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Więcej zdjęć na Facebooku.

Swoją wielką przygodę z Muzeum rozpoczęła 15 sierpnia 1979 r. jako instruktor
do spraw jego organizacji,
podlegając bezpośrednio Zakładowemu Domowi Kultury
„Kuźnik”, wszak ten wiekopomny budynek należał
wówczas do Zakładów Kuźniczych.
Więcej na str. 4
Sara to utalentowana tenisistka, która pierwsze kroki
na korcie stawiała w wieku 5
lat, a w wieku 8 lat zdobyła
swoje pierwsze mistrzostwo
Śląska.
Więcej na str. 16
Nie wiadomo do końca,
jaki będzie los ul. Źródlanej, bo w budżecie miasta
na rok 2018 założono na
ten cel 2,2 mln zł, a najniższa oferta opiewała na 3,6
Więcej na str. 6
mln zł.

Dzieci perfekcyjnie wyćwiczyły śpiew, taniec i scenki.

Fot. M. Niemiec

XVIII DZIEŃ REGIONALNY
jest to nie tylko święto tradycji, obrzędów,
W piątek w Szkole Podstawowej nr 3
gwary, ale też święto wszystkich uczniów
z Oddziałami Przedszkolnymi odbył się
i społeczności szkolnej, która włącza się
XVIII Dzień Regionalny. Każdego roku
(cd. na str. 13)

KAJTO W WRC
Jeszcze 5 maja Kajetan Kajetanowicz,
ze sceny ustrońskiego amfiteatru prosił
kibiców o cierpliwość, gdy padło pytanie
o starty w rajdowych mistrzostwach świata, a już 10 maja poinformował swoich
fanów, że dojdzie do skutku wyczekiwany
start trzykrotnego, aktualnego mistrza

Europy w WRC. Będziemy mogli śledzić
poczynania naszego krajana już podczas
Rajdu Sardynii (7-10.06), a później, jak
zapowiada zespół Lotosa, jeszcze co
najmniej w trzech edycjach. Wiadomo,
że Kajto pojedzie swoim niezawodnym
od czterech lat fordem fiestą, zagadką
jest jednak, kto zasiądzie w fotelu pilota.
– Wiem, że wielu kibiców oczekiwało na tę informację, podobnie jak ja.
Dziękuję im za cierpliwość i zaufanie.
Więcej zdjęć na Facebooku.

Selfie z najlepszymi sportowcami i działaczami z Ustronia.
17 maja 2018 r.

		

Fot. M. Niemiec

ZEBRANIE
MIESZKAŃCÓW
USTRONIA DOLNEGO
Radni Krzysztof Pokorny i Andrzej Szeja zapraszają na zebranie mieszkańców
dzielnicy Ustroń Dolny, które odbędzie
się we wtorek 22 maja o godz. 17.30
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń.
W programie dyskusja o bieżących sprawach miasta i problemach mieszkańców.
Wierzę, że będą dalej obserwować rozwój sytuacji z zaciśniętymi kciukami.
Z fantastycznym dopingiem polskich
fanów można z powodzeniem walczyć
o najlepsze wyniki. Przed naszym zespołem nowy sprawdzian. Do pokonania
mamy nieznane i nowe odcinki specjalne, na których czeka nas rywalizacja
z doświadczonymi oraz fenomenalnymi
konkurentami, ale jak zawsze jesteśmy
gotowi podejmować coraz większe wyzwania.
Kontynuuję współpracę z M-Sport Poland, co bardzo mnie cieszy, ponieważ
wiem, jak wiele serca wkładają w nasze
starty. Dziękuję Grupie LOTOS, Delphi
Technologies i Driving Experience –
partnerom, którzy po raz kolejny zaufali i
docenili nasze wyniki, nie tylko sportowe.
To ich wsparcie spowodowało, że długo
oczekiwany krok do świata WRC stał się
w końcu rzeczywistością – powiedział
Kajetanowicz, rekordzista cyklu rozgrywanego na Starym Kontynencie.
(mn)

Gazeta Ustrońska 1

NOWE
NAKAZY I ZAKAZY
Szanowny Mieszkańcu Miasta Ustroń,
mając na względzie ochronę powietrza atmosferycznego, Radni
Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach podjęli uchwałę
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
Dokument ten wprowadza szereg nakazów i zakazów które
dotyczą wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Najważniejsze zapisy wynikające z uchwały, które bezpośrednio
dotyczą mieszkańców to:
od 1 września 2017 r. nie wolno palić flotem i mułem oraz
drewnem i biomasą o wilgotności powyżej 20% (niesezonowanymi),
od 1 września 2017 r. nowo instalowane kominki (również
tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe, czy popularne
„kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub klasy 5.
Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących
budynkach np. w ramach wymiany na nowy;
do końca 2021 r. konieczna będzie wymiana kotłów pozaklasowych na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych
norm emisyjnych i są użytkowane dłużej niż 10 lat od daty ich
produkcji lub nie mają tabliczki znamionowej;
do końca 2023 r. konieczna będzie wymiana kotłów pozaklasowych na węgiel lub drewno, które są użytkowane od
5 do 10 lat od daty ich produkcji, a do końca 2025 te, które są
użytkowane w okresie krótszym niż 5 lat od daty ich produkcji;
do końca 2027 r. trzeba będzie wymienić kotły, które posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Jednocześnie informujemy, iż od 2009 r. udzielane są właścicielom nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
dofinansowania do wymiany starych nieekologicznych źródeł
ciepła. Wszelkich szczegółowych informacji mogą Państwo uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń
w godzinach pracy od 7.30- 15.30 pod. nr tel. 33 857-93-13.
Pamiętajmy, iż zanieczyszczenie powietrza niesie ze sobą
poważne konsekwencje zdrowotne. To, jakim powietrzem oddychamy, w dużej mierze zależy od nas samych. Dlatego też
liczymy na zrozumienie poruszanego problemu, co przyniesie
pożytek nam wszystkim, ponieważ wszyscy oddychamy tym
samym powietrzem.
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Ustroń

5 maja setne urodziny obchodziła Emilia Wolny z Cisownicy. Jubilatka urodziła siedmioro dzieci: 5 córek i 2 synów.
Doczekała 9 wnucząt, 15 prawnucząt, 7 praprawnucząt.

W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy
ulicy Szerokiej otwarto nową
kancelarię ogólną. Została
ulokowana na parterze, gdzie
petenci mogą składać dokumenty czy wnioski związane
ze sprawami załatwianymi
w starostwie. Obok uruchomione ponadto biuro, w którym udostępniane są mapy
geodezyjne oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.

Na wałach Wisły w Harbutowicach rozpoczęto odtworzenie uszkodzonej ścieżki rowerowej. Podczas prowadzenia
robót, które potrwają około
miesiąca, ścieżka jest niedostępna.

Z wojaży po Chinach powrócił
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Cieszyńskiej. Ambasadorzy
cieszyńskiego folkloru dali
cztery koncerty, biorąc udział
w piątej edycji międzynarodowej imprezy China Tianjin

to i owo
z
okolicy

* * *
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Ustroń Górny
Zgodnie z §13 ust.1 i 2 Statutu Osiedla Ustroń Górny stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Ustroń nr
XVII/188/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu
Osiedla Ustroń Górny
Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
22 maja 2018 roku o godz. 17.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu
przy ul. Partyzantów 2
odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Górny,
na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Ustroń Górny
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych
członków Zarządu, zgodnie z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność
co najmniej 3% mieszkańców Osiedla posiadających prawo
wybierania.
Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym
mowa w ust. 6, Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się
w II terminie, tj. w tym samym dniu, po upływie 15 minut od
wyznaczonej godziny pierwszego terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie było ważne, wystarczająca jest obecność
mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania w liczbie
3% pomniejszonej o 20%. W przypadku gdy liczba ta nie będzie
liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w górę do pełnej liczby.
Osiedle Ustroń Górny obejmuje ulice:
Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po
stronie prawej), K. I. Gałczyńskiego, Grażyny, dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 12), Hutnicza,
Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Lipowa
(do nr 9 po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie prawej i do nr 71 po stronie
lewej), Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska, Olchowa, Pana
Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Pod Skarpą, Reja, Rynek, M.
Skłodowskiej, Skowronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna,
Staffa, Wierzbowa, Tuwima, Zielona, Złota.
					Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec

Wudadao International Culture
Arts Festival. Byli przyjmowani niezwykle serdecznie.

* * *

Przed wiekami cieszyński
region słynął z dużej liczby cisów. Dowodem nazwa
wsi Cisownica, przysiółków
Cisowa w Brennej i Cisowe
w Koniakowie.

* * *

W budynku byłego akademika
„Cieszko” otwarte zostanie
przedszkole terapeutyczne
„Słoneczna Kraina”. Miejsc
będzie dla 40-45 dzieci. Placówka ma ruszyć 1 września.

* * *

Do 1 czerwca mieszkańcy
Wisły mogą składać wnioski,
jeżeli planują wymianę źródeł

ciepła w budynkach mieszkalnych. Zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej dotacja stanowi 70 proc. poniesionych
kosztów, ale nie więcej niż
7 tys. zł.

* * *

Na placu Dominikańskim
w Cieszynie ma siedzibę Zespół
Szkół Budowlanych. W tym
okazałym gmachu „budowlanka” mieści się od 1951 roku,
ale uruchomiona została dwa
lata wcześniej. Za rok stuknie
jej zatem siedemdziesiątka. Co
ciekawe, w okresie przedwojennym mieściły się tutaj Państwowe Liceum i Gimnazjum
Kupieckie oraz Państwowe
Męskie Seminarium Nauczycielskie.
(nik)
17 maja 2018 r.

KRONIKA MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

MIASTECZKO GALICYJSKIE
I SKANSEN WSI GALICYJSKIEJ

Numer alarmowy 112

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na dwudniowe
spotkanie wyjazdowe w dniach 26 i 27 czerwca 2018. W programie zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i Muzeum
Lachów Sądeckich. Ponadto Sądecki Park Etnograficzny, a w nim
Miasteczko Galicyjskie i skansen wsi galicyjskiej. Zapewniamy
obiadokolację, nocleg, śniadanie i czas na rekreację. Zgłoszenia
przyjmujemy na nr (33) 858 78 44, 883 594 533 lub mailowo:
ustron@skalickamuzeum.pl

* * *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PONIWCA
Zarząd Osiedla Poniwiec oraz Stowarzyszenie Projekt Ustroń
serdecznie zapraszają na spotkanie mieszkańców dzielnicy, które
odbędzie się 1 czerwca br. (piątek) o godz. 17.00 w Centrum
Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec przy ul. Lipowej 20.

* * *

MASAŻ TERAPEUTYCZNY STÓP

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na wykład
Lidii Zaborowskiej pt. „Co to jest refleksoterapia – masaż terapeutyczny stóp”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 maja
o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki.
Refleksoterapia, czyli terapeutyczny masaż stóp jest to nieinwazyjna terapia manualna, uruchamiająca naszego lekarza
wewnętrznego, plus terapia ziołowa NSP.

* * *
Szachy rozwiązanie z GU nr 18: H e5 : H h8

33 856-38-10
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
33 854-22-44
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00
Straż Miejska 33 854-34-83
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
991
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

STRAŻ MIEJSKA
7 V 2018 r.
Interwencja na ul. Lipowskiej
w sprawie potrąconej i padniętej sarny. Zwierzę zostało
zabrane do utylizacji.

