TYGODNIK MIEJSKI

UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Nr 23 (1374) • 14 czerwca 2018 r. • 2 zł (w tym 5% Vat) • ISSN 1231-9651

W związku z pojawiającymi
się informacjami, obciążającymi naszą parafię za opóźnienia w realizacji kompleksu basenowego (obietnicy
wyborczej KWW „Wspólnie
dla Ustronia” z 2014 roku)
oświadczamy, co następuje... Więcej na str. 7
Kuźnicy schodzili do szatni
przegrywając 0:2, na początku drugiej połowy wyszli na
prowadzenie, żeby ostatecznie przegrać 3:5. Jednak nie
ta przegrana, a mecz w Raciborzu zadecydował o spadku
z IV ligi. Więcej na str. 16

Więcej zdjęć na Facebooku.

Podczas tegorocznej Industriady prezentowano pracę przy domowych sprzętach, m.in. przy
wirówce do mleka. Więcej na str. 9.					
Fot. A. Jarczyk

Film pt. „Uzdrowisko. Architektura Zawodzia”, którego pomysłodawcą był Mateusz
Bielesz, podczas Arquiteturas Film Festival
Lisboa zwyciężył w kategorii NEW TALENTS
COMPETITION. Zgodnie z zasadami konkursu, wyróżnienie przyznano reżyserce Ewie
Trzcionce. W opinii jury czytamy: Dla filmu
dojrzałego, który objaśnia nam przestrzeń,
jej zabudowę, historię, zachodzące w niej
procesy oraz ukazuje jej piękno. Filmu,
który opowiada o strategiach tworzenia
architektury i o tym, jak budowle mogą
współgrać z otaczającym je krajobrazem
w sposób wręcz poetycki.

Więcej zdjęć na Facebooku.

35. urodziny Miejskiego Żłobka i Festyn Małego Dziecka. Więcej na str. 4.

Fot. M. Niemiec

Więcej zdjęć na Facebooku.

Kolejna odsłona „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”. Więcej na str. 8.
14 czerwca 2018 r.

		

Fot. M. Niemiec
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REMIS W GŁOSOWANIU
W kolejny czwartek, 21 czerwca odbędzie się ostatnia przed
wakacjami sesja Rady Miasta Ustroń, później nastąpi dwumiesięczna przerwa, bo radni obecnej kadencji zdecydowali, że
nie będą obradować przez dwa miesiące letnie, a nie przez
jeden, jak było do tej pory. Przerwa ta ma na celu ograniczenie
środków wydawanych na działalność rady.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
informował, że wrześniowa sesja zwołana zostanie na początku
miesiąca. Odpowiadał w ten sposób na obawy radnego Stanisława
Maliny, który niepokoił się o tak długi czas bez sesji RM (trzymiesięczna przerwa miałaby trwać od 21 czerwca do 27 września, gdyby sesja wrześniowa odbyła się jak zazwyczaj w ostatni
czwartek miesiąca). A. Kluz dodawał też, że w przerwie może
zaistnieć konieczność zwołania Komisji Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. S. Malina pytał również radnych, czy zdają sobie sprawę z tego, że sesja czerwcowa
może być przedostatnią w ich kadencji, a wrześniowa ostatnią.
Wszystko zależy od terminu wyborów samorządowych, który
prezydent Andrzej Duda ogłosi między 16 lipca a 16 sierpnia.
Na sesji majowej na 15 radnych obecnych było 14, więc
głosowania były prawomocne, a jedno dość zaskakujące, bo
remisowe. Stało się to przy głosowaniu nad wnioskiem radnej
Barbary Staniek-Siekierki o wyłączenie z uchwały o zmianach w
budżecie przesunięcia 1 miliona zł, który nie zostanie przekazany
na działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na dalszy remont ul. Szpitalnej. Przesunięcia dokonywano na wniosek
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń oraz
komisji architektury. Radna argumentowała, że nazajutrz mamy
poznać decyzję w sprawie dotacji na ul. Źródlaną i pieniądze
mogą się przydać jako wkład ze strony miasta.
W pierwszym głosowaniu za przyjęciem wniosku głosowali
radni: Maria Jaworska, Stanisław Malina, Piotr Nowak, Roman
Siwiec i B. Staniek-Siekierka, przeciw byli radni: Jolanta Hazuka,
A. Kluz, Adriana Kwapisz-Pietrzyk, Piotr Roman, Anna Rottermund, wstrzymali sie od głosu radni: Marek Górniok, Krzysztof
Pokorny, Andrzej Szeja, Jan Zachar.
Radczyni prawna wyjaśniła, że w takiej sytuacji głosowanie
jest powtarzane. Zanim jednak do tego doszło głos zabrała A.
Kwapisz-Pietrzyk - przewodnicząca komisji architektury, mówiąc
m.in., że uchwała o przesunięciu pozwoli na ogłoszenie przetargu,
więc będzie można sprawdzić, czy tym razem znajdą się oferenci
i czy zaproponują cenę do przyjęcia przez miasto. A. Kluz pytał
burmistrza Ireneusza Szarca, czy głosowanie nad tym punktem
miesiąc później może spowodować, że inwestycja nie zostanie w
tym roku przeprowadzona. Burmistrz odpowiadał, że może tak się
zdarzyć. B. Staniek-Siekierka prosiła przed drugim głosowaniem,
by wziąć pod uwage argumenty mieszkańców ul. Źródlanej, które

to i owo
z
okolicy
Szkoła Podstawowa w Dębowcu ma patronów. Główna
placówka i jej filie w Simoradzu, Iskrzyczynie i Ogrodzonej noszą imię Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej. Podczas ceremoniału młodzież odebrała nowy
sztandar.

* * *

W miniony weekend odbyły
się 51. Dni Skoczowa. Bawiono się przez trzy dni. Na
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scenie w roli gwiazd pojawili
się Mesajah, Kasia Kowalska,
Wojciech Gąsowski i zespół
Universe. Nie zabrakło rywalizacji w rzucie beretem.

* * XII PoZnani są *zwycięzcy

wiatowego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kubisza.
Nagrody wręczono w zabytkowej Rotundzie na Wzgórzu
Zamkowym w Cieszynie. Na
konkurs wpłynęło 60 wierszy autorstwa uczniów z 10
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Główne nagrody
zdobyli: Kacper Staszewski
(Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie) za wiersz „Ziemia Cieszyńska” (opiekun Beata Sabath) i Janina Juroszek

przedstawili podczas spotkania ich delegacji z przewodniczącym
RM. W drugim głosowaniu R. Siwiec wstrzymał się od głosu i
tym samym milion został przekazany na ul. Szpitalną.
Podczas sesji Rady Miasta dyskutowano o tym, czy wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Zawodzie Tomasz Welsyng,
który zamierzał skontrolować sposób wydawania przez miasto
dotacji uzdrowiskowej, powinien być zaproszony na obrady
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń. Zdaniem radczyni
prawnej Urzędu Miasta Ustroń Marii Sikora, zgodnie ze Statutem
Miasta Ustroń stwierdziła, że do takiej kontroli upoważnieni są
tylko członkowie komisji, ta postanowiła pozwolić na w części
obrad dotyczących dotacji. Jednak gdy chciano o tym poinformować zainteresowanego, jego już nie było. Wypowiadali się
człnkowie komisji, ale nie byli jednogłośni. Przewodnicząca B.
Staniek-Siekierka i J. Hazuka były skłonne zaprosić gościa na
część obrad, ale P. Roman uważał, że nie jest to zgodne z literą
prawa. Mówił też, że w ubiegłym roku również komuś odmówiono możliwości udziału w obradach komisji i powinno się
wszystkich traktować tak samo.
Na ostatnią sesję przygotowano dla radnych informację o stanie
zaawansowania prac nad projektem budowy przez miasto nowych
mieszkań w Ustroniu, a dokładnie na temat budowy mieszkań
socjalnych przy ul. Dworcowej, przebudowy budynku przy ul.
Daszyńskiego 54 i Łącznej 58. Obecnej na sali naczelnik Wydziału Mieszkaniwego UM Dorocie Fijak nie zadawano pytań.
Podobnie jak prezesowi Towarzystwa Budownictwa Społecznego Przemysławowi Korczowi, który przygotował informację o
przebiegu i zaawansowaniu prac związanych z budową nowych
mieszkań przez TBS.
Jednak najważniejszą kwestią podczas majowej sesji było
udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu
za rok 2017. Radni byli jednomyślni i głosowali za. Najpierw jednak wysłuchali przewodniczącej komisji rewizyjnej
B. Staniek-Siekierki, gdyż to właśnie ta komisja opiniuje sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu i wysyła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej wniosek z propozycją udzielenia lub nie
absolutorium. Opinia komisji była pozytywna i wniosek był za
udzieleniem absolutorium. RIO potwierdziło opinię komisji.
O wykonaniu ubiegłorocznego budżetu mówił też burmistrz,
podkreślając że udało się go wykonać w stopniu bardzo dobrym, szczególnie po stronie dochodów - ponad 100%, co bywa
niwiadomą ze względu na składową, jaką jest przekazywana
przez państwo część podatku od osób fizycznych naszych mieszkańców. Do zadowalającej wysokości tej kwoty przyczyniła się
krajowa koniunktura, niskie bezrobocie i wzrost wynagrodzeń dla
pracowników. I. Szarzec dziękował też radzie za elastyczność i
sprawne wproadzanie zmian do budżetu, dzieki czemu można
się dostosować do zmieniających się warunków gospodarczych i
realizowac zadania mimo przeszkód. Radni przyjęli sprawozdanie burmistrza, a następnie udzielili mu absolutorium.
Monika Niemiec
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Istebnej) za wiersz
„W pamięci swej na wieki ...”
(opiekun Monika Michałek).