KONSULTACJE I PRZETARGI

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Olga Kuryło
lat 89
ul. Urocza
Hermina Szczotka
lat 82
ul. Cieszyńska
Aleksandra Polok
lat 73
ul. Myśliwska
19/2018/1/N

Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Bolesława

Policja Ustroń

7 V 2018 r.
Interwencja na ul. Parkowej
w sprawie pogryzienia się
psów.
7 V 2018 r.
Interwencja na ul. Daszyńskiego w sprawie zanieczyszczenia
drogi ziemią i kamieniami,
które wysypały się z samochodu. Sprawca szybko uprzątnął
drogę.
9 V 2018 r.
Interwencja przy ul. Szpitalnej
w sprawie zanieczyszczenia
drogi gliną. Sprawca uprzątnął
drogę.
9 V 2018 r.
Interwencja przy skrzyżowaniu
ulic Katowickiej z Dominikańską w sprawie potrąconej
i padniętej sarny. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji.
10 V 2018 r.
Straż miejska w dalszym ciągu
prowadzi stałe kontrole wokół
placówek szkolnych, parków
miejskich i placów zabaw.
11 V 2018 r.
Uczestnictwo w zebraniu
osiedla Lipowiec.
12 V 2018 r.
Zabezpieczenie porządkowe imprezy Olsa Activ
Race.
(aj)

Szczepaniuka

Rodzinie,
panu Burmistrzowi, delegacjom ŚZŻ Armii Krajowej,
pracownikom Urzędu Miasta,
Stowarzyszeniu Czytelni Katolickiej, delegacji i asyście
Wojska Polskiego, byłym uczniom, sąsiadom
oraz wszystkim obecnym

14.05.2018 r. został opublikowany w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń
- Termomodernizacja SP-1- termin składania ofert – do dnia 29.05.2018
do godziny 10:00.
15.05.2018 r. zostały opublikowane przetargi nieograniczone:
1. Modernizacja nawierzchni drogi bocznej od ul. A. Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg
i chodników gminnych” - termin składania ofert – do dnia 30.05.2018 do
godziny 10:00.
2. Rozbudowa ul. Źródlanej - termin składania ofert – do dnia 30.05.2018
do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl

19/2018/4/R

ZWYŻKA - PODNOŚNIK KOSZOWY (17 M)
WYNAJEM
Jerzy Pilch tel. 501 617 700

19/2018/3/R

składa

córka Beata z rodziną
19/2018/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

19/2018/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

17 maja 2018 r.
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PODZIĘKOWANIE
DLA PANI DYREKTOR
11 maja, po 40 latach pracy, Lidia Szkaradnik, dyrektor Muzeum Ustrońskiego, rozpoczęła nowy etap w swoim życiu, czyli
emeryturę. W trakcie kariery zawodowej nasza Szefowa zorganizowała ustroniakom niezliczoną ilość jubileuszów i benefisów.
Jest jednak osobą tak skromną, iż sama nie życzyła sobie żadnych
pożegnań, upominków ani podsumowań swej bardzo bogatej
działalności. Pracownicy otrzymali niezwykłe podziękowania
za lata wspólnej pracy, wywołujące wiele łez wzruszeń, nam
jednak nie dane było zrewanżować się i musieliśmy decyzję tę
uszanować. Pani Dyrektor dała się poznać jako osoba wszechstronnie utalentowana, o wielu zdolnościach retorycznych,
a zarazem pełna humoru i dystansu do siebie samej oraz otaczającej rzeczywistości. Swoją wielką przygodę z Muzeum rozpoczęła
15 sierpnia 1979 r. jako instruktor do spraw jego organizacji, podlegając bezpośrednio Zakładowemu Domowi Kultury „Kuźnik”,
wszak ten wiekopomny budynek należał wówczas do Zakładów
Kuźniczych. W kręgu jej zadań znajdowała się również opieka nad
Salą Historii i Perspektyw, zorganizowaną na 200-lecie zakładu
w Domu Kultury. Kolejne lata mijały naszej Szefowej na organizacji placówki muzealnej. Jak sama wielokrotnie podkreślała,
była to praca od podstaw, bez żadnego ukierunkowania. Znalazła
w sobie siłę, aby sprostać karkołomnym remontom tego ponurego
wówczas gmachu, którego początki sięgają 1800 r. Hartowała

nie tylko ducha, ale i ciało, dzielnie znosząc brak należytego
ogrzewania. Wędrowała po domach w poszukiwaniu eksponatów, jednocześnie pozyskując sojuszników merytorycznych
w osobach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Karola
Gruszczyka czy Stanisława Zahradnika z Muzeum i Archiwum
Huty w Trzyńcu. Wielki dzień otwarcia Muzeum nastąpił 18
kwietnia 1986 r., a od 1992 r. instytucja działa pod egidą Urzędu
Miejskiego. Lidia Szkaradnik dała się poznać jako osoba „do
tańca i do różańca”, otwarta na nowe wyzwania, wspierająca
merytorycznie i duchowo osoby o zacięciu historycznym bądź
regionalnym. Niezwykle utalentowana literacko, spod jej pióra
wyszły niezliczone opracowania naukowe i popularnonaukowe
oraz wiersze, które tworzyła z niespotykaną lekkością, wzbogacając mniej lub bardziej oficjalne uroczystości, często na prośbę
zaprzyjaźnionych osób. Pani Dyrektor zasłynęła jako znakomita
znawczyni gwary cieszyńskiej, autorka cennych tekstów po naszymu, obrazujących codzienność i refleksje naszych przodków.
Od początku swej pracy dokumentowała dzieje ustrońskiego
przemysłu, wprowadziła Muzeum Ustrońskie na Szlak Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego, z zaangażowaniem stawiała
czoło kolejnym Industriadom. Gdy 10 lat temu zamknięto ostatecznie fabrykę, zainspirowała setki byłych pracowników do
ostatniego spotkania na jej terenie, gdzie zorganizowała podniosłą
i wzruszającą uroczystość, symbolicznie zamykającą 236-letni
okres ustrońskiego hutnictwa i kuźnictwa. Nigdy nie zapomnimy,
jak 19 października 2008 r. byli metalowcy prosto z kościołów
tłumnie podążali główną ulicą w stronę macierzystego zakładu,
aby pożegnać na zawsze żywicielkę tylu pokoleń ustrońskich
rodzin. Publikowała nie tylko w Kalendarzach i Pamiętnikach
Ustrońskich, ale i w wielu innych periodykach o zasięgu regionalnym, opracowywała rubrykę „W dawnym Ustroniu”
dla Gazety Ustrońskiej. Nauczyła swoich pracowników swoistego sposobu patrzenia na świat. Nauczyła, jak dostrzegać,
dokumentować, opisywać i popularyzować wszelkie przejawy
kultury materialnej, duchowej i społecznej na terenie Ustronia.
Jak zatrzymać, choćby w kadrze, wszystko, co ulotne, a cenne
i warte zachowania dla przyszłych pokoleń. Domeną pani Lidii
były imprezy kulturalne, odbywające się w Muzeum, których
zorganizowała ponad 700. Równie liczne były różnorodne wystawy czasowe. Doskonale czuła się w ferworze przygotowań,
dbając o każdy szczegół. Specyfika i dynamika naszej pracy,
niosącej każdego dnia nowe wyzwania, działała na nią niezwykle
mobilizująco. W przerwach między przyjmowaniem kolejnych
gości oraz petentów powstawały wiekopomne dzieła o historii
Ustronia i jego mieszkańców, które opracowywała osobiście lub
inspirowała innych autorów do działania, sporo lat poświęcając
między innymi monografii Ustronia oraz wydawnictwom okołomonograficznym. Jej misją było również należyte uhonorowanie
zasłużonych badaczy i dziejopisów regionalnych – Jana Wantuły,
Jana Szczepańskiego i Józefa Pilcha. Wielką pasją naszej pani
Dyrektor jest medycyna naturalna, preferuje aktywny tryb życia
oraz ekologiczną żywność, dzięki czemu pozostaje wiecznie
młoda, a swoją wiedzą z tego zakresu wspiera wielu znajomych.
Dziękujemy za cierpliwość, dobre słowo, za szansę na rozwijanie
swych pasji i poszerzanie wiedzy oraz za wiarę w nas i nasze
możliwości.
Współpracownicy z Muzeum Ustrońskiego
19/2018/6/R
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Nie będzie to typowa pieśń pochwalna, ale krótki artykuł na cześć Kobiety
przez duże „K”, która na takie uznanie
w całej pełni zasługuje, bowiem stworzyła
dla naszej uzdrowiskowej miejscowości
i swojej małej ojczyzny bardzo dużo.
Jest nią oczywiście zasłużona wieloletnią
pracą dyrektor Muzeum Ustrońskiego im.
J. Jarockiego – Lidia SZKARADNIK.
Zaraz po studiach, prawie 40 lat temu,
rozpoczęła pracę w swoim rodzinnym
Ustroniu, tworząc - będąc młodym historykiem - nową placówkę muzealną
najpierw jako Salę Tradycji i Perspektyw
w piwnicach Zakładowego Domu Kultury „Kuźnik” (ob. MDK „Prażakówka”),
a po przejęciu budynku przy ul. Hutniczej,
z prawdziwego zdarzenia Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. J. Jarockiego. Nie
tylko było to zajęcie związane z zawodem,
za które otrzymuje się wynagrodzenie, ale
konik - to co najbardziej ukochała i chciała
doprowadzić do perfekcyjnego finału.
Dzięki swoim umiejętnościom, poświęceniu, samozaparciu i konsekwencji przedsięwzięcie udało się z pełną satysfakcją
i powodzeniem zrealizować. Faktu tego
nie da się w żaden sposób podważyć.
W 1986 r. nastąpiło oficjalne otwarcie
placówki własności Zakładów Kuźniczych
FSM, gdzie zaczęło się dziać mnóstwo
wielorakich wydarzeń i tak pozostało
do dnia dzisiejszego. Urządzono stałe
ekspozycje muzealne związane z historią Zakładów Kuźniczych, z czasem etnograficzne, regularnie organizowano
wernisaże najróżniejszych tematycznie
wystaw, odbywały się ciekawe koncerty,
promocje, spotkania okazjonalne i wiele,
wiele innych uroczystości, których przebieg opisany został już niejednokrotnie
w ustrońskich wydawnictwach. Na bieżąco
natomiast informacje o nich podaje prasa.
A wszystko to dokonywało się za sprawą
Lidii Szkaradnik, osoby przedsiębiorczej,
mającej sporo świetnych pomysłów na
17 maja 2018 r.

		

działalność placówki. Człowieka mądrego,
na tyle otwartego na władze miasta i zakładu, współpracowników, ludzi, iż relacje ze
wszystkimi dawały coraz większe efekty
i procentowały bardzo obficie. Od 1992 r.
instytucja funkcjonuje jako mienie Urzędu
Miasta pod nazwą Muzeum Ustrońskie.
Dr Lidia Szkaradnik, bo taki stopień
naukowy osiągnęła, to nie tylko urzędnik i dyrektor. To ustronianka bardzo
skromna, nie hołdująca żadnym układom
ani zaszczytom, nie oczekująca nagród
i odznaczeń, wręcz nie pasująca do naszej rzeczywistości, w której króluje
żądza pieniądza i najpospolitsza zawiść.
Zawsze uczynna, pomocna, nikomu nie
odmawiająca współpracy. Pozytywnie
zakręcona i zachęcająca do nowych, dobrych koncepcji w każdym temacie. Niejedna osoba powinna się takich cech od
niej uczyć. To nie żadna karierowiczka,
widząca jakiekolwiek korzyści dla siebie.
Jeśli, to najwyżej tylko i wyłącznie dla
rozwoju oraz dobra Muzeum. Jej chęć
pomagania, nie tylko instruktażem, cenną doradą i przychylnością wielokrotnie
sprawiła, iż skromny pean na jej cześć
to wszystko za mało, za mało, za mało
w obliczu 40-letnich zasług, jakie posiada
na swoim koncie.
W połowie maja 2018 r. Lidia Szkaradnik oficjalnie odeszła na zasłużoną
emeryturę. Od jakiegoś czasu szuka
już dla siebie nowych zajęć, aby dalej działając, jeszcze długo pozostać
w swojej doskonałej formie. Angażuje
się w sprawy charytatywne, nie zamierza
wadzić nikomu, a tylko sumiennie, jak
zawsze, realizować powierzone jej zadania. Mam cichą nadzieję, że o swoim
dziecku – Ustrońskim Muzeum nigdy
nie zapomni. Będzie jego doskonałym
ambasadorem, bo bez tego mieszkańcy
Ustronia nie wyobrażają sobie istnienia
placówki z tak ogromnymi, ponad 30-letnimi tradycjami, gdzie oprócz podstawowej działalności, od początku powstawały
„Pamiętniki Ustrońskie” przy współpracy
z Towarzystwem Miłośników Ustronia,
zostało zainicjowane wydawanie „Kalendarzy Ustrońskich” i niezliczona ilość
opracowań oraz publikacji stanowiących
dziś poważny, rodzimy zbiór czytelniczy.
Kochana Lidziu – my, współpracownicy
dawni i obecni, stali bywalcy Muzeum
i przyjaciele, nie żegnamy się z Twoją długoletnią pracą dla ustrońskiego
środowiska. Mamy nadzieję, że Twoja
aktywność kontynuowana będzie dotąd, dopóki pozwoli ci na to młodość
i bardzo dobra kondycja. Powinnaś dalej
służyć swoimi najprzedniejszymi, mądrymi, bezinteresownymi radami. Twoje
doświadczenia kustosza muzealnego,
animatora kultury i zaangażowanego
działacza z pewnością zaowocują jesz(dok. na str. 6)

Zdaniem
Burmistrza

O gospodarce wodno-ściekowej
miasta mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.
Jednym z zadań własnych gminy jest
gospodarka wodno-ściekowa. Dostawy
wody w imieniu miasta zapewnia spółka Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, która
jest własnością wszystkich gmin powiatu
cieszyńskiego. Stąd też wszystkimi sprawami związanymi z przesyłem, nadzorem,
remontami, oprócz nowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę,
zajmują się WZC. Odpłatność za te usługi
określa taryfa, która od tego roku zatwierdzana jest przez jednostkę regulacyjną
Wody Polskie.
Inaczej sprawa ma się z siecią kanalizacyjną. Ten majątek nie został przekazany
do spółki komunalnej, ale jego eksploatacją
zajmuje się na podstawie umowy z miastem
również spółka Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. Natomiast cały majątek związany
z kanalizacją, a więc oczyszczalnia ścieków
i sieci kanalizacyjne są własnością miasta.
Stąd też na nas spoczywa obowiązek dbania
o to, by majątek ten utrzymywać w stanie
zapewniającym właściwą eksploatację.
Co roku miasto przeznacza spore środki
na modernizację oczyszczalni ścieków
oraz budowę nowych sieci kanalizacyjnych i modernizację istniejących. Jednak
co jakiś czas, w związku z intensywną
eksploatacją i postępem technologicznym
zachodzi potrzeba kompleksowego remontu oczyszczalni.
Jesteśmy w tej chwili przed takim wyzwaniem, że zastanawiamy się, w jaki
sposób sfinansować tę modernizację. 16
lat temu zakończyła się ostatnia duża modernizacja oczyszczalni, realizowana przez
miasto z udziałem funduszy zewnętrznych
i kredytów, które jeszcze do niedawna
miasto spłacało. Na ten moment pojawia
się kilka możliwych rozwiązań i nad nimi
pochyla się kancelaria, która na zlecenie
miasta opracowuje koncepcję zrealizowania remontu w najbliższych latach.
Oczyszczalnia pracuje non stop, w związku
z powyższym zużycie materiałów i urządzeń jest dość spore i potrzeba dużych
nakładów na ich modernizację.
Oczywiście w opłacie, którą wnosimy
za odprowadzanie ścieków zawarte są
koszty modernizacyjne i takowe do miasta są odprowadzane przez wodociągi.
Z tych środków miasto do niedawna spłacało kredyt, a na bieżąco przeznacza je na
modernizację oczyszczalni i całej sieci.
W ostatnim czasie sprawa się skomplikowała, gdyż miasto straciło wpływ na wysokość taryf, zatwierdzaną z mocy nowego
prawa wodnego przez Wody Polskie. Ta
instytucja określa taryfy dla wszystkich
spółek wodociągowych w całym kraju.
Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze,
by wyszukać optymalne rozwiązanie i tak
przeprowadzić modernizację naszej oczyszczalni, aby dalej mogła bezpiecznie funkcjonować i służyć mieszkańcom. Spisała: (mn)
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WAKACJE Z PRAŻAKÓWKĄ
WARSZTATY ARTYSTYCZNE „PIRACI”
02.07 – 05.07.2018 r. godz. 10.00 – 13.00
sala widowiskowa

Jak to bywało z tymi piratami? Byli dobrzy, czy nie za bardzo?
Zapoznamy się z morskimi opowieściami i szantami. Będziemy
malować nadmorski pejzaż na wielkich formatach. Zobaczymy
wodne stworzenia okiem małego artysty. Pomalujemy buźki w motywy pirackie i morskie
Prowadzenie: Sławomira Godek – doświadczona animatorka,
trenerka, twórczyni wielu autorskich zajęć, miłośniczka drzew,
ptaków i górskich wędrówek.
Grupa warsztatowa może liczyć do 20 osób.
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie MDK
„Prażakówka” do 8 czerwca 2018 r.w godz. 8.00 – 16.00. Cena za udział
w warsztatach 40 zł (4 dni).
Płatność w sekretariacie do 8 czerwca 2018 r. lub na konto podane na
stronie www.mdk.ustron.pl z dopiskiem tematu warsztatów

INNE ZAJĘCIA
06.07.2018 r. godz. 10.00 – 14.00

Piątek: wyjście do Leśnego Parku Niespodzianek
Opiekunowie: Katarzyna Rymanowska i Renata Łacek
Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie MDK
„Prażakówka” do 8 czerwca 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów

WARSZTATY ARTYSTYCZNE „KRYSZTAŁY CZASU”
09.07 – 12.07.2018 r. godz. 10.00 – 13.00
sala nr 8 (II piętro)

Poznamy techniki tworzenia kolorowych kryształów i spróbujemy zatopić w nich elementy natury. Stworzymy także "Księgę
Czasu" w formie szkatuły z zegarowymi tarczami, aby była miejscem na przechowywanie kolorowych kryształów.
Prowadzenie: Artur Szołdra
Grupa warsztatowa może liczyć 15 osób.
Chętne dzieci w wieku od 10 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie MDK
„Prażakówka” do 8 czerwca 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00.Cena za udział w
warsztatach 50 zł (4 dni). Płatność w sekretariacie do 8 czerwca 2018 r.

INNE ZAJĘCIA
13.07.2018 r. godz. 10.00 – 14.00

Piątek: wyjście do Muzeum Ustrońskiego oraz gry i zabawy
ruchowe
Opiekunowie: Katarzyna Rymanowska i Renata Łacek
Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie MDK
„Prażakówka” do 8 czerwca 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów

PEAN NA CZEŚĆ
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(dok. ze str. 5)
cze niejedną wspaniałą inicjatywą. Tym krótkim tekstem chcę
w imieniu wszystkich, których spotkałaś na swojej drodze
wyrazić wdzięczność i podziękować za długie lata współpracy,
zachęcić do nie ustawania w swojej obranej i wykreowanej
ścieżce, życzyć przede wszystkim zdrowia, o które dbasz
w niewyobrażalną precyzją. Ono zaprowadzi Cię na dalsze
wyżyny marzeń, które w każdym wieku posiadamy i chcemy
osiągnąć bez wyjątku. Wzorce od czasów szkolnych miałaś
najlepsze i właśnie takie starałaś się przenieść na podwórko zawodowe. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i umysłach
jako OSOBOWOŚĆ nie do podrobienia, pełna kreatywności,
żądna nowych wyzwań, godna naśladowania w realizacji dzieła
życia. Ze swoim nietuzinkowym usposobieniem, dla następnych
pokoleń tego coraz trudniejszego do zaakceptowania świata,
stanowisz znakomity przykład operatywnego twórcy kultury
oraz obowiązkowego, prawego człowieka. Elżbieta Sikora
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DROGIE PRZETARGI
W XXXVI sesji Rady Miasta Ustroń, która odbyła się 26 kwietnia
uczestniczyło 13 radnych, a obrady prowadził przewodniczący
RM Artur Kluz. Do ratusza przybyli goście: radna powiatowa
Anna Suchanek, która jest niemal na każdej sesji naszych
rajców, komendant Komisariatu Policji w Ustroniu Łukasz Żyła,
komendant miejski OSP Marek Szalbot, kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisław Dziendziel oraz dwoje
mieszkańców ul. Liściastej, którzy poruszali kwestię remontu
swojej ulicy, zniszczonej przez ciężki sprzęt.