Sieć będzie miała długość 3,6
km, doprowadzając wodę do
50 gospodarstw. Koszt - 1,4
mln zł.

Gmina Brenna dostała 377 tys.
zł w formie promesy popowodziowej. Wsparcie z budżetu
państwa pozwoli naprawić
szkody wyrządzone na drogach przez ulewne deszcze.

Leśny Ośrodek Edukacji
Ekologicznej na Dzielcu
w Istebnej jest po gruntownej
modernizacji. Można obejrzeć wystawę ukazującą florę
i faunę beskidzkich lasów. Na
zewnątrz w ogrodzie rosną
rozmaite rośliny.

* * *

* * *

W gminie Istebna czynione
są przygotowania do realizacji dwóch inwestycji proekologicznych. W planie jest
rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu (koszt
2,9 mln zł) oraz budowa sieci
wodociągowej w Koniakowie
dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana i Rupienka.

* * *

* * *

W galerii usytuowanej w holu
Szpitala Śląskiego w Cieszynie prezentowane są fotografie wykonane przez uczniów
Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Skoczowie. Tematyka prac jest
różnorodna.
(nik)
14 czerwca 2018 r.

KRONIKA MIEJSKA
ZEBRANIE ZAWODZIA ODWOŁANE

Zapowiadane zebranie Mieszkańców Zawodzia połączone
z wyborami nowego Zarządu Osiedla w dniu 18 czerwca br. nie
odbędzie się ze względów proceduralnych - zebranie wyborcze
zgodnie ze Statutem Osiedla ogłasza Burmistrz Miasta. Po zakończeniu obecnej kadencji, tj. 24.6.br. - do dwóch miesięcy ma odbyć
się zebranie wyborcze i wybrana nowa Rada Osiedla. Przeoczyliśmy ten zapis, za co przepraszamy wszystkich zainteresowanych,
a na zebranie zaprosimy Państwa po uzgodnieniu terminu z Panem
Burmistrzem.
Zarząd Osiedla Zawodzie

* * *

KONKURS WIEDZY O USTRONIU
IM. JÓZEFA PILCHA

20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 10.30 w Muzeum Ustrońskim
im. Jana Jarockiego odbędzie się finał siódmej edycji Konkursu
Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha, organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Ustronia. Tematem przewodnim tegorocznej odsłony wydarzenia będą dzieje Szkoły Podstawowej nr
1 i nr 2. W rywalizacji weźmie udział dwunastu siódmoklasistów,
którzy przygotowywali się do konkursu na warsztatach regionalnych prowadzonych przez Bożenę Kubień. Finaliści odkrywać
będą także swoje korzenie oraz odpowiadać na pytania dotyczące
historii i współczesności naszej miejscowości. Honorowy Patronat
nad konkursem objął Burmistrz Miasta Ustroń.

* * *

WYSTAWA GRAFIKI

W ramach 9. edycji Festiwalu Kręgi Sztuki w Galerii Muflon
- Sztuka dla Ciebie przy ulicy Sanatoryjnej 32 w Ustroniu 16
czerwca o godz. 16 odbędzie się otwarcie wystawy sztuki graficznej Aleksandry Bury i Grzegorza Tomasiaka, doktorantów
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

* * *

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń

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
6 VI 2018 r.
Interwencja przy ul. Wczasowej w sprawie padniętego borsuka. Zwierzę zostało zabrane
do utylizacji.

6 VI 2018 r.
Interwencja przy ul. Polańskiej
w sprawie padniętej sarny.
Zwierzę zostało zabrane do
utylizacji.
6 VI 2018 r.
Interwencja przy ul. Katowickiej w sprawie padniętej
sarny. Zwierzę zostało zabrane
do utylizacji.
6 VI 2018 r.
Przeprowadzono kontrole wywozu nieczystości ciekłych
przy ulicach Leśnej i Gospodarskiej.
8 VI 2018 r.
Interwencja na ul. Katowickiej w sprawie potrąconych
i padniętych dwóch borsuków.
Zwierzęta zostały zabrane do
utylizacji.
8 VI 2018 r.
Interwencja w sprawie padniętego psa znajdującego się
w rzece Wiśle. Został przewieziony do utylizacji.
10 VI 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia
interweniowano w rejonie
wyciągu krzesełkowego na
Czantorii w sprawie leżącego, nietrzeźwego mężczyzny.
Osoba ta została przewieziona
pod adres zamieszkania. (aj)

OBYWATELSKA DYSKUSJA
NA ZAWODZIU

Stowarzyszenie Projekt Ustroń zaprasza mieszkańców dzielnicy Zawodzie na spotkanie z cyklu Obywatelskie Dyskusje
Czwartkowe, które odbędzie się 14 czerwca o godz. 17 w sali
konferencyjnej im. prof. Z. Gburka w Centrum Reumatologii,
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen.
J. Ziętka (dawniej szpital reumatologiczny).

* * *

FESTIWAL NADZIEI

Przystanek na ul. Cieszyńskiej bez bocznej szyby. Na razie nie
wiadomo, jak do tego doszło.
Fot. W. Suchta

* * *

NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Rusza rekrutacja do nowo powstałego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu dla dzieci w wieku
3-4 lat. Wnioski można składać w terminie od 7 do 15 czerwca
2018 r. w godzinach pracy SP-5. Więcej informacji na stronie
www.ustron.pl lub http://sp5ustron.pl/

Już po raz czwarty „Chrześcijański Festiwal Nadziei”, dawniej Festiwal Uwolnienia, będzie miał miejsce w Ustroniu oraz
w Brennej. Jest to impreza otwarta i bezpłatna dla wszystkich.
Podczas trwania Festiwalu uczestnicy będą mogli wziąć udział
w chrześcijańskich koncertach, posłuchać prawdziwych historii ludzi, którzy zostali uwolnieni z różnego rodzaju nałogów.
W tym roku festiwal w Ustroniu odbędzie się 23 czerwca na
rynku (godz. 16.30).
W tym roku na scenie gościć będziemy Beatę Żywiołek
z grupy motocyklistów „Just Riders”, która koncertuje, prowadzi
zbiórki funduszy, aukcje oraz działania edukacyjne po to, by
pomagać poszkodowanym w wypadkach motocyklistom. Będą
również występować dwa zespoły: „Filadelfia” z Wodzisławia
Śląskiego oraz „Powołani” z Rybnika. W Ustroniu będzie również
darmowy poczęstunek, oraz inne atrakcje dla dzieci i nie tylko.
23/2018/3/R

23/2018/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

23/2018/2/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

14 czerwca 2018 r.
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W piątek 8 czerwca na ul. Gałczyńskiego stał samochód za samochodem,
a to wszystko za sprawą Festynu Małego Dziecka, który odbył się w Żłobku
Miejskim w Ustroniu. Pogoda dopisała,
więc przytulny ogródek wypełnili rodzice
i rodzeństwo dzieci ze żłobka, dziadkowie, babcie, ciotki i wujkowie, a także
rodziny, które postanowiły sprawdzić, jak
funkcjonuje ta placówka, i mieszkańcy
Ustronia, chący wziąć udział w zabawie.
Witała ich dyrektor żłobka Regina Waszut.
Najpierw występowały dzieci, które
rozczuliły publiczność i sprawiły, że poszły w ruch wszelkie sprzęty do fotografowania i filmowania. Później pożegnano
dzieci, które wkrótce zostaną przedszkolakami, z każdym indywidualnie żegnała
się dyrektor. Przyszedł w końcu czas na
życzenia, gratulacje i tort urodzinowy,

Żegnano się z absolwentami żłobka, czyli dziećmi, które przechodzą do przedszkola. Maluchy otrzymały
książeczki, słodycze i gratulacje od pani dyrektor.
Fot. M. Niemiec

400 TYS. NA URODZINY
Taki prezent, choć nie dosłownie przynieśli ze sobą na festyn żłobkowy przedstawiciele władz miasta. Burmistrz Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady Miasta Artur
Kluz składali życzenia urodzinowe społeczności żłobka i dyrektor Reginie Waszut
i poinformowali, że oprócz zaplanowanych na ten rok środków na wymianę okien,
placówka otrzyma 400 tys. złotych na kompleksową modernizację. Radość była
ogromna, choć decyzję komisji muszą jeszcze usankcjonować radni podczas sesji,
uchwalając zmiany w budżecie na najbliższej sesji w czwartek, 21 czerwca.
Urodzinowy tort od Delicji.

Największe atrakcje szczególnie dla męskiej części podopiecznych żłobka.

Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec

bo żłobek obchodzi w tym roku 35-lecie
działalności.
Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, m.in. mogły obejrzeć z bliska wóz
strażacki z OSP Centrum i samochód policyjny. Były gry, zabawy, podziękowania
dla rodziców, którzy wspierali personel.
Nie brakowało stoisk z gastronomią, na
grillu piekły się kiełbaski, a w lodówce
chłodziły lody. Mamy przyniosły ciasta,
które sprzedawały się jak świeże... ciasta.
Można było też wygrać atrakcyjne nagrody. Świetnie bawili się i mali, i duzi.
Monika Niemiec
O żłobku piszemy też na sąsiedniej
stronie w cyklu „Zdaniem burmistrza”.
23/2018/4/R
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Zdaniem
Burmistrza

O Żłobku Miejskim w Ustroniu
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

Więcej zdjęć na Facebooku.
Prezes fundacji Tadeusz Browiński, ks. proboszcz dziekan Tadeusz Serwotka oraz Adam
Kędzierski rozdawali chleby w niedzielne przedpołudnie.
Fot. M. Niemiec

DO JEDZENIA I DZIELENIA

W niedzielę w kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Zawodziu odprawiona została tradycyjna msza św. w intencji darczyńców, pracowników i podopiecznych
Fundacji św. Antoniego w Ustroniu. Po mszy wierni odbierali chlebki św. Antoniego.

Dzień tego świętego obchodzony jest
w Kościele katolickim 13 czerwca na pamiątkę cudu, jaki dokonał się w Lizbonie.
Matka ocalałego chłopca wymodliła jego
życie za wstawiennictwem św. Antoniego
i obiecała podarować ubogim tyle mąki,
ile ważyło ciało jej syna. Sama tradycja
narodziła się końcem XIX w. w Tuluzie
za sprawą innej kobiety i kolejnego cudu.
W ustrońskiej parafii pw. św. Brata Alberta na Zawodziu tradycja ma szczególny
wymiar poprzez współpracę proboszcza
ks. Tadeusza Serwotki - dziekana dekanatu wiślańskiego z prężnie działającą na
rzecz potrzebujących fundacją, noszącą
właśnie imię św. Antoniego. W jej siedzibie przy ul. Kościelnej każdego dnia
przygotowywane są obiady, podopieczni
mogą skorzystać ze świetlicy, umyć się.
Z okazji świąt zapraszani są na Wigilię
i śniadanie wielkanocne, otrzymują paczki

i wszelką potrzebną pomoc. Dzieci również otrzymują paczki na święta, wyprawki do szkoły, wyjeżdżają na wakacje. Nie
byłoby to możliwe, gdyby nie codzienne
wsparcie darczyńców i sponsorów oraz
bezinteresowna praca wielu ludzi na rzecz
fundacji. W podziękowaniu za to zaangażowanie czasu i środków odprawiana jest
msza św., na zakończenie której wiernym
rozdaje się chleby.
Jak zawsze i tym razem o godz. 9 świątynia w dzielnicy uzdrowiskowej wypełniła się ustroniakami i kuracjuszami, którzy
wspólną modlitwą dziękowali za działalność fundacji i prosili o wsparcie dla
niej. Ks. Serwotka apelował, żeby dzielić
się chlebkami nie tylko z rodziną, ale i z
przypadkowo napotkanymi osobami, co
niektórzy czynili od razu po wyjściu z
kościoła. W mszy uczestniczył przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz. (mn)

Finałowy etap
Rajdu Sardynii
- siódmej rundy
Rajdowych Mistrzostw Świata
był bardzo udany
dla załogi LOTOS
Rally Team. Kajetan Kajetanowicz
i Maciej Szczepaniak w niedzielę finiszowali w ścisłej
czołówce kategorii
WRC2, uzyskując
m.in. drugi i trzeci
czas. Dla trzykrotnego Rajdowego Mistrza Europy to najlepsze wyniki na poszczególnych próbach
mistrzostw świata w dotychczasowej karierze, w dodatku uzyskane już w pierwszym
tegorocznym rajdzie! Doskonałe tempo potwierdza drugi wynik Kajetana i Maćka w
klasyfikacji niedzielnego etapu, w którym Kajetanowicz i Szczepaniak uplasowali
się na drugiej pozycji, osiągając za każdym razem czasy w pierwszej czwórce, a
odcinki numer 18 i 19 – na podium. W klasyfikacji generalnej WRC2 duet LOTOS
Rally Team zakończył rajd na siódmej pozycji. Zwycięzcami Rajdu Sardynii zostali
Neuville i Gilsoul.
14 czerwca 2018 r.

		

Jednym z zadań własnych należących
do kompetencji gminy jest opieka nad
małymi dziećmi. Od kilku lat obowiązuje
nowa ustawa wprowadzająca różne formy
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Może
ona być organizowana w formie żłobka
lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.
W naszym mieście już od 35 lat działa
żłobek, huczne urodziny obchodzono
w miniony piątek podczas festynu. Na początku był placówką zakładową i należał
do Kuźni. Wtedy też nad żłobkami kuratelę sprawowało Ministerstwo Zdrowia.
W 1990 roku żłobek przejął utworzony
właśnie samorząd i od tego momentu
zarządza nim, nadzoruje i finansuje jego
działalność przy udziale rodziców dzieci
do niego uczęszczających.
Żłobek jest placówką bardzo potrzebną,
gdy oboje rodzice pracują, a ich pociecha
jest jeszcze za mała na przedszkole. Zapotrzebowanie to widać w liczbie chętnych,
która niestety przewyższa liczbę miejsc.
Żłobek mieści się w willi z okresu międzywojennego i na razie nie ma możliwości
jej rozbudowania. Siedziba niesie i inne
problemy, ponieważ wymagała i nadal
wymaga remontów w celu zapewnienia bezpiecznych i jak najbardziej komfortowych warunków pobytu dla dzieci
i warunków pracy personelu. W tym roku
zamierzamy wymienić okna, jest też
bardzo prawdopodobne, że żłobek otrzyma większe pieniądze na kompleksową
modernizację.
Mimo że opieka nad małym dzieckiem
należy do zadań gminy, nie wszystkie
utrzymują żłobki. Jest to dość kosztowna
działalność, stąd też w naszym powiecie
żłobki prowadzone przez samorząd funkcjonują tylko w Cieszynie, Skoczowie
i Ustroniu. Ustawodawca przewidział jednak możliwość tworzenia żłobków przez
organizacje pozarządowe lub prywatne
osoby. Prywatny żłobek funkcjonuje na
przykład w Górkach Wielkich, a w naszym mieście mamy Mini Żłobek „Promyczek” przy ul. Daszyńskiego. Od dwóch
lat właściciele tego drugiego zwracają się
do miasta o dotację i otrzymują ją jako
placówka uzupełniająca system opieki
nad małym dzieckiem.
Ustroński żłobek przechodził różne
dzieje, bywały lata, w których żłobek nie
był zapełniony w stu procentach i nawet
zastanawiano się, czy ma sens, żeby
miasto go utrzymywało. Jednak w ostatnich latach liczba dzieci jest większa niż
możliwości lokalowe żłobka. Wpływ na
to ma m.in. sytuacja gospodarcza, w tym
niskie bezrobocie sprawiające, że rodzice
małych dzieci, a zwłaszcza mamy chętnie
korzystają z możliwości publicznej opieki
nad małym dzieckiem, które jest tańsze
niż zatrudnienie opiekunki. Spisała: (mn)
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej
i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej,
odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej,
Pod Grapą oraz góry Czantoria

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art.
54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
ze zm.) oraz w związku z uchwałami nr XIX/213/2016 Rady Miasta Ustroń
z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz nr XXI/236/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia
29 września 2016 r. dotyczących przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu
w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała
i Orłowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art.
54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405
ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIX/212/2016 Rady Miasta Ustroń
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany
w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej,
Pod Grapą oraz góry Czantoria

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej
i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
sporządzoną do tego projektu,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej,
odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą
oraz góry Czantoria wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko sporządzoną do tego projektu,

w dniach pracy urzędu od 22 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami (pokój nr 31)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz
gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa odbędzie się w dniu 26 czerwca
2018 r. w Sali Sesyjnej o godzinie 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2018 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje
o dokumentach:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa,
- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w
projektu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko – należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta
Ustroń.
Ireneusz Szarzec

w dniach pracy urzędu od 22 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami (pokój nr 31)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja,
Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2018 r. w Sali Sesyjnej o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2018 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje
o dokumentach:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków
ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria,
- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w
projektu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości
udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko – należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta
Ustroń.
Ireneusz Szarzec