W materiałach do sesji radnym przedstawiono stan przygotowania miasta do sezonu oraz informację szefów służb porządkowych
o bezpieczeństwa w mieście. Radni nie mieli pytań ani uwag do
tych informacji, podobnie jak do sprawozdania o współpracy
miasta z organizacjami pozarządowymi i oceny zasobów pomocy
społecznej w Ustroniu. Opinie Komisji Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki oraz Komisji Oświaty i Polityki Rodzinnej wypowiedziane przez przewodniczących Andrzeja Szeję i Krzysztofa
Pokornego były pozytywne.
Następnie prezentację przedstawiła firma, która wygrała konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji i funkcjonowania
ustrońskiej oczyszczalni ścieków. Mecenasi skupili się na partnerstwie prywatno-publicznym, czyli realizowaniu inwestycji przy
udziale środków prywatnych. Pozyskanie takich pieniędzy jest
konieczne, gdyż koszt modernizacji szacuje się na ponad 20 mln
zł. Pozostaje pytanie, czy prywatny inwestor miałby zarządzać
oczyszczalnią czy mieć tylko udział w pobieranych opłatach. Czy
miasto ma mieć oczyszczalnię w zarządzie, czy może przekazać
zarząd inwestorowi, a jedynie pobierać za to opłaty? Na ekranie
ukazywały się różne możliwości finansowania i późniejszej
współpracy, a radni będą się musieli nad propozycjami pochylić
i wybrać najbardziej korzystną.
Głos zabrał Stanisław Malina, który powiedział, że do prezentacji nie ma żadnych pytań i że dobrze się dzieje, że uczyniono
podejście do tematu, niemniej jednak uważa, że jest za późno
i teraz istnieje tylko jedna droga realizacji, bo po analizie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2025 nie mamy możliwości
realizowania tej inwestycji samodzielnie jako samorząd, gdyż
takich możliwości finansowych gmina nie posiada.
– To nie są moje słowa, tylko słowa Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyrażała opinię co do możliwości zaciągania
dalszych kredytów – mówił dalej S. Malina. – Pozostaje więc
partnerstwo publiczno-prywatne i to sobie trzeba jasno powiedzieć. Nie ukrywam, że wolałbym, żebyśmy rozmawiali dzisiaj
już na temat konkretnego partnera prywatnego.
Dodawał jeszcze, nawiązując do wcześniejszego pytania
Barbary Staniej Siekierki o konieczny termin modernizacji, że
termin jej zakończenia wyznacza pozwolenie wodno-prawne na
odprowadzanie ścieków do Wisły, które traci moc w roku 2022.
Pierwsza uchwała tradycyjnie dotyczyła zmian w budżecie,
a zreferowała je skarbnik miasta Aleksandra Łuckoś. Opinie
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa oraz i Architektury,
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej były pozytywne, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Nie było takiej zgody przy głosowaniu nad zmianami
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a poprzedziła je dyskusja.
Zmiany w WPF to m.in. przesunięcie zadania pn. modernizacja
ul. Źródlanej z roku 2018 na rok 2019 za kwotę 1.010.837 zł,
a w związku z tym realizowana będzie przebudowa ul. Szpitalnej
wraz z budową ciągu rowerowo-pieszego na lata 2020-2021 za
kwoty 1.400.000 i 1.500.000. W tej sprawie głos zabrała Barbara
Staniek-Siekierka, pytając, jak ma się uchwalanie zmian w WPF
do wniosku połączonych komisji architektury i budżetowej z 23
kwietnia, w którym komisje wnioskują do burmistrza miasta
Ustroń o zmniejszenie wydatków założonych na podniesienie kapitału spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w kwocie
1 miliona i przeznaczenie tych środków na zadanie pn. rozbudowa ul. Szpitalnej w 2018 roku. A. Kluz tłumaczył, że wniosek
powstał po spotkaniu z prezesem TBS Przemysławem Korczem,
który poinformował, że tak naprawdę na ten rok pieniądze, które
mieliśmy przeznaczyć na podniesienie kapitału spółki TBS są mu
(cd. na str. 7)
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niepotrzebne. Przedstawił nam 4 koncepcje budowy mieszkań,
które ma złożyć na piśmie, i ta koncepcja, za którą prezes się
opowiadał akurat nie wymaga tego miliona.
Zebrani dowiedzieli się, że milion z TBS może zostać przeznaczony na zmniejszenie deficytu lub na realizację jakiegoś zadania.
Zdecydowano, zgodnie z sugestiami Zarządu Osiedla Zawodzie,
że tym zadaniem będzie przebudowa ul. Szpitalnej. Nie wiadomo
do końca, jaki będzie los ul. Źródlanej, bo w budżecie miasta
na rok 2018 założono na ten cel 2,2 mln zł, a najniższa oferta
opiewała na 3,6 mln zł.
S. Malina odniósł się do wypowiedzi A. Kluza o TBS, mówiąc,
że stwierdzenie, iż prezes Korcz zrezygnował z miliona zł, jest
wielkim uproszczeniem, zwłaszcza po wniosku sformułowanym
na jednej z komisji, gdzie zobowiązano prezesa do skorzystania
z kredytu tylko z jednego banku i do końca lutego, a w razie niepowodzenia zdecydowano o nieprzyznawaniu spółce wspomnianego
miliona. S. Malina powiedział, że P. Korcz był postawiony pod
ścianą i musiał zrezygnować z pieniędzy.
Do tych słów odniosła się przewodnicząca komisji architektury
Adriana Kwapisz-Pietrzyk:
– Projekt na wybudowanie mieszkań był gotowy w 2016 roku,
a zatem pan prezes miał dwa lata na to, by szukać wszelkich form
finansowania nie tylko z banku.
Następnie wyjaśniała, że opinia komisji z grudnia ub. roku
w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na okres do lutego
związana była z ubieganiem się o środki z Banku Gospodarstwa
Krajowego, których ustroński TBS nie otrzymał. Dochody TBS
nie pozwalają, by zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym.
– Prezes sam powiedział nam to na posiedzeniu komisji.
W związku z tym skierował swoje wizje budowy tych mieszkań
w kierunku różnych sposobów finansowania, również partnerstwa prywatno-publicznego. Takie modele nam przedstawił na
komisji i powiedział wyraźnie, że ma świadomość, że blokowanie
tej kwoty w tym roku byłoby niezasadne, jeżeli można zrobić
jakiekolwiek inne zadanie. Powiedział też, że może ponownie
wystąpić z wnioskiem do BGK we wrześniu tego roku, ale ma
świadomość, że nie jest w stanie spełnić jednego z wymogów
dotyczącego amortyzacji na poziomie 0,75 procent, albowiem
musiałby wykazywać dochody na poziomie 100 tys. zł, a to ani
w tym roku, ani w ubiegłym nie było dla niego możliwe. Druga
sprawa jest taka, że skoro wniosek był, że do końca lutego, to
pytanie brzmi: dlaczego nie odebraliśmy mu tych pieniędzy
już w marcu? Ano właśnie dlatego, że dopiero teraz mogliśmy
się z nim spotkać i mógł nam przedłożyć swoją wizję, a my
nie chcieliśmy tego robić bez pytania go o zdanie – kończyła
A. Kwapisz-Pietrzyk.
Z kolejnej wypowiedzi B. Staniek-Siekierki wynikało, że jako
radna z Zawodzia nie zgadza się z Zarządem Osiedla Zawodzie
co do rozwoju dzielnicy. Pytała, czy jednak nie powinna być
wykonywana ul. Źródlana za wyższą kwotę, bo można by na to
zadanie przeznaczyć pieniądze z TBS-u.
– Jestem radną miasta Ustroń. Miasto jest nasze, nie „Wspólnie
dla Ustronia” i myślę, że powinniśmy o tym wszyscy zadecydować, a nie dwuosobowa rada osiedla, która wywiera wpływy na
radnych, bo to jest ewidentne – mówiła B. Staniek-Skiekierka.
– Jeżeli pani słowa miałyby się potwierdzić – odpowiadał
A. Kluz, – to w tej chwili nie mielibyśmy tej ulicy Źródlanej na
uwadze, nie występowalibyśmy kolejny raz o dofinansowanie
tej inwestycji.
Dodawał, że krzywdzące jest mówienie, że tylko „Wspólnie dla
Ustronia” decyduje o inwestycjach, bo o tym właśnie decydują
wszyscy radni.
Radnej z Zawodzia odpowiadała też A. Kwapisz-Pietrzyk:
– Myślę, że nie ma żadnej gorączki w tym temacie. To zadanie
pn. Szpitalna – zostaje wprowadzone zamiast TBS głównie też
w tym celu, żeby można było ogłosić przetarg na to zadanie. Dlaczego? Bo będziemy mieli wtedy jasność, czy faktycznie wszystkie zadania wzrastają, czy być może akurat to zadanie zmieści się
w naszych założeniach kwotowych, bo dotyczy w większej części
remontu, a nie budowy. Jeżeli jednocześnie ogłosimy przetarg na
Źródlaną, to zobaczymy w drugim przetargu, jaka jest wartość
tego zamówienia i zobaczymy, jaka będzie najniższa wartość
tego zamówienia. Czy ono się mieści w naszych założeniach
2,4 mln zł, czy będzie się mieściła w założeniach 3,6 mln zł, a
(dok. na str. 14)
17 maja 2018 r.
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STOWARZYSZENIE „PROJEKT USTROŃ”
ROZPOCZYNA
„OBYWATELSKIE DYSKUSJE CZWARTKOWE”
„Samorząd opiera się na wspólnotach mieszkańców
o wspólnych interesach i potrzebach. Wiadomo, że samorządność funkcjonuje efektywniej w jednostkach małych, gdzie
związki międzyludzkie są bardziej widoczne i odczuwalne.”
Prof. Jerzy Regulski
Cyklem naszych autorskich spotkań, przygotowanych
i wprowadzanych do świadomości społecznej przez Stowarzyszenie „Projekt Ustroń” pod wspólnym tytułem
„Obywatelskie Dyskusje Czwartkowe” chcemy wrócić do
podstaw samorządności.
Do stanowienia o sobie, jako o społeczności lokalnej. To my,
Wy, nasi najbliżsi żyjemy w Naszej dzielnicy, znamy Nasze
problemy, sprawy do załatwienia, wszystko, co Nam doskwiera
w codziennym, bezpiecznym i godnym funkcjonowaniu. Bowiem to właśnie My, wspólnoty organizujące się pod różnymi
formami, chcemy zmieniać świat wokół siebie. Chcemy czynić
go bezpieczniejszym, atrakcyjnym pod każdym względem
oraz pełnym nowatorskich koncepcji opartych o wspaniała
tradycję i nowocześnie postrzegane perspektywy rozwoju
w każdym obszarze organizacji naszego miasta i poszczególnych dzielnic. Razem, nigdy osobno. Z naciskiem na samorządność i demokrację bezpośrednią – czyli właśnie powrót
do dyskusji w małych społecznościach.
Żywimy nadzieję, że nasze dyskusje dotyczące bardzo
ważnych kwestii takich jak popularna (in minus, niestety)
„uchwała śmieciowa”, sprawy związane z zanieczyszczeniem powietrza i walką ze smogiem, kwestia bezpieczeństwa komunikacyjnego, rozwiązywanie palących
problemów dróg lokalnych, czy mniejszych, ale również
niezwykle istotnych z punktu widzenia każdej ustrońskiej
społeczności, będą prowadzić do konstruktywnych rozwiązań i możliwych do realizacji działań.
Począwszy od przedstawiania projektów do realizacji na
ręce decydentów wybieranych w wyborach bezpośrednich,
aż po robocze ekspertyzy i analizy dotyczące realizacji danej
inwestycji, programu, pomysłu. Wszystko w celu zapewnienia
bezpieczeństwa, racjonalnego gospodarowania publicznymi,
czyli naszymi pieniędzmi oraz w trosce o nasze miasto, naszych
najbliższych i nas samych.
Miasto uzdrowiskowe, miasto turystyczne i miasto będące
naszym codziennym miejscem do życia.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl
Obywatelskich Dyskusji Czwartkowych prowadzonych przez
Stowarzyszenie „Projekt Ustroń” wraz z każdą społecznością,
która będzie chętna przedstawienia swojej koncepcji na przeróżne tematy, ważne dla społeczności lokalnej oraz dla całego
miasta (razem lub osobno): rozmawiamy om bezpieczniejszym
i zdrowszym życiu w naszym mieście.
Liczy się każda opinia. Zapewniamy z pełną odpowiedzialnością za słowa. Zapraszamy serdecznie do czynnego
uczestnictwa w dyskusjach.
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XXII RODZINNY
RAJD
ROWEROWY

Mistrz TW „Ustroń” na 2018 rok Jan Szturc, który trzyma 73-centymetrowego amura
o wadze prawie 5,5 kg.

DOBRZE BRAŁO

12 maja 2018 roku Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń” zorganizowało zawody
wędkarskie o Mistrzostwo Towarzystwa
na rok 2018 na stawach w Hermanicach.
W zawodach tych brało udział 23 członków naszego Towarzystwa. Sobotni poranek był zachmurzony i dość zimny,
co było dobrą prognozą na korzystne
warunki do brań. O godz. 7:00 przeprowadzono losowanie stanowisk, a o godz.

8:00 rozpoczęto łowienie, które trwało
do południa. Po zważeniu złowionych
ryb komisja ustaliła wyniki zawodów. 1.
miejsce zdobył Jan Szturc – 7600 pkt., 2.
miejsce zajął Tadeusz Peszyński – 2050
pkt., na 3. miejscu uplasował się Marian
Więdłocha – 1900 pkt.
Po rozdaniu nagród i dyplomów uczestnicy udali się na smaczny gulasz.
Tadeusz Podżorski prezes TW „Ustroń”

3 czerwca o godz. 9:00 startuje kolejny
już, XXII Rajd Rowerowy. Tym razem
jego uczestnicy udadzą się do Chaty nad
Wisłą mieszczącej się przy ul. Katowickiej 252 w Ustroniu. Trasa zaplanowana
jest następująco: Ustroń Rondo Miast
Partnerskich – ul. Grażyńskiego – ul.
Sportowa – ścieżka rowerowa nad Wisłą
– Chata nad Wisłą – ścieżka rowerowa nad
Wisłą – ul. Sportowa – ul. Grażyńskiego
– Rondo Miast Partnerskich – Ustroń Rynek. Wpisowe: 10 zł od osoby. Zgłoszenia
i rejestracje odbywają się do 21 maja. Brak
dokonania wpłaty skutkuje nie przyjęciem
zgłoszenia. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują koszulki, mają zapewniony posiłek regeneracyjny na półmetku
oraz prawo do uczestnictwa w losowaniu
nagród. Koszulki można odbierać po 21
maja w Urzędzie Miasta.

KONCERT DLA
RODZICÓW
25 maja w MDK „Prażakówka” odbędzie się Koncert dla Mamy i Taty. Start
od godziny 16:30. W programie występy
zespołów artystycznych oraz solistów
z domu kultury. Wstęp wolny.

DZIELNICOWY
PING-PONG

Przed nami kolejna odsłona II Spartakiady Dzielnic. Tym razem zawodnicy
staną za stołami ping-pongowymi, żeby
rozegrać turniej tenisa stołowego, a spotkają się w auli Gimnazjum nr 1 w sobotę
19 maja, początek o godz. 9. Organizator
– Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia” zaprasza do udziału i kibicowania
w tej, a także w kolejnej dyscyplinie, jaką
jest wędkarstwo. Dzielnicowe łowienie
ryb odbędzie się 9 czerwca na stawach
Towarzystwa Wędkarskiego „Ustroń”.

PAMIĘCI OFIAR
5 maja 2018 uczennice Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego: Joanna Borowska, Natalia Pieszka oraz mieszkanka Ustronia
Marlena Olimpia Janik wzięły udział
w obchodach rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Gusen w Austrii,
w którym zginęło tysiące Polaków, głów-
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nie polskiej inteligencji, wśród nich także
ustroniacy. Podczas międzynarodowej
uroczystości trio wykonało m.in. utwory
Jana Sztwiertni, który zginął zamęczony
w Gusen w 1940 roku. Wśród gości obecna była Ambasador RP w Austrii Jolanta
Róża Kozłowska.
(MJ)

SPROSTOWANIE
W relacji z zebrania osiedla Poniwiec
błędnie podałam, że do końca września
tego roku ma być wykonana kanalizacja
na ul. Akacjowej i ul. Bażantów. Do tego
czasu ma być wykonana dokumentacja
projektu, natomiast sama jego realizacja
nastąpi w przyszłym roku. Za wprowadzenie w błąd przepraszam.
Agnieszka Jarczyk
17 maja 2018 r.

Prezes Jaworski rozdaje flagi, a chętnych nie brakuje.

DZIEŃ FLAGI
W środę 2 maja na ustrońskim rynku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi
RP, zorganizowane jak co roku przez Instytut Śląska Cieszyńskiego. Patronat nad
wydarzeniem objął poseł na Sejm RP Mirosław Suchoń.

Jak przypomniał prowadzący uroczystość wiceprezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego Janusz Hudziec, tegoroczne
święto przypadło w wyjątkowych okolicznościach stulecia odzyskania niepodległości.

– Słowo „niepodległość” na Śląsku
Cieszyńskim ma znaczenie szczególne,
niemal symboliczne. I o tym powinniśmy
pamiętać – dodał, prosząc prezesa Instytutu o zabranie głosu i wprowadzenie gości
w tematykę obchodzonego święta.

SPRZĄTANIE REZERWATU
9 maja 2018 roku ponad 70 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w gminie
Ustroń wzięło udział w kolejnym 9-tym sprzątaniu rezerwatu „Czantoria”. Akcję
zorganizowała Komisja Ochrony Przyrody PTTK Beskid Śląski w Cieszynie wspólnie
z Nadleśnictwem Ustroń przy dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Ustroniu.

Na odcinku od górnej stacji wyciągu
krzesełkowego na Polanie Stokłosica
do wieży widokowej na szczycie zebrano łącznie 15 worków butelek, plastiku
i papieru. Na koniec wszyscy otrzymali
17 maja 2018 r.