ELEKTRONICZNA USTROŃSKA
Istnieje możliwość zakupu naszej „Gazety Ustrońskiej” w wersji cyfrowej dla siebie lub kogoś bliskiego, kto np. mieszka poza
Ustroniem, a ciekawią go sprawy miasta.Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres redakcji: gazeta@ustron.
pl, na który odeślemy formularz zamówienia. Zamówić można minimum 10 kolejnych numerów, cena 20,05 zł/za 10 numerów.
Pliki będą wysyłane na wskazany adres e-mail w dniu wydania (zwykle jest to czwartek) do godz. 12.
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PIKNIK RODZINNY
6 czerwca w Przedszkolu nr 1 w Ustroniu odbył się doroczny
Piknik Rodzinny. Już po raz piąty zaprosiliśmy nasze przedszkolaki wraz z całymi rodzinami do wzięcia udziału we wspólnej,
radosnej zabawie. Punktualnie o 16.00 , korzystając ze znakomitej
pogody, która wyjątkowo nam sprzyjała, rozpoczęliśmy część

artystyczną naszego spotkania. Każda z grup zaprezentowała ciekawy układ taneczny, a także pochwaliła się talentem wokalnym.
Po sporej części wrażeń, jakiej dostarczyły dzieci swymi występami, przyszedł czas na zabawę. Śmiech, chichot, gwar i wrzawa
dobiegały z każdego zakątka naszego ogrodu przedszkolnego.
Ogród przedszkolny tętnił życiem, czerwcowe słoneczko pięknie grzało, a wszyscy uczestnicy pikniku znakomicie się bawili.
A atrakcji nie brakowało: występ magika, loteria fantowa, zabawy
przy muzyce z udziałem dzieci i rodziców, malowanie twarzy,
konkurencje sprawnościowe, dmuchany zamek, licytacja, to tylko
kilka z szerokiego wachlarza niespodzianek tego popołudnia. Na
głodnych i spragnionych czekało mnóstwo atrakcji kulinarnych:
wyśmienity bigos, placki ziemniaczane, frytki, burgery, granita,
napoje oraz ogromna paleta domowych wypieków. Wszystko
smaczne, zdrowe, kolorowe, smakowało znakomicie!
Rodzinny nastrój i przyjemna, sielska atmosfera sprawiły, że
dzień ten był wyjątkowy, zarówno dla dzieci, jak i wszystkich
przybyłych gości. Oczywiście organizacja pikniku nie byłaby
możliwa bez zaangażowania rzeszy ludzi o wielkim sercu. To im
należą się serdeczne słowa podziękowania i wyrazy uznania oraz
wdzięczności. Szczególnie gorąco dziękujemy zwłaszcza Radzie
Rodziców, a także: Renacie Naglik, prezes Spółdzielni Brenna,
Adamowi Chudykowi, dyrektorowi Zakładów Przetwórstwa
Mięsnego, Grzegorzowi Kisiale, właścicielowi Firmy Budowlanej, Szymonowi Poloczkowi, właścicielowi Firmy Handlowo
-Usługowej, Firmie „Wiślanka” Sp. z o.o., parafii ewangelicko
-augsburskiej w Ustroniu, Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu,
Elżbiecie Rychlak reprezentującej Szkołę Helen Doron, Darii
i Adamowi Staniek, Dorocie i Karolowi Marcinkowskim, Annie
Jurczok, Annie Supeł, Sabinie i Wojciechowi Krakowskim, Rafałowi Krężelokowi.
Wspaniała zabawa i niecodzienna atmosfera zostaną jeszcze
na długo w naszej pamięci.
Ewa Słowik

OŚWIADCZENIE

własny koszt działki, która miała stanowić przedmiot transakcji.
Po dokonaniu wyceny przedmiotowej działki, pojawiły się nowe
okoliczności, które Rada Parafialna przedstawiła na kolejnym spotkaniu. W trakcie dalszych rozmów potrzeby Miasta były brane pod
uwagę, jednak dbałość o potrzeby parafii musi stanowić priorytet
w takich negocjacjach i nigdy nie może narazić parafii na zbędne
koszty, ponieważ to Rada Parafialna jest odpowiedzialna przed
zborem i konsystorzem za właściwe gospodarowanie mieniem.
Parafia uzyskała stosowne zgody władz Kościoła i jeżeli nie znajdą
się nowe okoliczności, które mogły by narazić parafię na obciążenia
finansowe, to transakcja może zostać sfinalizowana.
Parafia ewangelicko-augsburska w Ustroniu nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zadania Miasta
Ustroń dotyczącego budowy kompleksu basenowego.
			
Z wyrazami szacunku
Rada Parafialna
Parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
DLA DZIECI KLAS I – III
„WIEM, BO CHCĘ”

życzymy wszystkim tegorocznym uczestnikom!
Obecna edycja konkursu odbyła się 23 maja w Szkole Podstawowej nr 1. Zgromadziła 44 uczestników - najlepszych uczniów
z pięciu ustrońskich szkół. Dzieci rozwiązywały testy przygotowane przez nauczycielki krakowskiej Szkoły Podstawowej
z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego.
Uczestniczyły też we wspólnych zabawach i poczęstunku. Na
koniec otrzymały dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów - Ośrodek Zdrowia „Salus” Ustroń, Nadleśnictwo Ustroń,
Wydawnictwo ADAMADA oraz osoby prywatne.
Tegoroczne wyniki przedstawiają się następująco: W kategorii klas pierwszych: I miejsce – SP-1, II miejsce – SP-1, III
miejsce – SP-6.
W kategorii klas drugich: I miejsce – SP-2, II miejsce – SP-2
i SP-6, III miejsce – SP-2.
W kategorii klas trzecich: I miejsce – SP-1 i SP-6, II miejsce
– SP-1, III miejsce – SP-2.
Gratulujemy zwycięzcom! Życzymy, aby sukces w konkursie
stał się początkiem dalszych wspaniałych osiągnięć!
Iwona Kulis

W związku z pojawiającymi się informacjami, obciążającymi
naszą parafię za opóźnienia w realizacji kompleksu basenowego
(obietnicy wyborczej KWW „Wspólnie dla Ustronia” z 2014 roku)
oświadczamy, co następuje:
Oficjalne rozmowy, jakie zostały podjęte ze strony Miasta
Ustronia, dotyczące nabycia lub zamiany z parafią działki będącej
naszą własnością, a stanowiącą część terenu potrzebnego do realizacji w/w zadania (wg przedstawionej koncepcji, jaka ukazała się
w prasie, to nie jedyna działka, której właścicielem nie jest Miasto
Ustroń, a jest potrzebna do realizacji tej inwestycji) rozpoczęły się
w I kwartale 2016 roku (istnieje stosowny protokół z I oficjalnego
posiedzenia). Parafia, widząc potrzebę Miasta Ustronia ws. realizacji w/w inwestycji, przystąpiła do rozmów z nadzieją szybkiego
sfinalizowania transakcji, na dowód tego zlecając wycenę na

Demostenes powiedział kiedyś „Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć” – te słowa dobrze pasują do wyzwań, jakie stawiane są przed najmłodszymi uczniami - dziećmi
klas I – III, uczestnikami międzyszkolnego konkursu „Wiem, bo
chcę” – jedynego na miarę olimpiady przedmiotowej konkursu
dla najmłodszych uczniów, organizowanego w naszym mieście
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ustroniu. Dzieci mierzą się
z zadaniami i umiejętnościami z różnych dziedzin – matematyki,
języka polskiego, przyrody, logiki, a także z radzeniem sobie
z tremą i konkursowym stresem. To pierwszy krok sprawdzenia
się w pokonywaniu trudności oraz rywalizacji o to, kto w tym roku
okaże się najlepszy w Ustroniu. Osiągnięcie najlepszego wyniku
to, być może, początek dalszych, jeszcze większych sukcesów
w olimpiadach przedmiotowych, egzaminach. Tego w przyszłości
14 czerwca 2018 r.
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DZIECI DZIECIOM
Wejście na koncert Dzieci Dzieciom Dzieci Rodzicom kosztowało dla dorosłych 7 zł, a dla dzieci 5 zł. Tyle wystarczyło
wydać, by 9 czerwca wesprzeć dzieło Towarzystwa Opieki nad
Niepełnosprawnymi, jakim jest Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nierodzimiu. Nie trzeba też było
namawiać, by licznie zgromadzona publiczność głębiej sięgała do
portfeli, kupując ciasta oraz rękodzieło autorstwa wychowanków
i opiekunów ośrodka. A w cenie były znakomite występy przedszkolaków, uczniów, artystów z Prażakówki i Akademii Esprit.
Nawałnica, jaka przeszła nad amfiteatrem na początku koncertu,
mimo zadaszenia zalała nawet scenę. To nie przeszkodziło jednak
w podziwianiu ustrońskich artystów z talentem i wielkim sercem,
którzy wraz z nauczycielkami i instruktorami ćwiczyli tygodniami
na występ dla niepełnosprawnych kolegów. Tradycyjnie wystąpili też podopieczni ośrodka, dla których obecność na scenie
jest zawsze wielkim przeżyciem. Od lat ta sama formuła i od lat
się sprawdza, daje możliwość zaistnienia na scenie i otwiera na
drugiego człowieka.
(mn)

Nie zrozumieliśmy się podczas wywiadu z Konradem Sikorą i napisałam, że jego siostra Natalia nie brała udziału w Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym, o co dziewczynka miała żal do brata. Zatem prostujemy i przepraszamy dzielną Natalię Sikorę, która nie tylko jechała
w deszczu, ale też brała udział w konkursie plastycznym i dostała
nagrodę (na zdjęciu w środku).
Fot. UM
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W trakcie Industriady odbywały się warsztaty „Magia mikroświatów”, a prowadził je Artur
Szołdra.
Fot. A. Jarczyk

POD ZNAKIEM KOBIET
„Matki, żony i patronki – inspirujące kobiety ustrońskiej industrializacji” to tytuł
tegorocznej Industriady, jaka miała miejsce 9 czerwca w Muzeum Ustrońskim.
Atrakcji nie brakowało, największym powodzeniem cieszyła się wycieczka ciuchcią
oraz warsztaty kreatywne.