		

ciepły posiłek oraz pamiątkowe buttony.
W przeprowadzonym przez organizatorów konkursie wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej zwyciężył Tymoteusz Greń
z SP-1, przed Kornelią Wilczek z SP-6

O wątku cieszyńskiej niepodległości,
jak również roli i znaczeniu Święta Flagi
RP wspomniał w swoim wystąpieniu prezes Instytutu Christian Jaworski:
– Kolor biały i czerwony uosabia naszą dumę, dumę z bycia Polakami. Jest
personifikacją i symbolem naszego narodu i państwa. Symbol ten towarzyszy
nam na co dzień i od święta. Jednym
z pierwszych regionów obecnej Polski,
nad którym powiewała polska flaga, to
tereny dawnego Księstwa Cieszyńskiego. To tutaj na Śląsku Cieszyńskim najwcześniej odrodziła się niepodległość.
Utworzona 19 października 1918 r. Rada
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego zdjęła
na podległych sobie terenach chorągwie
monarchii austro-węgierskiej i zastąpiła
je biało-czerwonymi flagami.
Patron honorowy ustrońskich obchodów Dnia Flagi RP poseł Suchoń mówił
w swoim wystąpieniu o historii polskiej
flagi, współczesnej roli patriotyzmu.
Wspomniał również Polaków mieszkających poza granicami kraju, jako iż 2 maja
obchodzony jest również Dzień Polonii
Polaków za Granicą.
W środowe, upalne popołudnie setki
kuracjuszy i mieszkańców otrzymały
flagi państwowe oraz biało-czerwone
chorągiewki. Mieli też okazję do rozmów
z członkami Instytutu i posłem. Na zakończenie uroczystości zebrani odśpiewali
Mazurka Dąbrowskiego.
(ChJ)

Nierodzim, Szymonem Brancem z SP-5
Lipowiec, Marią Witkowską z SP-3 Polana
i Jakubem Kajzarem z SP-2. Wyróżniono
również najmłodszego uczestnika, drugoklasistę Piotra Szarca za posiadaną wiedzę.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo
Ustroń, a opiekunowie grup odebrali pamiątkowe dyplomy Zarządu Oddziału
PTTK. Organizatorzy dziękują obsłudze
wyciągu krzesełkowego. Jan Machała
przewodniczący KOP PTTK
Beskid Śląski w Cieszynie
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Dwójka podopiecznych, Ola i Sebastian, byli jedną z ekip startujących w tegorocznym rajdzie
wodnym.
Fot. A. Jarczyk

CHODZI O COŚ WIĘCEJ
Chociaż tegoroczna majówka już minęła, kilka wydarzeń warto odnotować. Jednym
z nich jest akcja „Płyniemy Polsko”, która już po raz drugi miała swoją inaugurację
w Ustroniu na stawie kajakowym. Szczytny cel, a do tego piękna pogoda – przepis
na dobre otwarcie i przyciągnięcie ludzi. Nasze Miasto, oprócz współorganizowania
wydarzenia, zyskuje także dobrą promocję na terenie kraju.

„Płyniemy Polsko” to nie tylko rajd
wodny, ale przede wszystkim akcja charytatywna, w trakcie której prowadzona
była zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu do nurkowania dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Rok
temu projekt ten miał swoją inaugurację,
a zapoczątkowali go Darek Gryt i Jacek
Biskupek, którzy wyszli z pomysłem przepłynięcia Polski na skuterach wodnych.
W tym roku akcja ta rozszerzyła się o kolejny punkt programu, czyli wyprawę sekcji żeglarstwa na mroźne wody Grenlandii.
Podczas tegorocznego otwarcia akcji
obecni byli: prezes Yacht Klubu Rybnik
i główny koordynator akcji Kornel Pająk,
prezes fundacji PGE Energia Ciepła Jan
Makowski, dyrektor Olimpiad Specjalnych Śląsk Andrzej Myśliwiec, mecenas
Tomasz Mrowiec z kancelarii „Ślązak,
Zapiór i Wspólnicy”, prezes Śląskiego
Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego Krzysztof Zbrojkiewicz, przedstawiciel miasta Rybnik Łukasz Dwornik,
przewodniczący Rady Miasta Ustroń Artur
Kluz i pracownicy Urzędu Miasta. Nie zabrakło specjalnych gości, czyli rajdowego
mistrza Europy Kajetana Kajetanowicza
i youtubera Reziego.
– Dziś mamy odmienną pogodę w po-

10 Gazeta Ustrońska

równaniu do tego, co było rok temu. Mam
nadzieję, że taka pogoda utrzyma się do
końca tego projektu. A najważniejsze
- że wspólnie nazbieramy jak najwięcej pieniędzy, które będą mogły pomóc
w rehabilitacji dzieci. Bardzo się cieszę, że
Ustroń może wspomóc taką akcję i bardzo
chętnie w tym uczestniczy. Cieszę się też,
że podobnie jak w roku ubiegłym, tak
i w tym ci sami organizatorzy dopisali –
mówił Artur Kluz.
– Witam państwa bardzo serdecznie,
a przede wszystkim witam moich zawodników! Pogoda w tym roku to pierwsza
klasa. Zaczyna się wielka akcja, która dla
naszych zawodników olimpiad specjalnych ma ogromne znaczenie zdrowotne
i treningowe. Chcemy, aby ten dzień był
początkiem odliczania dni do rozpoczęcia
igrzysk specjalnych – mówił Andrzej
Myśliwiec. – Impreza ta odbędzie się na
terenie Katowic, Chorzowa i Mikołowa.
Tysiąc zawodników olimpiad specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną, ponad 1500 trenerów. Wielka ceremonia otwarcia odbędzie się 9 czerwca
w katowickim spodku. Na to wydarzenie
zapraszamy już teraz.
– Nasza kancelaria drugi rok wspiera
ten projekt, z czego się bardzo cieszę –

zaznaczył Tomasz Mrowiec. – Widzimy,
że coraz więcej partnerów i osób wspiera
tę akcję. Widzimy też, że podopieczni tego
przedsięwzięcia są bardzo zadowoleni, a
to jest tutaj kluczowe.
Na koniec głos zabrał główny koordynator akcji Kornel Pająk.
– Dziękuję wam za tak liczne przybycie. Tu wszystko już było powiedziane.
Chciałbym króciutko powiedzieć kilka
słów. Dziękuję, że ta idea się rozwija, że
wokół Yacht Klubu i projektu zebrali się
tacy ludzie, na których można liczyć. Mam
nadzieję, że tworzymy coś, co będzie trwało bardzo długo. Chciałbym podziękować
Darkowi Grytowi i Jackowi Biskupkowi,
którzy półtora roku temu przyszli i powiedzieli, że chcieliby opłynąć Polskę na
skuterach wodnych. Spytałem ich, czemu
tego nie robią. Stwierdziłem też wtedy, że
trzeba ten pomysł zrealizować. I tak to się
zaczęło. Wtedy też pomyśleliśmy, że przy
tym przedsięwzięciu warto zrobić coś dla
innych. Pojawiła się fundacja z prezesem
Janem Makowskim na czele, która nas
wspiera. Jest to już druga edycja i mam
nadzieję, że przez kolejne lata będziemy
się w Ustroniu spotykać i otwierać kolejne
odsłony tego projektu. Dwóch naszych
podopiecznych, Ola i Sebastian, popłyną
w tym wodnym rajdzie. Mam nadzieję, że
będziecie wspierać „Płyniemy Polsko”,
bo w tym projekcie chodzi o coś więcej!
Specjalni goście, ambasadorzy akcji,
dziękowali za to, że mogą przyczynić
się do realizacji tego zaszczytnego celu.
Kajto wymieniał trzy powody, dla których
zgodził się uczestniczyć w akcji. – Zacznę
od tego najmniej ważnego - w nazwie
jest rajd, czyli adrenalina i dużo emocji.
Następnie dlatego, że mam kilometr do
domu. Otwarcie odbywa się w Ustroniu,
co jest fantastyczną sprawą. Najważniejszą rzeczą, dla której tu jestem, to inicjatywa i jej szczytny cel. Tak naprawdę to,
że jesteśmy tu z Rezim jako goście, nie
ma dużego znaczenia. Liczą się te dzieci,
którym chcemy pomóc.
Po oficjalnym otwarciu i przemowach
nadeszła pora na specjalne pokazy flyboardu w wykonaniu mistrzów Polski. Piękna
pogoda sprawiła, że na atrakcje te patrzyło
się z przyjemnością. Do tego wszystkiego
zebrani mogli pobawić się do muzyki. Po
około trzech godzinach impreza dobiegła
końca. Wszystkie ekipy wystartowały
dzień później, 29 kwietnia, z Krakowa.
Agnieszka Jarczyk

17 maja 2018 r.

LEŚNE NARODZINY
Co roku nadejście prawdziwej wiosny zwiastują nowe narodziny w Leśnym Parku
Niespodzianek w Ustroniu. Tym razem zobaczyć możemy małe muflony, dziki,
a w wolierze ekspozycyjnej pojawiły się dwa młode puszczyki uralskie. Rodzice
puszczyków przebywają wspólnie ze sobą już od trzech lat i juz drugi raz doczekali
się potomstwa.

Samiec to 10-letni ptak pochodzący
z holenderskiej hodowli, a samica ma 4 lata
i przyjechała z Niemiec. Sokolnicy opiekują się w Leśnym Parku Niespodzianek
ptakami drapieżnymi oraz sowami. Mniej
więcej od połowy marca obserwowali
zachowania, które wskazywały na to, że
samiec stara się o względy samicy. Pod
koniec marca, gdy samica przestała na

dobre opuszczać specjalnie przygotowaną
dla niej budkę lęgową, było już pewne,
że ptaki mają jaja. Po około miesiącu
wysiadywania wykluły się dwa młode
puszczyki, które w tej chwili są już na
etapie nauki latania.
– Nadeszła wiosna, a to znaczy, że przyroda w Leśnym Parku Niespodzianek budzi
się do życia – mówi Paweł Machnowski,

Muflon.

Puszczyki uralskie.

dyrektor Leśnego Parku Niespodzianek.
– Oprócz tego zwiedzający mogą zobaczyć przechadzające się po terenie całego
parku małe daniele, które narodziły się
w ubiegłym roku oraz narodzone niedawno dziki. Zwierzęta najwyraźniej lubią
zbocza Równicy i dobrze im się tutaj żyje.
Co roku jesteśmy świadkami przynajmniej
kilkunastu narodzin, zarówno u jeleniowatych i żubrów oraz ptaków drapieżnych
i sów. Narodziny muflonów oraz dzików
definitywnie zwiastują wiosnę i pożegnanie zimy.
19/2018/5/R

17 maja 2018 r.

		

Gazeta Ustrońska 11

laboratoryjnych oraz zwiedzili teren
oczyszczalni.
W piątek dzieci i młodzież naszej szkoły wcieliły się w rolę modelek i modeli prezentując na wybiegu oryginalną,
ekologiczną modę, którą zaprojektowali
i stworzyli sami, wykorzystując od tego
surowce wtórne.
Podczas apelu zostały również wręczone dyplomy oraz symboliczne upominki.
Należy zaznaczyć, iż nasz EKO Tydzień
był wyjątkowo kolorowy. Każdego dnia
uczniowie przychodzili ubrani na ustalony
wcześniej kolor.
Tydzień ten był świetną okazją do
integracji, zdobywania wiedzy poprzez
obserwację i bezpośrednie doświadczanie,
realizując przy tym podstawę programową. Czas spędzony razem w nieco inny
sposób dostarczył nam wielu emocji,
wrażeń i zabawy.
Elżbieta Gburek
Aleksandra Greń

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT
W dniach 23-27.04.2018 w SP-5 zorganizowany został Tydzień Ekologiczny.
Była to świetna okazja do uczestnictwa w
różnych formach aktywności propagujących zdrowie i ochronę środowiska. Organizując tę akcję kierowaliśmy się potrzebą
włączenia uczniów do działań na rzecz
ochrony środowiska, zachęcania ich do pogłębiania wiedzy na temat przyrody. EKO
Tydzień rozpoczął konkurs plastyczny, w
którym udział wzięły 4-osobowe zespoły
reprezentujące każdą klasę. Uczniowie
z zaangażowaniem tworzyli kreatywne
prace, ukazujące piękno przyrody.
We wtorek przeprowadziliśmy konkurs
praktycznego rozpoznawania gatunków
roślin. Uczniowie nazywali poszczególne
gatunki drzew leśnych, parkowych, krze-

wów, roślin zielnych, mchów i porostów.
W środę nadszedł czas na zaczerpnięcie
świeżego powietrza. Dlatego też w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy na górę
Lipowski Groń, po drodze podziwiając
malownicze widoki.
Była to okazja do zapoznania się uczniów z informacjami o regionie. Poznawaliśmy florę i faunę Beskidów oraz
szczegółowo omówiliśmy ukształtowanie
terenu, klimat oraz geologię naszego
regionu.
Mając na uwadze troskę naszych uczniów o ochronę środowiska wzięliśmy
udział w prelekcji „O historii kropelki
wody”, która została przeprowadzona
w Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu.
Uczniowie wzięli udział w pokazach

BIAŁO-CZERWONA

i uczniom (a także rodzicom, którzy pewnie też się angażowali) SP-6 w Ustroniu

SP-6

za przystąpienie do tej formy obchodów
Święta Narodowego. Katarzyna Wojtyła

Takie barwy obowiązywały w szkole,
kiedy to 7 maja uroczyście obchodziliśmy Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go
Maja. Biało-czerwona to tytuł zadania
,które zrealizowaliśmy w ramach programu Szkoła Niepodległej pod patronatem
honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Barwy: biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja
1792 roku. Podczas obchodów pierwszej
rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej
damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą,
a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone. Tę formę uczczenia święta
państwowego trudno dziś powtórzyć, ale
z pewnością można pokusić się o zachęcenie wszystkich uczniów i nauczycieli,
aby w ten sposób uczcić Święto Narodowe. Dziękuję wszystkim nauczycielom
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gotował personel kuchni Trójki. Dochód
ze sprzedaży jadła i napojów zasili budżet
szkoły.
Tekst i foto:(mn)

Występy dzieci oklaskiwały całe rodziny.

Autentyczne rekwizyty.

Fot. M. Niemiec

Gra Konrad Pinkas.

Fot. M. Niemiec

Aleksandra Majętny.

Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec

XVIII DZIEŃ REGIONALNY
(cd. ze str. 1)
w jego organizację ochoczo i z zapałem.
Nad całością od samego początku czuwa
Aleksandra Majętny, która jest pomysłodawczynią Dnia Regionalnego. Spod jej
ręki wychodzą też recytatorzy i tancerze,
przygotowujący się do występów na cotygodniowych zajęciach grupy regionalnej. Rodzice, ciocie, babcie, wujkowie
mogli się przekonać, że na kółku dzieci
pracują pilnie, bo zaprezentowany program był szczegółowo dopracowany i
profesjonalnie zaprezentowany. Na specjalne zaproszenie dyrekcji wystąpił też
zdolny młody akordeonista Konrad Pinkas – absolwent SP-3. Oprócz wokalnych
i tanecznych, uczniowie wykazali się też
zdolnościami aktorskimi, wystawiając
scenki z życia dawnej szkoły. Swoboda,
z jaką dzieci z „Trójki” posługują się mową
ojców, zasługuje na prawdziwe uznanie.
Ale to nie był jeszcze koniec atrakcji, bo

ze swoim zespołem wokalnym wystąpiła
Agnieszka Suchy, nauczycielka Wprowadzenia do życia w rodzinie i opiekun zespołu wokalnego. Nikogo nie dziwił fakt,
że pod okiem wokalistki i liderki zespołu
„Othalan” wprowadzono w aranżacje nieco współczesności, pozostawiając folklor
w roli inspiracji.
Na koniec Dnia Regionalnego prawdziwy deser – koncert Estrady Ludowej
„Czantoria”, która zawojowała publiczność swoimi pieśniami bardziej i mniej
znanymi. Wszystkie były ciekawie opracowane muzycznie przez Danutę Zoń-Ciuk,
która również dyrygowała zespołem. Publiczność była zachwycona.
Przed salą gimnastyczną na gości SP-3
czekały pajdy chleba z masłem, twarogiem, smalcem oraz ogórki małosolne. Nie
zabrakło słodkości, bo najprzeróżniejsze
ciasta upiekli rodzice. Część potraw przy-

MIEJSKIE LATAWCE
26 kwietnia na stadionie KS „Kuźnia”
odbyły się Miejskie Zawody Latawcowe zorganizowane przez MDK „Prażakówka”. Pogoda w ten dzień była bardzo sprzyjająca, przy temperaturze 18oC
i wietrzyku latawce mogły wzieść się
w niebo. 36 uczestników walczyło o to,
aby ich latawiec prezentował się dobrze
i, co ważne, poszybował w górę. Zawodnikami byli uczniowie SP-1, SP-2
i G-2. Wyczyny każdego z nich bacznie obserwowała komisja sędziowska
w składzie: Ryszard Szymkiewicz, Barbara Nawrotek-Żmijewska i Katarzyna
Rymanowska.
A oto wyniki zawodów:
W klasyfikacji szkół podstawowych –
latawce płaskie: 1. miejsce ex aequo zaję17 maja 2018 r.

		

ły uczennice Paulina Troszok i Michalina
Kiecoń z SP-2; 2. miejsce ex aequo zdobyły Zuzanna Kiecoń (SP-2) oraz Dominika
Kasprzyk (SP-1); na 3. miejscu ex aequo
uplasowały się Maja Grzybek (SP-1)
i Julia Gregorska (SP-2).
W łączonej klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjów – latawce skrzynkowe: 1. miejsce zajęła Paulina Troszok;
2. miejsce zdobyła Martyna Legierska
z G-2, a 3. miejsce przyznano Filipowi
Ziębie z G-2.
W klasyfikacji drużynowej 1. miejsce
zajęła SP-2, 2. miejsce zdobyła SP-1, na
3. miejscu uplasowało się G-2.
Zwycięzcy otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy
drobne słodkości.
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DROGIE
PRZETARGI

TELEMEDYCYNA
W SZPITALU
W Śląskim Centrum Reumatologii,
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu trwa pilotażowy program dotyczący
wdrożenia opieki w ramach tzw. telemedycyny. Lekarze łączą się z pacjentami
za pomocą internetowego komunikatora
i tak odbywają kontrolne wizyty, które
na co dzień odbywają się w szpitalnej
poradni.
Rozwój telemedycyny to przyszłość
rynku medycznego. Dlatego też w Śląskim Centrum Reumatologii Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im.
Gen. J. Ziętka w Ustroniu, trwa pilotażowy
program wizyt kontrolnych on-line.
– Dotychczas każda, nawet kontrolna wizyta wiązała się z przyjazdem do
szpitala. Teraz pacjenci mogą skorzystać
z internetowego połączenia. Korzystając
z kamery możemy porozmawiać widząc
się wzajemnie. Tak kontroluję samopo-

czucie chorego i działanie leków – mówi
dr Magdalena Agopsowicz, lekarz reumatolog.
Niewykluczone, że w przyszłości takie
wizyty staną się standardem. – Dziś korzystamy z udostępnionego nam zaplecza,
jednak taka forma komunikacji, zwłaszcza
w przypadku wizyt kontrolnych będzie
dużym ułatwieniem dla pacjentów. Myślę,
że w tym kierunku będziemy się rozwijać,
aby podwyższyć standard usług medycznych w naszym szpitalu – mówi Cezary
Tomiczek, Prezes Zarządu Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu.
Do udziału w pilotażowym projekcie
zrekrutowano kilkunastu pacjentów. Jak
przyznali, taka forma wizyt on-line zaoszczędziła ich czas i koszty dojazdu do
szpitala. Wizyty u lekarza odbywały się
bez wychodzenia z domu, czasem nawet
w parku przy sprzyjających okolicznościach przyrody.

BIBLIOTEKA
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POLECA:
Olga Tokarczuk
„Opowiadania
bizarne”

Katarzyna Droga
„Kobieta, którą
pokochał marszałek”
Powieść historyczna o Aleksandrze Piłsudzkiej – drugiej żonie marszałka Józefa Piłsudskiego.
W 1901 roku młodziutka Ola
Szczerbińska przyjeżdża do Warszawy. Tam angażuje się działalność
organizacji niepodległościowych
– przemyca dynamit w gorsecie
i rewolwery w fałdach spódnicy,
organizuje siatkę wywiadowczyń.
Podczas prezentacji składu broni
poznaje Piłsudskiego – legendę podziemnej Polski ale też męża innej kobiety….

(dok. ze str. 7)
może 4,4 mln zł? I wtedy radni będą mieć
naprawdę trudną decyzję do podjęcia, bo
będą musieli wybrać, czy faktycznie robić
Źródlaną, której wartość wzrosła od 60
do 80% i jest ona na tyle priorytetową,
czy być może lepiej wykonać zadanie,
które mieści się w naszych założeniach,
a tą drugą drogę ogłaszać jeszcze w innym
terminie albo z początkiem przyszłego
roku. Nie wiemy, jaka koniunktura będzie
w przyszłym roku. Mówi się, że będzie
wzrostowa, bo koszty zatrudnienia pracowników oraz brak rąk do pracy może
to spowodować, ale jeżeli w większości
przetargów ogłaszanych przez gminy nie
dojdzie do podpisania umów, bo nie będą
miały gminy środków na ich realizowanie,
to być może te firmy, które planowały, że
coś wygrają, nie będą miały zajęć i z początkiem roku złożą niższą ofertę.
A. Kwapisz mówiła też, że obydwa
zadania są ważne, a gdy radni poznają
koszty ich realizacji i różnice pomiędzy
zarezerwowanymi środkami, a ofertą
przetargową, będą mogli się zastanawiać,
które realizować w pierwszej kolejności.
Na ostatniej sesji radni podjęli też
uchwały w sprawach: wprowadzenia inkasentów pobierających podatki i opłaty,
zasad udzielania dotacji celowej spółkom
wodnym, trybu jej udzielania i sposobu jej rozliczania, wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu nieruchomości
na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata
i odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, ustalenia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Wysłuchano też sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej RM.
Kolejna sesja odbędzie się we wtorek
29 maja.
Monika Niemiec

od słowa „bizarre”.

Najnowszy zbiór opowiadań
autorki takich książek jak „Prawiek i inne czasy” czy „Księgi
Jakubowe”.
Przedstawione opowiadania
cechują się wspólnym mianownikiem w postaci manifestowania
i badania granic groteskowości
świata. „Bizarne”, czyli dziwaczne, niezwykłe, pokraczne, ale
i śmieszne... Nazwa została zaczerpnięta z języka francuskiego

17 maja 2018 r.

VIII MIĘDZYNARODOWY
PLENER RZEŹBIARSKI

Końcem maja amfiteatr ustroński zamieni się w pracownię
rzeźbiarską, stolarską, artystyczną – a przede wszystkim bardzo
głośną scenę twórczą. Cóż, 2,5 metrowych rzeźb nie da się stworzyć w ciszy i spokoju. Ale warto przetrwać te niedogodności, aby
potem przez całe lata móc podziwiać prace artystów – rzeźbiarzy.
W Parku Kuracyjnym stoi już około 70 rzeźb, ale jeszcze jest
dużo miejsca na nowe. Tegoroczny plener zacznie się 28 maja
(niektórzy przyjezdni twórcy chcą już rozpocząć26.05.) i potrwa
do 2 czerwca. Temat to kontynuacja ubiegłorocznej „Kultury
pasterskiej pogranicza”.
Plener jest bardzo lubiany zarówno przez wykonawców, jak
i widzów odwiedzających artystów przy pracy. Proces twórczy
jest na tyle ciekawy i widowiskowy, że niektórzy przychodzą
codziennie śledzić postęp prac. Rzeźbiarzy odwiedzają też przedszkolaki i grupy szkolne. Artyści zawsze mają dla nich dobre
słowo i odpowiadają na każde pytanie.
Grupa 10 rzeźbiarzy co roku nieznacznie się zmienia – tym
razem mamy pięciu Polaków, czterech Czechów i jednego Słowaka. Od pierwszego pleneru rzeźbią Artur Szołdra, Grzegorz
Michałek, Jìřì Cieslar, Milan Lysek. Nieco później rozpoczęli Ania
Urbaniak, Józef Faryno, Ján Pišoja, Czestmir Sliva. W tym roku

USTRONIU
Ustrońskie drogi. Temat ważny w życiu
miejscowości zarówno niegdyś, jak i dzisiaj. W Archiwum Państwowym w Cieszynie natrafiłam na interesujący dokument
sprzed blisko stu lat, dotyczący przepisów
drogowych dla furmanek oraz rowerów,
gdyż głównie te pojazdy jeździły wówczas
po naszych drogach. Oto niektóre jego fragmenty: „Przekroczeń przepisów porządko-

mamy jednego nowego rzeźbiarza z Czech – Romana Mikusa
a Dominika Gorzałka powróciła do nas po 7 latach nieobecności.
Przez 6 lat swoje rzeźby dla Ustronia tworzyła Patrycja Picha
– niestety w tym roku jej nie będzie, może wróci w kolejnym.
Po zakończeniu pleneru rzeźby staną w Parku Kuracyjnym, po
okresie spoczynku zostaną zakonserwowane i będą się godnie starzeć
na świeżym powietrzu pozując do zdjęć ku uciesze mieszkańców
i turystów odwiedzających Ustroń. Niektóre kilkuletnie prace
trzeba będzie w tym roku podreperować, a mocno uszkodzone,
przegnite wymienić – niestety, drewno nie jest niezniszczalnym
materiałem.
Zapraszam zatem na przełomie maja i czerwca do amfiteatru,
gdzie w atmosferze sympatii, przyjaźni i życzliwości będzie można obcować ze sztuką, ba – uczestniczyć w jej powstawaniu. To
bardzo sympatyczne, budujące i energetyzujące przeżycie więc
naprawdę warto skorzystać z zaproszenia.
Barbara Nawrotek-Żmijewska
dyrektor MDK „Prażakówka” w Ustroniu
19/2018/7/R