Były gry - planszowa dla całych rodzin
i plenerowa na terenie dawnej huty, były
warsztaty dla dzieci, podczas których
zaplanowano zapoznanie ich z obsługą dawnych sprzętów domowych, były
warsztaty kreatywne prowadzone przez
Artura Szołdrę, zakładające wykonanie biżuterii z drewna, barwionej ży-

wicy i minerałów. Była wystawa i film,
była oczywiście możliwość przejażdżki
ciuchcią do dawnych ustrońskich osiedli
i kolonii robotniczych, były także pokazy
kucia oraz pracy przy wirówce do mleka,
kołowrotku, pralce. Wszystkie punkty
programu nawiązywały oczywiście do
kobiet.

Wycieczki ciuchcią cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

Fot. A. Jarczyk

– Rok 2018 jest rokiem kobiet. Temat przewodni został opracowany
z dużym wyprzedzeniem. Skrupulatnie
dopasowujemy się do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego, aby Industriada
przebiegła sprawnie i ciekawie – mówiła
Alicja Michałek, główny koordynator tej
imprezy. – Wszystko zależy też od kwoty
dotacji, jaką otrzymujemy.
W tym roku w każdym punkcie programu musiał się znaleźć motyw nawiązujący do kobiet. Niby pokaz kucia wolnoręcznego ma się nijak do kobiecości,
a jednak udało się znaleźć odpowiedni
tytuł nawet na to wydarzenie: „Dzielni
kowale – marzenie każdej kobiety”.
Najbardziej zaangażowane kobiety, które uczestniczyły w tym pokazie, miały
szansę otrzymać podkówkę zrobioną
specjalnie dla nich.
– Dużym zaskoczeniem jest tegoroczna
trasa ciuchci. Miasto sfinansowało nam
tę atrakcję, a trasa jest naprawdę nietypowa. To szlak kobiet mieszkających
w dawnych koloniach robotniczych.
Wielu uczestników, ustroniaków, jest
w szoku, że takie miejsca istnieją
w naszym mieście – opowiadała w trakcie
imprezy Michałek.
Ciekawym punktem Industriady była
rywalizacja między mężczyznami kującymi wolnoręcznie a kobietami piorącymi w starych pralkach, wirującymi mleko
czy obsługującymi wrzeciono.
– Mam wrażenie, że Industriada jest
bardziej znana na Górnym Śląsku, my natomiast ciągle musimy walczyć o zyskanie popularności tej imprezy – twierdziła
koordynator. Jednak, jak było widać,
wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. – Happening pod hasłem
„Gdy mąż kuje, żona też nie próżnuje”
to niecodzienny pokaz. Z jednej strony
panowie przy młotach, a z drugiej - kobiety przy dawnych domowych sprzętach.
W ten sposób pokazujemy, że Industriada
to nie tylko ciężki, nieciekawy przemysł.
Na koniec tegorocznej Industriady
każdy uczestnik mógł zakosztować grochówki serwowanej przez ustrońskie
kuźniczki.
Agnieszka Jarczyk

ROZŚPIEWANI
Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu Polanie odbyła się kolejna VIII już
edycja Konkursu Piosenki Przedszkolnej, w którym wzięły udział przedszkolaki z całego Ustronia.

Jury w składzie: dyrektor Miejskiego
Domu Kultury „Prażakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska, inspektor ds. oświaty
i organizacji pozarządowych Urzędu Miasta Ustroń Magdalena Kozłowska, instruktorka gry na gitarze Małgorzata Groborz
i Krystyna Pelucha, pedagog Państwowej
Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
w Cieszynie wyłoniło najlepszych ustrońskich wokalistów w wieku przedszkolnym,
a zostali nimi ex aequo: Wanda Burawa
z Przedszkola nr 6 i Wiktoria Nogowczyk
(dok. na str. 12)
14 czerwca 2018 r.
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DROGI PRZEZ KSIĘSTWO
CIESZYŃSKIE
W sobotę, 2 czerwca w Muzeum Marii Skalickiej odbył się drugi z serii wykładów
poświęconych Księstwu Cieszyńskiemu. Na poprzednim, kwietniowym, antropolog
kultury Władysław Żagan opowiadał o fladze Księstwa, a tym razem przybliżył zaciekawionemu audytorium tematykę dawnych podróży.

Kilkaset lat temu podróż miała charakter odmienny od tych, jakie odbywamy
współcześnie, a i sami podróżnicy różnili
się nieco. Na samym wstępie prelegent
zaznaczył, że nie było w omawianych
czasach podróży bez celu. Cel musiał
być i to konkretny, czemu nie trudno się
dziwić, biorąc pod uwagę z iloma trudnościami i niebezpieczeństwami wiązało
się wyruszenie w drogę. O trudnościach
i niebezpieczeństwach również była
mowa, w pierwszej kolejności jednak
słuchacze mogli się zapoznać ze specyfiką szlaków Księstwa Cieszyńskiego,
które jest wszak motywem przewodnim
cyklu wykładów.
W wiekach średnich przez jego tereny
wiodły ważne europejskie szlaki handlowe. Można było podróżować przez
Morawską Bramę i dolinę Olzy, w kierunku Gdańska, na Węgry, do Krakowa,
do Wiednia, a stamtąd dalej chociażby do
Rzymu… Cieszyn, ze względu na swoje
dogodne położenie względem tych dróg,
miał jak najlepsze szanse rozwoju. Podróż
przez nasze okolice była, jak na tamte

czasy, wygodna, ponieważ miasta takie
jak Bielsko, Cieszyn i Frydek były oddalone od siebie o dzień pieszej wędrówki
i zapewniały możliwość bezpiecznego
noclegu. Były też oczywiście szlaki lokalne, chociażby miedziane i solne. Wszystkie te drogi można było oglądać na starych
mapach ukazanych na prezentacji.
Jak zostało wspomniane, dawne podróżowanie przez Księstwo Cieszyńskie, jak
i przez inne tereny Europy, wiązało się
z trudnościami. Było chociażby kosztowne. Współczesne opłaty za autostrady nie
są wcale nowym pomysłem, gdyż niegdyś
użytkownicy dróg opłacali myto, a także
należności za przekraczanie mostów. Te
koszty nadal jednak były mniej dotkliwe
niż konsekwencje spotkań z grasującymi
powszechnie zbójnikami. Ów krwawy
temat zelektryzował publikę. Antropolog
opowiadał o najsłynniejszych zbójcach
naszego regionu. Był wśród nich chociażby słynny Ondraszek, stracony później na
cieszyńskim rynku, ale także Xavier Joachim zwany Podciepem, rycerz-rozbójnik
Bełka oraz grasujący w okolicach Bielska

W kwietniu W. Żagan mówił o symbolach
Księstwa Cieszyńskiego.
Fot. M. Niemiec

Klimczak. Temu ostatniemu swoją nazwę
zawdzięcza góra Klimczok, gdzie zbójecka banda miała swoją kryjówkę.
Na sam koniec wykładu pojawiła się
ciekawostka odnośnie do mapy Księstwa
Cieszyńskiego z roku 1723. Autor, Jonasz
Nigrini, powinien zamieścić na niej tekst
wychwalający Cesarza, ale z powodu
osobistych animozji postanowił zastąpić
go pochwałą uzdrowiskowego regionu,
w którym można było zażywać żętycowych kuracji. Była to więc pierwsza turystyczna reklama naszych okolic,
a przedruk owej mapy wchodzi w skład
ekspozycji muzeum.
Kolejne wykłady dotyczące Księstwa
Cieszyńskiego odbędą się w Muzeum
Marii Skalickiej jesienią, a przybliżać
będą między innymi dzieje Cieszyńskich
Piastów.
Ewa Depta

15 - 17 CZERWCA - OTWARCIE SEZONU UZDROWISKOWEGO
Piątek, 15 czerwca 2018 r. AMFITEATR
godz.
godz.
godz.
godz.

18.00
18.30
19.00
20.00

Otwarcie bram amfiteatru dla widowni
Kamila Kiecoń i Milena Szypuła
Koncert Orkiestry Kameralnej ARTIS
Sound’N’Grace

Sobota, 16 czerwca 2018 r. RYNEK

godz. 14.00
godz. 14.30
godz. 15.00
		
godz. 15.30
godz. 17.00
godz. 18.30

Wymarsz korowodu spod Sanatorium „Równica”
Prezentacja na ustrońskim rynku
Uroczyste otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego
podsumowanie Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego DAR
ER „Równica”
Kabaret K2
TERCET EGZOTYCZNY

Niedziela, 17 czerwca 2018 r. RYNEK

Festiwal Na Styku Kultur
godz. 11.00 – 14.00 Bitwa smaków: Hajdunanas vs Ustroń
godz. 13.30 – 14.30 Występ zespołu węgierskiego z Hajdunanas
godz. 14.30 – 15.00 Koncert Młodych Talentów
godz. 15.00		
HoleViaters

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

15 czerwca godz. 16.00 Uroczyste Otwarcie XIV FESTIWALU EKUMENICZNEGO - wernisaż wystawy prac Pawła Wałacha oraz koncert
orkiestry kameralnej z PSM im. I.J. Paderewskiego w Cieszynie
(Muzeum Ustrońskie)
16-17 czerwca godz. 11.00 – 14.00 OGRODY SZTUKI (Park przy Bibliotece Miejskiej im. J. Wantuły, w przypadku deszczu – spotkania
odbędą się w Galerii Rynek oraz Czytelni Biblioteki)

W związku z organizowanym korowodem pieszych w dniu 16 czerwca w godz. 14.00 – 15.00 na ulicach: Sanatoryjna, ul. Szpitalna, ul. Grażyńskiego, rondo
Miast Partnerskich, ul. 3 Maja dojdzie do utrudnienia w ruchu, za co organizatorzy wydarzenia przepraszają.

BIBLIOTEKA
Artur Domosławski
„Wykluczeni”
Zbiór reportaży z miejsc pełnych
ludzi „wykluczonych”- skazanych
na zagładę, wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. Autor zabiera
nas w wycieczkę do Kolumbii, są
brazylijskie favele, jest Egipt, Kenia, Palestyna, ale też USA i Izrael.
I wszędzie ludzkie dramaty: nadużycia władz, wyzysk, sztucznie
wywoływane konflikty.
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POLECA:
Carlo A. Martigli
„Wybór Zygmunta”
Powieść kryminalna. Watykan,
rok 1903 – zostają odnalezione
zwłoki jednego z papieskich gwardzistów i pokojówki. Władze kościelne postanawiają zwrócić się
o pomoc w rozwiązaniu zagadki
do wiedeńskiego lekarza Zygmunta Freuda, o którym mówi się, że
stworzył teorię będącą w stanie zrewolucjonizować sposoby badania
ludzkiego umysłu.
14 czerwca 2018 r.

Przy ustrońskim stole
Orzeźwiające napoje na upały
Latem nasz organizm potrzebuje znacznie więcej nawadniania.
Kiedy żar leje się z nieba, myślimy tylko o tym, by szybko i skutecznie się chłodzić. Ale czy warto gasić pragnienie napojami,
które kuszą nas na sklepowych półkach? W okresie letnim, gdy
mamy duży wybór warzyw i owoców, najlepszym pomysłem są
powstałe na ich bazie soki lub napoje z dodatkiem wody. Należy
pić często, niewielkimi porcjami zamiast wypijać litr za jednym
zamachem. Ważne jest jednak, aby wraz z kolejnymi porcjami
płynów, przyjmować również odpowiednie dawki minerałów
i witamin. Nie ma nic prostszego w wykonaniu niż owocowy sorbet! Wystarczy przygotować ulubione owoce. Świetnie sprawdzą
się truskawki, maliny, owoce leśne, śliwki, wiśnie czy czereśnie.
Należy dodać odrobinę schłodzonej uprzednio wody i zblendować.
Można dodać łyżeczkę miodu.
Oto inne jeszcze propozycje:
Składniki:
•
Szpinak - 2 garści świeżego
•
Świeży imbir - nieduży kawałek
•
Truskawki, maliny – kilkanaście owoców
•
Natka pietruszki - pół pęczka
•
Woda - 3 szklanki

W
dawnym
USTRONIU
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•
Sok z cytryny - z połówki
•
Miód - do smaku
Przygotowanie:
Szpinak, natkę pietruszki, owoce, imbir blendujemy na gładką
masę, dodajemy wodę, sok z cytryny i ewentualnie miód do smaku.
Mieszamy, przelewamy do szklanek i pijemy nasz energetyczny
napój.
Koktajl z arbuza również świetnie gasi pragnienie.
Składniki:
•
1 średni arbuz
•
1 szklanka soku pomarańczowego
•
sok z 1/2 cytryny
•
liście świeżej mięty
Przygotowanie:
Arbuza obieramy ze skóry, usuwamy pestki i rozdrabniamy
blenderem. Warto kupić arbuza bezpestkowego. Następnie
dodajemy szklankę soku z pomarańczy, sok z połówki cytryny
i całość mieszamy.
Koktajl podajemy z kostkami lodu i listkami mięty.

* * *

Przy okazji przypominamy, że w czerwcu wykonuje się nalewkę
z zielonych orzechów włoskich, która niegdyś była w domowych
apteczkach jako pewny lek na wszelkie dolegliwości żołądka,
biegunki i różne zatrucia pokarmowe. Należy kilka orzechów
pokroić, zalać wódką lub spirytusem nalewkowym w szklanym
słoju i trzymać ponad 2 tygodnie w ciepłym, ciemnym miejscu,
a następnie odcedzić i używać niewielką ilość (kilka-kilkanaście
kropli) w razie potrzeby.

Dziś prezentuję fotografię, którą z powodzeniem można nazwać prawdziwym hitem. Została
ona wykonana 12 listopada 1972 r., a przedstawia rozbiórkę Domu Książki, czyli dawnej
Lipschitzówki. Szymon Lipschitz, ur. w 1885 r., był właścicielem sklepu tekstylnego, czyli
bławatnego, mieszczącego się w jego własnym domu tuż przed Hotelem „Równica” (dziś ul.
I. Daszyńskiego 1). Sklep ten funkcjonował prawdopodobnie od 1910 r. do wybuchu II wojny
światowej. Był on punktem, w którym miejscowe koronkarki pozostawiały swoje wyroby
przeznaczone do sprzedaży - głównie naczółki czepców oraz ozdobne wstawki do bielizny
z koronki klockowej oraz siatkowej. W latach 30. XX w. pomieszczenie u Lipschitzów wynajmował Henryk Goldfinger, handlujący towarami mieszanymi. Szymon i jego żona Elżbieta
zginęli w obozie zagłady w Oświęcimiu, a ich syn Walter przeszedł kampanię wrześniową,
dostał się do Związku Radzieckiego i zmarł na Syberii. Dziś Lipschitzówka, jako nazwa,
funkcjonuje jeszcze w pamięci starszych mieszkańców. Jeśli my, młodsze pokolenie, nie
zabezpieczymy całej wiedzy o niej, zaginie w pomroce dziejów.
Alicja Michałek
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ROZŚPIEWANI
(dok. ze str. 9)

Młode strażaczki z Nierodzimia. 1. rząd od lewej: Bury Angelika, Balcar Anastazja, Czekan
Wiktoria, Tymon Martyna. 2. rząd od lewej: Damian Leszczyna (opiekun drużyny), Konderla
Nikola, Raszka Dominika, Grudzień Magdalena, Rzyman Patrycja, Goryczka Estera, Żwak
Martyna, kpt. Marek Szalbot (kierownik reprezentacji z powiatu cieszyńskiego).

z Przedszkola nr 7. Kolejne miejsca
zajęli: 2. miejsce: Sara Pinkas z SP-3
z OP, Natasza Żyła z P-7, Antoni Chrapek
z P-5, 3. miejsce: Amelka Dudzik z P-1,
Zuzia Krupa z SP-3 z OP, Maja Sikorska
z P-6. Pozostali uczestnicy otrzymali
wyróżnienia.
Jak zawsze dzieci zostały zaproszone na
słodki poczęstunek i dostały atrakcyjne prezenty, za co organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom. Konkurs wsparli: Cukiernia Słodki Zakątek, Kolej Linowa Czantoria, Leśny Park Niespodzianek, Restauracja Stara Wędzarnia, Hotel Gołębiewski
w Wiśle, Park Dinozaurów w Ustroniu,
Akademia Esprit, Księgarnia Scharon,
UM Ustroń, Rada Rodziców SP-3 z OP.
Laureaci I miejsca wystąpili w amfiteatrze
na imprezie Dzieci Dzieciom.

DRUGIE W WOJEWÓDZTWIE
W sobotę 9 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Konopiskach (powiat
częstochowski) odbyły się Wojewódzkie
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych.
W zawodach wzięło udział łącznie 79
drużyn, w tym:
- OSP grupa C – kobiety – 21 drużyn,
- OSP grupa A – mężczyźni – 25 drużyn,
- MDP dziewczęta – 15 drużyn,
- MDP chłopcy – 18 drużyn.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

dziewczyn z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ustroniu Nierodzimiu reprezentowała
na zawodach tego szczebla powiat cieszyński, po raz trzeci z rzędu. Dziewczyny
do pokonania miały dwie konkurencje:
rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy
400 m z przeszkodami. Druhny zaprezentowały wysoki poziom zdobywając
w klasyfikacji generalnej dziewcząt drugie miejsce w województwie. Jest to
dotychczas największe osiągnięcie MDP
Ustroń Nierodzim, gdyż na zawodach
tej rangi dwa i cztery lata temu drużyna
zajmowała 6. miejsce.

Laureatka Emilia Piwowar oraz finaliści Miłosz i Zuzanna Macura ze
Szkoły Podstawowej nr 5.