SKLEP U PAKUŁKI
DLA WSI I MIASTA
ZAPRASZA

Ustroń,ul. Skoczowska 23, tel. 33 854 47 10

wych na drogach publicznych dopuszcza
się każdy: kto tamuje lub utrudnia ruch
przez ładowanie towarów na drodze; kto
obok drogi wykonuje pewne czynności,
które mogą utrudniać ruch; kto hamuje łańcuchem, który trze o jezdnię; kto włóczy
drogą drzewo, ciężkie narzędzia rolnicze
i żelazo; kto jedzie wozem, którego koła
wichrują; kto jeździ po drogach bitumicznych końmi ostro kutymi; kto zrywa bez
zezwolenia owoce z drzew przydrożnych;
kto wozi osobę drugą przed sobą na kierownicy roweru; kto jadąc na rowerze nie
trzyma kierownicy; kto jedzie wozem bez
tabliczki, na której ma być podane imię
i nazwisko właściciela wozu i miejsce jego
zamieszkania; kto jeździ na rowerze bez

tabliczki rejestracyjnej; kto jadąc wozem
śpi lub jedzie w stanie nietrzeźwym; kto
podczas jazdy opuszcza lub pozostawia
wóz zaprzężony na drodze bez dozoru”.
Na zamieszczonej fotografii oglądamy wyjątkową ustrońską drogę, zwaną
pierwszą w Polsce i najromantyczniejszą
autostradą górską. Droga na Równicę
zbudowana została w latach 1933-1934
przez Ochotniczą Drużynę Roboczą C.5.
według projektu czołówki polskich inżynierów. O szczegółach tej znaczącej inwestycji dowiemy się z 20. tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”, który można nabyć
w Muzeum Ustrońskim im. J. Jarockiego
oraz w Miejskiej Informacji Turystycznej.
Bożena Kubień

Schronisko na Równicy było pierwszym w Beskidach, do którego goście mogli dojechać samochodem.
17 maja 2018 r.

		

Fot. Ludwik Bardoń
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DEBIUTANCKI SEZON
Swój pierwszy sezon zakończyły szczypiornistki MKS-u Ustroń. Dla dziewcząt
z rocznika 2005 były to iście debiutanckie
rozgrywki, ponieważ swoją przygodę
z piłką ręczną i z treningami rozpoczęły
dwa miesiące przed pierwszym meczem.
Brak ogrania był na początku bardzo
widoczny. W pierwszej rundzie podopieczne trenerki Wioletty Rakowskiej
przegrały wszystkie mecze. Z upływem
czasu dziewczęta ogrywały się, zyskiwały
cenne doświadczenie i robiły postępy.
W rundzie rewanżowej ich gra wyglądała już znacznie lepiej. Przełożyło się

to też na wyniki. W drugiej części sezonu udało im się wygrać trzy spotkania.
W ciągu całego sezonu w 16 meczach
zawodniczki MKS-u Ustroń zanotowały
13 porażek i 3 zwycięstwa (z MUKS
Skałką Świętochłowice 24:12, z SPR
Sośnicą Gliwice 18:16 i z UKS Startem
Piotrowice Wielkie 17:12). W tych szesnastu meczach rzuciły 185 bramek, a 399
straciły. Takie rezultaty przełożyły się na
przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. W
barwach MKS-u grają: Weronika Trzaskacz - bramkarka, Natalia Stec, Martyna
Tetera, Julia Łukosz, Angelika Tomiczek,

CZEK DLA SARY

5 maja na deskach ustrońskiego amfiteatru stanęli najlepsi ustrońscy sportowcy
i działacze, żeby odebrać dowody uznania
od władz miasta i owacje od publiczności. Na koniec na scenę poproszono
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jeszcze jednego zdolnego sportowca,
a właściwie sportsmenkę – Sarę Husar
z UKS „Beksidy”. Sara to utalentowana
tenisistka, która pierwsze kroki na korcie
stawiała w wieku 5 lat. We wszystkim na-

Zuzanna Czyż, Nina Brachaczek, Natasza
Marszałek, Weronika Mańka, Nina Marek, Katarzyna Habarta, Nadia Sikora,
Kinga Pawelska, Marta Jurzykowska,
Nadia Juchniewicz, Natalia Lipowczan.
– Bardzo się cieszę, że dziewczyny
z Ustronia zadebiutowały w śląskiej lidze
wojewódzkiej. U swoich podopiecznych
widzę duże zaangażowanie w grę i treningi, a to w ich wieku jest najważniejsze. Na
wyniki trzeba było troszeczkę poczekać,
jednak z czasem nasza gra wyglądała
coraz lepiej i w drugiej rundzie doczekaliśmy się pierwszych zwycięstw. Jedynie
cierpliwością i zaangażowaniem możemy
dojść do jakichkolwiek sukcesów, a na
szczęście obie te cechy widzę u swoich
zawodniczek. Ważne jest też, żeby grać
i rywalizować z najlepszymi, a na nasze
szczęście śląska liga jest jedną z najlepszych w kraju. Oprócz grania w lidze
dziewczęta miały też szanse się ogrywać
i zdobywać doświadczenie na turniejach
w Polsce i Czechach. Dziewczyny mają
duży potencjał, są wytrwałe, pracowite,
nie boją się ciężkiej pracy. Po zakończeniu
pierwszego sezonu mogę powiedzieć, że
jestem zadowolona i dumna ze swoich
podopiecznych – opowiada trenerka Wioletta Rakowska.
Arek Czapek
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KS Zgoda Ruda Śląska
SPR Pogoń 1945 Zabrze
MTS Żory
Akademia Handball Ruch Chorzów
KS Bystra
SPR Sośnica Gliwice
UKS Start Pietrowice Wielkie
MKS Ustroń
MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice

48
42
36
30
21
14
10
9
6

475:168
333:216
337:211
378:234
248:280
224:291
197:304
185:399
128:402

śladowała swoją starszą siostrę Wiktorię
i wyszło jej to na dobre, bo już w wieku
8 lat zdobyła swoje pierwsze mistrzostwo
Śląska. Sara to bardzo wesoła dziewczynka, ale też uparta, zawzięta i pracowita,
czego efekty widać, bo początkiem roku
jako 9-latka zaczęła rywalizować w turniejach do lat 12. W pierwszym kwartale
tego roku, dzięki wsparciu swoich trenerów, awansowała w rankingu polskim
o ponad 120 pozycji. Jej marzeniem jest
zagranie w turnieju wielkoszlemowym
z Agnieszką Radwańską.
Sara była nieco onieśmielona, gdy
oklaskiwała ją wypełniona po brzegi
widownia, ale cały czas pięknie się uśmiechała. Uśmiech stał się jeszcze szerszy,
gdy ruszył w jej kierunku Andrzej Szeja,
przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnie
dla Ustronia”, niosąc cenny dar. Przewodniczący Komisji Kultury Sportu
i Turystyki Rady Miasta Ustroń przekazał Sarze czek na 3.000 zł przeznaczony
na jej rozwój sportowy. Pieniądze te są
częścią dochodu z II Ustrońskiego Balu
Charytatywnego i o ich przeznaczeniu dla
Sary zdecydowali organizatorzy. Reszta
dochodu zostanie podzielona pomiędzy
kluby zaangażowane w przygotowanie
balu.
Tekst i foto: (mn)
17 maja 2018 r.

DOBRY PROGNOSTYK
28 kwietnia, jak co roku w okresie okołomajówkowym, odbyły się na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipowcu Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia o Puchar Burmistrza Miasta
w skoku o tyczce. Najlepsi tyczkarze z Polski, Czech i Słowacji spotkali się po raz XXXII.

Swoje sportowe umiejętności przed
licznie zgromadzonymi kibicami zaprezentowało aż 30 zawodników z zaprzyjaźnionych klubów oraz naszego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń.
Tyczkarze rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych i pomimo bardzo mocno
wiejącego wiatru padło wiele wartościowych wyników. Organizatorami imprezy
byli: Miasto Ustroń i MKS „Ustroń”. Otwarcia dokonał prezes MKS Ustroń Leszek
Szczypka, a sędzią głównym zawodów był
Adrian Mączka.
Najlepszym w kategorii mężczyzn okazał się Tomas Krajnak ze Słowacji, pokonując poprzeczkę na wysokości 460
cm. Natomiast wśród kobiet rywalizację
zdominowała zawodniczka z Ustronia
Kinga Górny, pewnie pokonując 360 cm
i ustanawiając nowy rekord życiowy.
Tym wynikiem uplasowała się na pierwszym miejscu na listach w Polsce. Wśród
młodziczek wspaniale zaprezentowała
się Maja Chamot, która także poprawiła
swoją nową „życiówkę” o 10 cm i skoczyła 340 cm, co daje jej pierwsze miejsce
w młodziczkach w Polsce na listach rankingowych kraju i realne szanse na walkę
o medal Mistrzostw Polski.
Zawodniczki i zawodnicy MKS „Ustroń”
zdobyli następujące miejsca:
KOBIETY – DZIECI MŁODSZE (2007

r.): 1 m. Małgorzata Sikora (200 cm), 3 m.
Weronika Chrapek (150 cm), 4 m. Katarzyna Sikora (150 cm); DZIECI STARSZE
(2005-2006 r.): 2 m. Zuzanna Musiał (230
cm), 3 m. Wiktoria Roman (210 cm), 4 m.
Wiktoria Zawada (210 cm), 5 m. Sylwia
Polok (180 cm), 7 m. Ewelina Molek
(170 cm); MŁODZICZKI (2001-2004): 1
m. Maja Chamot (340 cm), 2. m Kamila
Chrapek (270 cm), 3. Martyna Balcar (270
cm), 4 m. Aleksandra Cholewa (260 cm),
6 m. Zuzanna Macura (240 cm); OPEN:
1 m. Kinga Górny (360 cm), pozostałe
zawodniczki tej kategorii reprezentowały
Sokół Opawę.
MĘŻCZYŹNI – MŁODZICY
I DZIECI STARSZE (2005 r): 2 m. Michał Kunc. – (260 cm); pozostałe miejsca
zajęli zawodnicy Sokoła Opawa i ATP
Koszyce. Najlepszy wynik w kat. Open
odnotował Tomas Krajnak z Koszyc, który
przeskoczył poprzeczkę umieszczoną na
wysokości 470 cm.
Nagrody zwycięzcom poszczególnych
grup wręczali: przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz oraz radni Piotr Nowak
i Piotr Roman, a także prezes MKS
„Ustroń” Leszek Szczypka. Głównym
fundatorem atrakcyjnych upominków było
Miasto Ustroń, ale nie zabrakło też nagród
specjalnych od firmy „Optimal”, hotelu
„Gołębiewski” w Wiśle, firm: „Algi Cha-

Więcej zdjęć na Facebooku.
Najlepsze ustrońskie tyczkarki: Kinga
Górny, Maja Chamot i Kamila Chrapek.

mot”, „Laserwood”, „DG Cross”, „Darma”
i osób prywatnych.
Mimo że to dopiero początek sezonu
lekkoatletycznego, wyniki są dobrym
prognostykiem na dalszą część sezonu
dla ustrońskich zawodniczek, a turniej
w Lipowcu był świetną okazją do przyglądnięcia się konkurencji, jak i spędzenia
czasu w dobrym towarzystwie. Plany
na ten sezon to kwalifikacje na Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Śląska
i Międzywojewódzkie. W lipcu i sierpniu
sekcja lekkiej atletyki planuje wyjazdy na
zgrupowania zaplecza kadry narodowej,
a także klubowy obóz. Trenerką grupy jest
Magdalena Kubala.
(m)

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ OLDBOYÓW
12 maja po południu sztuczną murawą na stadionie Klubu Sportowego Kuźnia zawładnęli oldboye. Wylewali siódme poty,
z determinacją atakowali i skutecznie się bronili, bramek nie brakowało, ale i efektownych interwencji bramkarzy. Bawiono
się doskonale, jak to bywa na organizowanych od 15 lat przez Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła” Europejskich Turniejach Oldboyów, czyli Międzynarodowych Rozgrywkach w Piłkę Nożną.

Żeby zasłużyć na miano oldboya, trzeba
mieć ukończone 35 lat, jednak najstarsi
gracze w ustrońskich rozgrywkach przekroczyli już sześćdziesiątkę. Dotrzymywali kroku znacznie młodszym i walczyli
w meczach trwających 2 razy po 15 min.
Rozgrywki prowadzono systemem każdy
z każdym, więc drużyny grały prawie
po 100 min., jak w normalnym meczu.
O tym wszystkim i wielu innych spra17 maja 2018 r.