XXI EDYCJA MEKWB
„JONASZ”

17 maja 2018 roku w Bielskim Centrum Kultury odbyło się
rozdanie statuetek, nagród, dyplomów uczestnikom XXI edycji
Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej
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„Jonasz”. Tematem tegorocznego Konkursu były starotestamentowe Księgi: Estery, Rut, Jonasza i Daniela. Do konkursu
przystąpiło kilkanaście tysięcy uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Ideą konkursu jest poznanie Biblii, rozumienie tekstu
i zachęta, aby zgodnie z poznanymi treściami funkcjonować
w otaczającej rzeczywistości.
Patronat honorowy sprawują: Biskup Ordynariusz diecezji
bielsko-żywieckiej ks. Roman Pindel oraz Biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. dr Adrian
Korczago.
Organizatorem MEKWB jest Wydział Katechetyczny Kurii
oraz Ewangelickie Towarzystwo „Jonasz.”
Konkurs ma charakter ekumeniczny i międzynarodowy, odbywał się w 4 przedziałach wiekowych.
Uczniowie ustrońskich szkół również uczestniczyli w MEKWB „Jonasz”. A oto nagrodzeni i wyróżnieni:
SP-2: Paweł Gowin - laureat, zdobywca 7. miejsca; Wanda
Żlik oraz Maja Procner to finalistki konkursu / grupa I kl. 3 i 4/.
SP-5: Emilia Piwowar - laureatka, zdobywczyni 10. miejsca,
Miłosz Macura finalista /grupa I kl. 3 i 4/; Zuzanna Macura
finalistka / grupa III /.
SP-6: Szymon Sikora - laureat zdobywca 8. miejsca; Kornelia
Wilczek Laureatka, zdobywczyni 10. miejsca; Marta Kępińska
finalistka /grupa II /.
Uczniów do konkursu przygotowywały: Urszula Śliwka,
Małgorzata Cieślar, Maria Leszczyna.
Nagrodzonym gratulujemy sukcesów i życzymy zasłużonego
wakacyjnego wypoczynku!
(uś)
14 czerwca 2018 r.

Moment ważenia złowionych ryb zwycięskiej drużyny.

Fot. A. Jarczyk

dobrego humoru.
– A wiesz jaka jest różnica między
wędkarzem a rybakiem? – jeden z zawodników pytał drugiego. – Nie wiem.
– Wędkarz ma wędki, a rybak ma ryby –
dobry nastrój nie opuszczał uczestników
zawodów. – To ja jestem wędkarzem, bo
nie chodzi mi o to, aby złowione ryby
rzucać na patelnię, tylko żeby sportowo
dobrze się bawić.
Zawody trwały trzy godziny. Po tym
czasie nastąpiło ważenie złowionych
ryb. Każda drużyna złowiła, mniejsze lub
większe, okazy. Po przeliczeniu wagi na
punkty ogłoszono wyniki: 1. miejsce zajął
Poniwiec (100 pkt.), 2. miejsce - Ustroń
Centrum (90 pkt.), 3. miejsce – Ustroń
Dolny (80 pkt.), 4. miejsce – Hermanice
(79 pkt.), 5. miejsce – Lipowiec (60 pkt.),
6. miejsce – Ustroń Górny (50 pkt.), 7.
miejsce – Polana (40 pkt.).
Agnieszka Jarczyk

RYBOBRANIE
Od sobotnich godzin porannych siedem dwuosobowych drużyn rywalizowało na
stawach Towarzystwa Wędkarskiego „Ustroń” w zawodach łowienia ryb w ramach
Spartakiady. W regulaminie przewidziano minimalne wymiary ryby oraz podano
przeliczanie punktów – za jeden gram uzyskiwano jeden punkt. Każdy zatem starał się złowić jak największą rybę, aby zwyciężyć. Nie było to wcale takie łatwe,
bowiem tego dnia ryby słabo brały...

Nie przeszkodziło to jednak w zdrowej
rywalizacji i dobrej zabawie. Uczestnicy
zgodnie zaznaczali, że w tym wszystkim
chodzi o tzw. fun.
– Każdy liczy na to, że wygra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co, pogoda nie sprzyja ku temu, aby dzisiejsze
łowienie było obfite – mówili uczestnicy
sobotnich zawodów. Większość z nich po
raz pierwszy wzięła udział w tegorocznej
Spartakiadzie.
– O wcześniejszych zawodach nie
wiedzieliśmy, dopiero wyczytaliśmy w
gazecie, że jest łowienie ryb i postanowiliśmy w tym uczestniczyć – stwierdzili
zawodnicy z Poniwca podkreślając, że nie
mieli wsparcia zarządu osiedla i radnego
dzielnicy, aby włączyć się w Spartakiadę.
W każdej drużynie były osoby, które
od wielu lat zajmują się hobbystycznie

Jedni łowili przy dopingu bliskich...
14 czerwca 2018 r.

		

łowieniem ryb. Jak zaznaczali, można
w trakcie tego zajęcia odpocząć, podziwiać przyrodę. Pod warunkiem, że ryba
dobrze bierze, bo gdy jest na odwrót,
człowiek staje się nieco nerwowy.
– Teraz czekamy, aż ryba się zmiłuje
i weźmie. Nie ma innej rady. Siłą rzeczy,
trzeba mieć dużą dozę cierpliwości – mówili zawodnicy. Co serwowali rybkom,
aby mimo mało urodzajnych zbiorów coś
jednak złowić? Przede wszystkim kukurydzę, makaron, robaczki, czyli dendrobeny,
niektórzy postanowili sami przygotować
przynętę w postaci specjalnie ugniecionego ciasta składającego się z paszy
i gorących ziemniaków. Każdy sposób
był dobry, żeby tylko w siatce znalazła się
ryba, najlepiej pokaźnych rozmiarów. Co
do techniki, zazwyczaj wykorzystywano
tę na grunt i na spławik. Nie zabrakło także

... inni w ciszy oczekiwali na rybę.
23/2018/6/R

Fot. A. Jarczyk
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

14.06

17.00

15-17.06

No, i ryba nie siada.

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)44460-40.
Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek
workowany. (33)854-47-10.
Sprzedam mieszkanie. 515286-714.
Mieszkanie do wynajęcia. 886088-520.

16.00

20.06

10.30

20.06

16.30

22.06

14.00

22.06

20.00

Fot. A. Jarczyk

Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, schodów i desek. Mocne lakiery. 666-989-914.
Pokój do wynajęcia. 665-8756-78.
Sprzedam Fiat Tempra 1,9
TD, Alfa 33 1,7 16 V. 33-85440-02.
Malowanie dachów. 505-168217.
Spawanie plastików. Ustroń,
ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.
Sprzedam komplet opon letnich i felgi aluminiowe 14'
do opla. Cena do negocjacji.
531-338-891.
AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów osobowych. 733-913-181.
505-634-557.
23/2018/5/R

ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW
do obsługi linii produkcyjnej w Ustroniu
Kontakt tel. 33 854 41 00
lub CV na maila rekrutacja@ustronianka.com.pl

DYŻURY APTEK
14-15.06 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
16-17.06 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1
18-19.06 Lawenda
ul. Skoczowska 137
20-21.06 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
22-23.06 Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.
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16.06

Spotkanie mieszkańców Zawodzia z cyklu Obywatelskie Dyskusje Czwartkowe, sala konferencyjna w szpitalu reumatologicznym
Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, szczegóły
na str. 10
Otwarcie wystawy sztuki graficznej Aleksandry
Bury i Grzegorza Tomasiaka, Galeria Muﬂon
Finał siódmej edycji Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha, Muzeum Ustrońskie
Zakończenie Roku Towarzystwa Kształcenia
Artystycznego, MDK „Prażakówka”
Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego, MDK
„Prażakówka”
Ustroński Wieczór Kabaretowy - 15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących, amﬁteatr

tel. 854-57-76
tel. 856-11-93
tel. 855-10-14
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59

10 lat temu - 5.06.2008 r.
OTWARCIE SEZONU
Po raz pierwszy w Ustroniu będziemy uroczyście otwierać
sezon uzdrowiskowy. Będzie to miało miejsce 14 i 15 czerwca,
a rozpocznie się korowodem spod sanatorium „Równica”
o godz. 14.30. Od godz. 15.00 bawić się będziemy na rynku,
wcześniej jednak nastąpi oddanie rynku do użytku jako salonu
miasta mieszkańcom i gościom. Następnie odbędzie się Turniej
Miast Partnerskich, w przerwach wystąpią zespoły, a na ﬁnał
wystąpi kabaret Rafała Kmity. Wieczór na rynku zakończy się
pokazami sztucznych ogni.

* * *

KONOPNICKA BIS
We wrześniu 2006 r. rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego pod zagadkową nazwą „Konopnicka Bis”. Dokładnie
nie wiadomo co ta nazwa oznacza. Może chodzi tu o Helenę
Mniszkówną, a może o Wisławę Szymborską. A może jest to
wyraz uznania dla pisarki i tak jak na koncertach woła się:
„Doda bis”, tak spółdzielcy domagają się kolejnych utworów
Marii Konopnickiej, no bo przecież nie jest obowiązkiem wiedzieć, że zmarła blisko sto lat temu. Im się ta twórczość podoba i w ten sposób wyrażają swój zachwyt dla autorki książki
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Trudno orzec, ale zapewne
twórcy nazwy niedługo to wyjaśnią. Uroczystość oddania osiedla
odbyła się 29 maja w ramach obchodów 50-lecia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zacisze”.