		

wach, takich jak sport światowy czy nawet
polityka rozmawiano podczas festynu,
zorganizowanego po turnieju. Przy piwie
i kiełbasce nawiązywano kontakty, rodziły
się nowe znajomości, które mają zaowocować wyjazdami naszych reprezentantów
do Neuburg w Niemczech, co akurat było
już dawno planowane, ale i do Chruścic
w opolskie, które pierwszy raz wystawiły drużynę, czy też do Jasienicy, która

również zadebiutowała pod Czantorią za
sprawą oldboyów Drzewiarza.
Turniej wygrała reprezentacja Ustronia, 2. miejsce przypadło Neubergowi
(Niemcy), 3. miejsce zajął Automatikon
– Drzewiarz Jasienica, 4. Chruścice U60,
5. Oldboys Team Kończyce Wielkie.
Organizatorem wydarzenia było TRS
„Siła” przy udziale Urzędu Miasta Ustroń.
(mn)
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

17.05

17.00

19.05

17.00

20.05

11.00

22.05

17.00

22.05

17.30

Mycie kostki brukowej po
zimie. Profesjonalna myjka.
798-081-406.

24.05

17.00

Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.

25.05 16.30
28.05-2.06

Wynajmę wolno stojący aneks
pokojowy. 664-684-075.

1.06

Mecz rozgrywa się...

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.
KOMANDOR - Cieszyn,
ul. Stawowa 27 - szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko... Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0% 728-340518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń,
ul. Rynek 3.(33)444-60-40.

Fot. A. Jarczyk

17.00

„Zbliżenia” wystawa Agnes Nagy i Kazimierza
Heczko, Muzeum Ustrońskie
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - Bytomski
Sport, stadion Kuźni
Mecz piłki nożnej KS Nierodzim – LKS Rudnik,
stadion w Nierodzimiu
Zebranie mieszkańców Osiedla Ustroń Górny,
SP-1
Zebranie mieszkańców Osiedla Ustroń Dolny,
sala sesyjna Urzędu Miasta Ustroń
Wykład Lidii Zaborowskiej pt. „Co to jest refleksoterapia – masaż terapeutyczny stóp”,
czytelnia Biblioteki
Koncert dla Mamy i Taty, MDK „Prażakówka”
VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR:
„Kultura pasterska pogranicza”, amﬁteatr
Zebranie mieszkańców Poniwca, Centrum
Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec

Sprzedam (IKEA) nowe:
kuchnia z AGD, kanapę, łóżko. 693-501-005.
Cyklinowanie bezpyłowe
parkietów, schodów i desek.
Mocne lakiery. 666-989-914.

AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów osobowych. 733-913-181.
505-634-557.

Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel
groszek workowany. (33)85447-10.

Sprzedam mieszkanie. 515286-714.

Spawanie plastików. Ustroń,
ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.

Sprzedam hulajnogę spalinową. 507-034-380.

Malowanie dachów. 505-168217.

10 lat temu - 8.05.2008 r.
KONCERT CHARYTATYWNY
Każdego roku Fundacja św. Antoniego organizuje Koncert
Charytatywny. Tak było i tym razem. 3 maja ustroński amﬁteatr
wypełnił się po brzegi publicznością, która przyszła oglądać występy Dziecięcej Estrady Regionalnej „Równica” oraz zespołu
„Śląsk”. A było co oglądać.

* * *

MATURA 2008
Matury już się rozpoczęły. Jako pierwszy odbył się tradycyjnie pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Maturzyści
musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem. […] Uczniowie musieli jeszcze napisać
wypracowanie na zadany temat. Do wyboru mieli analizę
i interpretację fragmentu „Lalki” lub wierszy A. Mickiewicza
i K. Przerwy-Tetmajera.

* * *

UGODA PO BÓJCE
2 maja w lokalu „Równica” doszło do szarpaniny między
młodymi ludźmi. Pijany mieszkaniec Ustronia zdemolował drzwi
w lokalu. Na miejsce wezwano patrol policji. Policjanci poinformowali, że sprawca doszedł do porozumienia z właścicielem
„Równicy” i zobowiązał się pokryć koszty naprawy.
... pod czujnym okiem nie tylko kibiców.

Fot. A. Jarczyk

DYŻURY APTEK
17-18.05 Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
19-20.05 Rumiankowa ul. Skoczowska 76
21-22.05 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
23-24.05 Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7
25-26.05 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.
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tel. 854-14-73
tel. 300-30-40
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58
tel. 854-57-76

* * *

DWA REMISY
Można powiedzieć, że ten remis dla nas jest zwycięski. Drużyna
zagrała dziś dobry mecz i to nie dlatego, że Drogomyśl miał
słabszy dzień. Początek w naszym wykonaniu bardzo dobry,
przewaga, próby strzałów. Zagraliśmy wysoko pressingiem
i nie pozwoliliśmy przeciwnikowi rozwinąć skrzydeł. Chodziło
o to, żeby nie złapali rytmu. Potem trochę nas przycisnęli, ale
dotrzymaliśmy do przerwy. W drugiej połowie mecz wyrównany, akcja za akcję. Drogomyśl piłkarsko jest lepszy, do tego
w czwartek nie grali i nasi trochę siedli kondycyjnie pod koniec.
Wybrała: (aj)
17 maja 2018 r.

BEZPŁATNY
NORDIC
WALKING
Bezpłatne zajęcia Nordic Walking w Ustroniu odbywają się
w ramach ogólnopolskiej akcji Nordic Walking na Receptę Akademii Zdrowia Santander Consumer Banku.
Zajęcia ruszają 8 maja br. i odbywać się będą regularnie
w każdy wtorek o godzinie 17:00 przez 30 tygodni w ponad 100
miejscowościach, m.in. w Ustroniu. Ambasadorką akcji jest Justyna Kowalczyk, czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli
i pięciokrotna medalistka olimpijska w biegach narciarskich,
a także aktorzy Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski.
Szczegóły akcji: http://pfnw.eu/nordic-walking-na-recepte/
Organizatorzy zachęcają i zapraszają w każdy wtorek o godz.
17.00 na ustroński rynek.

Więcej zdjęć na Facebooku.
Nie brakowało zaciętych pojedynków.

Fot. M. Niemiec

SKŁADY PIŁKARSKICH SZÓSTEK
Ustroń Lipowiec: Dawid Maryan, Marcin Marianek, Grzegorz
Marianek, Marcin Marianek, Marcin Nowak, Daniel Siemienik,
Sławek Zynek, Chrapek Wojciech, Michał Zając, Patrycja Pietraczyk, Magda Molek.
Ustroń Dolny: Krzysztof Pokorny, Wiktoria Pokorny, Konrad
Zając, Zenon Tarasz, Andrzej Marek, Bronisław Marek, Sławomir
Suchy, Mateusz Tarasz.
Ustroń Centrum: Anna Rottermund, Natalia Kolanko, Damian Czyż, Maciej Wasilewski, Konrad Płaza, Rafał Podżorski,
Nikodem Czyż, Beata Łukasik.
Ustroń Polana: Andrzej Kocjan, Andrzej Szczepanek, Piotr
Szczepanek, Łukasz Chwastek, Zbigniew Krysta, Aleksandra
Ziółkowska, Jerzy Bałdys, Sławomir Ziółkowski, Piotr Zorychta,
Dariusz Morel.
Ustroń Hermanice: Michał Cieślar, Marek Jaworski, Tomasz
Jaworski, Szymon Głowiński, Dawid Siemienik, Patryk Pakuła,
Jacek Paszek, Sylwester Makowski, Noemi Kluz, Małgorzata
Goryczka, Dariusz Goryczka.
Sędziowie Turnieju: Marek Jaworski, Artur Kluz.
19/2018/8/R

LIKWIDACJA SKLEPU

ODZIEŻ OBUWIE

OSTATNIE TYGODNIE

ZABAWKI SPORT
Ustroń Savia

Nie taki dawny Ustroń, 2002 r.

Fot. W. Suchta

II p.

budynek Tesco - SAVIA koło ronda

rabat
do

70 %

K R Z Y Ż Ó W K A

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) miasto niedaleko Szczecina, 8) nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej, 9) poranna w wojsku,
10) dzielnica Ustronia, 12) spotkasz tam hazardzistów,
14) atrybut rycerza, 15) spad-stromizna, 16) strój karateki,
19) świat mistyczny, 22) kolega etnografa, 23) kurort nad
Morzem Czarnym, 24) w kolanie.
PIONOWO: 2) turystyczny monopolista w PRL-u,
3) Borneo-Bali- Sumatra, 4) odcinek wyścigu, 5) wojskowa
dyscyplina, 6) jednostka wojskowa, 7) wśród literatów,
11) górale z Orawy, 13) placówka dyplomatyczna,
17) boisko o sztucznej nawierzchni, 18) imię żeńskie,
20) o poranku na trawie, 21) tytułowy król z dramatu
Szekspira.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 25 maja.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 17

MAJOWY WEEKEND
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Franciszek Aust
z Ustronia, ul. Skoczowska. Zapraszamy do redakcji.
17 maja 2018 r.
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Więcej zdjęć na Facebooku.

Hermanice

Ustroń Dolny

SZÓSTKI GOLA!
Było na co popatrzeć 12 maja w piękną słoneczną sobotę,
gdy na stadionie KS Kuźnia odbywał się Turniej Piłkarskich
Szóstek w ramach II Spartakiady Dzielnic organizowanej przez
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia”.

Patrzyliśmy na spotkania kolegów, znajomych, sąsiadów.
Niektórzy nie widzieli się dłuższy czas…
Patrzyliśmy na wspólną grę i zabawę różnych pokoleń. Grała
córka z ojcem, wujek z siostrzeńcem…
Patrzyliśmy na eleganckie stroje. Nie każda drużyna miała co
na siebie włożyć, ale np. zespół z Polany mógł się pochwalić
koszulkami ufundowanymi przez Stowarzyszenie „Jaszowiec”…
Patrzyliśmy na zaciętą grę, rywalizację, pęd do zwycięstwa
i wysoki poziom niektórych meczy. Zabawa zabawą, ale
w sporcie chodzi o to, żeby wygrywać…
Patrzyliśmy też na emocje kibiców, którzy dopingowali gorąco
swoje drużyny. Szkoda tylko, że kibiców nie było za wielu…
Spartakiada, którą zainaugurowano w ubiegłym roku, to pomysł na uaktywnienie, zintegrowanie mieszkańców. Nie chodzi
o politykę, nie chodzi o wpływy, tylko o namówienie ludzi na
wyjście z domu, spotkanie na świeżym powietrzu, aktywne
spędzanie czasu. Idea słuszna, choć jak mówi prezes Stowarzyszenia „Wspólnie dla Ustronia” Aleksandra Polak-Morkisz, nie
do wszystkich ona przemawia, a w niektórych dzielnicach jest
wręcz torpedowana. Jednak mieszkańcy nie muszą korzystać
z pośrednictwa Zarządów Osiedli, jeśli chcą zgłosić swój udział w
spartakiadzie. Gdy tylko znajdzie się kilka osób chętnych zagrać
w ping-ponga, powędkować, pograć w szachy czy pobiegać, bo
takie dyscypliny jeszcze pozostały do rozegrania, to można się
zgłaszać bezpośrednio u organizatorów.
A podsumowując Turniej Piłkarskich Szóstek warto zaznaczyć,
że piłkarzy amatorów odwiedził czołowy napastnik Kuźni Adrian
Sikora, ale mimo próśb nie przyłączył się do żadnej z drużyn.
Wyrażał się jednak z uznaniem o zaproszeniu do gry wszystkich
mieszkańców bez względu na wiek i na płeć.
Turniej trwał kilka godzin, bo rozgrywano go systemem każdy
z każdym. Przy 5 drużynach (na 9 osiedli) trzeba się było nabiegać w czterech meczach. Najlepiej biegała i strzelała bramki
drużyna z Hermanic, która zajęła 1. miejsce (100 pkt.), 2. zajął
Ustroń Centrum (99 pkt.), 3. Ustroń Lipowiec (89 pkt.), 4. Ustroń
Polana (79 pkt.), 5. Ustroń Dolny (69 pkt.). Pozostałe dzielnice
otrzymują po 0 pkt.
Klasyfikacja generalna po dwóch dyscyplinach (siatkówka
i piłka nożna): 1. ex aequo Ustroń Centrum i Ustroń Lipowiec
– po 188 pkt., 2. Ustroń Dolny – 178 pkt., 3. Ustroń Hermanice
– 170 pkt., 4. Ustroń Polana – 79 pkt.
Tekst i foto: (mn)
(składy drużyn na str. 19)
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