* * *

PRZEBYWAĆ RAZEM
W sobotę, 31 maja, na dziedzińcu kościoła św. Klemensa odbył
się I Festyn Paraﬁalny. (…) Wspólnota paraﬁalna razem modli
się w kościele i powinna także w innych sytuacjach przebywać
razem - mówi ks. A. Sapota. - Obecnie mamy Rok Rodziny,
propagujemy takie spotkania, bo wspólne przeżywanie radości
jest budowaniem jedności. Były zajęcia dla dzieci i dorosłych,
tańce i wspólne śpiewy, także coś do konsumpcji. Wszystko
w radosnej atmosferze wzajemnego przenikania, wzajemnych
kontaktów. Mam nadzieję, że to będzie owocowało w przyszłości
nie tylko dla paraﬁan, bo przez festyn przewinęło się sporo gości.
Nigdy niczego nie robimy tylko dla siebie. Był to pierwszy taki
festyn. Przed przystąpieniem do organizacji obawiałem się, że
nie znajdę odpowiednich ludzi do poszczególnych czynności,
często bardzo specyﬁcznych. Okazało się, ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu, że zebrało się wiele osób bardzo chętnych.
Sprawiło to, że festyn spotkał się z dobrym przyjęciem w środowisku, a cenne jest też zadowolenie tych, którzy festyn przygotowali.
(lsz)
14 czerwca 2018 r.

Patryk Korszun

DAJ WŁOS
Salon fryzjerski Kemon-Legierska zaprasza do przyłączenia
się do akcji ścinania włosów, które zostaną przekazane na peruki
dzięki fundacji Rak&Roll zajmującej się wspieraniem kobiet
w trakcie chemioterapii.
Akcja odbędzie się 23 czerwca od godz. 13.00 w salonie fryzjerskim Kemon-Legierska w Ustroniu, ul. Andrzeja Brody 25
(os. Manhatan). Pomóc może każdy, kto zdecyduje się obciąć
min. 25 cm włosów (mogą być farbowane, ale nie zniszczone).
W zamian oferowane jest mycie włosów, stylizacja fryzury
przez profesjonalnych fryzjerów oraz słodki poczęstunek. Dzieci
i młodzież do lat 15 zapraszamy z rodzicami lub z pisemną zgodą
opiekuna. Zgłoszenia pod numerem tel. 33 8541237.
Szachy rozwiązanie z GU nr 22: S f1

KONSULTACJE I PRZETARGI

6.06.2018 r. zostały opublikowane konkursy ofert pn.
1. Wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych dla dwóch
pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń –
termin składania ofert – do dnia 14.06.2018 do godziny 10:00.
2. Zakup wraz z dostawą 2 sztuk defibrylatorów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta
Ustroń” – termin składania ofert – do dnia 14.06.2018 do godziny 10:00.
8.06.2018 r. zostały opublikowane przetargi nieograniczone:
1) Wykonanie schodów, ścieżek parkowych oraz małej architektury w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz
zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni
w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020 – termin składania ofert – do dnia 25.06.2018 do godziny 10:00.
2) Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych - multimediów
w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki”. Zadanie 1: Doposażenie
i adaptacja pomieszczeń – termin składania ofert – do dnia 18.06.2018
do godziny 10:00.
12.06.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony
pn. Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych – logopedycznych
w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki” Zadanie 1: Doposażenie
i adaptacja pomieszczeń - termin składania ofert – do dnia 20.06.2018 do
godziny 10:00. Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl

Nie taki dawny Ustroń, 2011 r.

Fot. M. Niemiec

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) znak zodiaku, 8) wynik dzielenia, 9) efekt
pracy architekta, 10) eskorta – świta, 12) rodzaj tkaniny,
14) szybka akcja po akcji rywala, 15) parzy w morzu,
16) bez grosza przy duszy, 19) jedność – zgoda, 22) imię
żeńskie, 23) pierwsza skibka z bochenka chleba, 24) skórzane naczynie na wodę.
PIONOWO: 2) jedno z miast wojewódzkich, 3) ustrońska
dzielnica, 4) ogon lisa, 5) złote albo brylantowe, 6) rodzaj
kurtki, 7) wśród literatów, 11) bajkowy nakrywa się,
13) mówi za szefa, 17) piękny kwiat ogrodowy, 18) nad zlewem, 20) kochanka cesarza Nerona, 21) koń czystej krwi.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 22 czerwca.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 21

DZIEŃ DZIECKA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Maria Pasterna
z Ustronia, os. Cieszyńskie. Zapraszamy do redakcji.
14 czerwca 2018 r.
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Fot. K. Medwid

HANDBALL NA GALOWO
Siódmego czerwca w auli Katowickiej Akademii Wychowania
Fizycznego odbyła się uroczysta II Gala Śląskiego Związku
Piłki Ręcznej. Oprócz wszystkich działaczy, sędziów, trenerów

na to specjalne wydarzenie zostały też zaproszone delegacje
trzech najlepszych drużyn w każdej grupie wiekowej, zarówno
dziewcząt, jak i chłopców. Oprócz wręczenia pucharów i medali
dla najlepszych drużyn, nagrodzeni zostali też poszczególni zawodnicy, którzy w niedawno zakończonym sezonie wybijali się
ponad resztę. Wśród wszystkich zaproszonych drużyn był MKS
Ustroń, który wygrywając wszystkie spotkania w lidze został Mistrzem Śląska w kategorii Młodzików B. Niepokonana drużyna
była reprezentowana przez zawodników Aleksandra Bejnara,
Ignacego Jaworskiego oraz Bartosza Mrowca, trenera Piotra
Bejnara, kierownika drużyny Lesława Kaczmarka oraz prezesa
klubu Leszka Szczypkę. Oprócz nagrody zespołowej, w ręce
ustrońskiej drużyny przypadła też jedna nagroda indywidualna.
Wszystko za sprawą Ignacego Jaworskiego, który dostał nagrodę
dla najlepszego strzelca ligi. Podczas tej gali nagrodzony został
również Piotr Bejnar. Trener MKS-u Ustroń otrzymał Srebrne
Odznaczenie Związku Piłki Ręcznej w Polsce ze względu na
swoje zasługi w rozwoju i promowaniu piłki ręcznej. Kilka słów
do młodych szczypiornistów powiedział obecny na gali Mateusz
Kus - reprezentant Polski, mistrz Polski oraz zwycięzca Ligi
Mistrzów z 2016 roku. Przebiegowi gali towarzyszyła oprawa
artystyczna - muzyczna, taneczna i gimnastyczna.
Arkadiusz Czapek

POŻEGNANIE Z IV LIGĄ
KS Kuźnia Ustroń - GKS Radziechowy-Wieprz - 3:5 (0:2)
Festiwal bramek zafundowali kibicom piłkarze Kuźni w meczu z drużyną GKS Radziechowy-Wieprz. Niektóre panie, a nie brakowało ich na trybunach, nie wytrzymywały
nerwowo. Nie była to bowiem telenowela, a raczej thiller z elementami horroru
i dużą dawką przemocy, na którą stróż prawa (sędzia) nie zawsze reagował.

Kuźnicy schodzili do szatni przegrywając 0:2, na początku drugiej połowy
wyszli na prowadzenie, żeby ostatecznie
przegrać 3:5. Nasi zawodnicy grali ofiarnie, z determinacją, dobiegali do piłek,
przeszkadzali przeciwnikom, trochę tylko
przespali początek i tak jak kibiców zaskoczyła ich pierwsza bramka strzelona
przez Radziechowy w 5. minucie, a potem

następna, która padła w 15.
Zupełnie inaczej wyglądał początek II
połowy. Najpierw w 58. minucie Michał
Pietraczyk wykorzystuje rzut karny. Pietraczyk był również strzelcem kolejnego
gola dla Kuźni, kiedy w 64. min. wykończył akcję Konrada Kudery. Kolejnym
celnym strzałem w siatkę, tym razem
głową, popisuje się Pietraczyk w 69.

Fot. J. Pustelnik

min., po podaniu z rzutu rożnego przez
Iskrzyckiego.
Znając stawkę tego meczu, Kuźnicy grali z wielką determinacją, ale też
w ich poczynania wkradło się nieco nerwowości. Doświadczeni goście potrafili
to wykorzystać i ustalili wynik meczu
strzelając bramki w 80. min., w 84. min.
i w 90. z rzutu karnego.
Na profilu facebookowym Kuźni
Ustroń czytamy: „Nie jest nam dziś łatwo
zebrać myśli, oswoić się z rzeczywistością, która nas czekała po przebudzeniu, to
nie sen niestety.... wiemy jak wiele pracy
i serca włożyliśmy w cały sezon. (…)
Nie składamy broni, nic nas nie złamie,
bo znamy swoją wartość i waleczność.
Bądźcie z nami, jak do tej pory! Co do
wyników innych wczorajszych meczów
nie będziemy się z różnych powodów odnosić.”
(mn)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bytomski Sport Sp. z .o.o.
LKS Decor Bełk
LKS Czaniec
GKS Radziechowy-Wieprz
MKP Odra Centrum Wodzisław
LKS Wilki Wilcza
Tyski Sport II S.A.
LKS Goczałkowice
GKS Dąb Gaszowice
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Unia Racibórz
KS Spójnia Landek
TS Podbeskidzie II BB S.A.
KS Kuźnia Ustroń
KP Beskid Skoczów
MKS Lędziny

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

64
56
51
50
48
45
42
41
38
38
34
34
33
33
27
24

72:39
66:44
43:28
69:54
46:29
56:54
74:58
46:53
54:58
45:60
53:59
43:52
42:51
48:51
38:72
48:78
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