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REKORDOWA AKCJA DAJ WŁOS

Po zakończeniu terapii wpad-
łem jednak w kolejny na-
łóg – alkoholizm. Wtedy po-
myślałem sobie: „Najpierw  
w mojej ręce była strzykaw-
ka, teraz kieliszek”.    
                   Więcej na str. 8

25/2018/4/R

W dawnej literaturze arach-
nologicznej lub entomolo-
gicznej mówiło się o nich jako  
o pająkach-pchłach, zali-
czało do pająków-wilków,  
a i dziś nie raz, nie dwa moż-
na spotkać się z porówna-
niem, że skakuny to takie 
koty wśród pająków.  
                    Więcej na str. 16

22 czerwca w MDK „Prażakówka” odbyło się Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego, podczas 
którego uhonorowano wyróżniających się uczniów. Otrzymali oni nagrody książkowe, upominki, 
a absolwentki roku z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 dodatkowo tablety. Uroczystość pro-
wadziła Magdalena Kozłowska, inspektor ds. oświaty Urzędu Miasta, która na wstępie powitała 
burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Artura Kluza, radnych: 
wiceprzewodniczącą RM Annę Rottermund, Krzysztofa Pokornego, przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej RM oraz Andrzeja Szeję, a także nauczycieli, którzy również 
przyjmowali gratulacje na scenie i rodziców. Zakończenie roku okrasiły występami „Bemolki” 
z SP-2 (na zdjęciu), „Rytmiczki” z SP-1, Franciszek Chrapek z SP-5, Julia Bączek z SP-6, Hanna 
Morel z SP-3, zespół taneczny „Echo” z MDK. Więcej na str. 10 i 11.                         Fot. M. Niemiec

Kamil Kaczmarzyk przed... Zosia Gawlas przed...

... i po obcięciu. ... i po obcięciu. Więcej na str. 4.
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Olzy. Nam opłacają się me-
dykamenty na odchudzanie  
i różne maści (w tym z dodat-
kiem oleju konopianego), a dla 
sąsiadów tańsze są specyfiki 
na katar, grypę i zatoki. Interes 
kwitnie... 
    
W kościele katolickim w Wiśle 
Głębcach znajduje się figura 
Matki Boskiej Fatimskiej. Od 
kilkunastu lat odbywają się 
przy niej tzw. noce pokutne.
    
Dużym wydarzeniem dla ki-
biców był mecz sparingowy 
pomiędzy Górnikiem Zabrze  
a FK Fotbal Trzyniec. Drużyny 
zmierzyły się na boisku LKS 
Tempo Puńców. Niestety nie 
padł ani jeden gol.          (nik)

nia przestrzennego. Zawarte 
w nim zapisy pozwalają na 
wydzielenie ponad 3800 no-
wych działek budowlanych 
o średniej powierzchni około 
900 m2. 

W Galerii „Pod Ratuszem”  
w Strumieniu prezentowa-
na jest wystawa pt. „Magia 
wyobraźni”. Zawiera prace 
członków Amatorskiej Grupy 
Twórczej „Strumień”. Wysta-
wa będzie dostępna do końca 
lipca. 

Czworo uczniów Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Tech-
nicznych w Międzyświeciu 
zdobyło tytuł laureata Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności 

Powiatowa uroczystość za-
kończenia roku szkolnego 
odbyła się w Zespole Szkół 
Technicznych w Cieszynie. 
Starosta cieszyński Janusz 
Król pogratulował uczniom 
osiągnięć w nauce i sporcie, 
podziękował nauczycielom  
i życzył spokojnych wakacji.

Gmina Zebrzydowice ma 
nowy plan zagospodarowa-

Rolniczych. Indeksy na studia 
zdobyli: Patryk Kalita, Kac-
per Waliczek, Klaudia Heller  
i Barbara Kohut. 

W pierwszy dzień lata ruszyło 
kąpielisko miejskie w Cie-
szynie. Zabrakło chętnych, 
ponieważ aura akurat nie była 
zbyt łaskawa. Dokuczał ziąb  
i mocno padało.  

Swego czasu w regionie cie-
szyńskim wydobywano dużo 
wapienia. Pozostałość sta-
nowią kamieniołomy na Ja-
sieniowej Górze, Buczynie, 
Chełmie i Lesznej Górnej. 
    
Polacy i Czesi kupują leki 
w aptekach po obu stronach 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *  

*  *  *  

*  *  *

*  *  *

REKLAMY PŁATNE...
W związku z wyborami sa-

morządowymi, które mają się 
odbyć jesienią 2018 roku, na 
łamach Gazety Ustrońskiej bę-
dziemy publikować odpłatnie 
reklamy wyborcze kandydatów.

Przyjmować będziemy teks-
ty przedstawiające działalność 
i poglądy kandydatów, zawiera-
jące życiorys i program wybor-
czy. Zastrzegamy sobie prawo 
do odmowy publikacji tekstów, 
jeśli będą zawierać treści obraź-
liwe wobec innych kandydatów 

lub jakiekolwiek treści niezgodne z prawem lub dobrym obyczajem. 
Teksty (najlepiej w wersji elektronicznej) można przynieść do 

redakcji (Rynek 4 - budynek biblioteki miejskiej) lub przysłać 
mailowo (gazeta@ustron.pl). Służymy pomocą przy adiustacji 
tekstów. Dodatkowe informacje można uzyskać w redakcji lub pod 
nr. tel. 33 854 34 67.

... I BEZPŁATNE
Każdy z kandydatów do Rady Miasta Ustroń może bezpłatnie 

umieścić ramkę wielkości 9x5 cm (strona czarno-biała) zawie-
rającą dowolne treści lub grafiki czy zdjęcia, którą będzie można 
zamieścić w dowolnym numerze GU, ukazującym się w czasie 
kampanii wyborczej. 

KIEDY ROZPOCZNIE SIĘ 
KAMPANIA WYBORCZA?

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) kampania wyborcza może 
się zacząć w dniu zarządzenia wyborów. Do tego czasu nie można 
publikować sondaży, kandydaci nie mogą rozwieszać plakatów, 
rozdawać ulotek i podejmować innych działań promocyjnych. 

7 maja Krajowe Biuro Wyborcze wydało komunikat, w którym 
czytamy m.in.: Podejmowanie przez podmioty lub osoby, które 
zamierzają uczestniczyć w zbliżających się, lecz jeszcze niezarzą-
dzonych wyborach, takich działań, które noszą cechy kampanii wy-
borczej, jest niezgodne z przepisami prawa wyborczego. Podmioty 
te powinny zatem, przed zarządzeniem wyborów, powstrzymać się 
od takich działań.

Należy przy tym wskazać, że agitacja wyborcza została zdefi-
niowana w art. 105 ust. 1 Kodeksu wyborczego jako „publiczne 
nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, 
w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego 
komitetu wyborczego”. Ograniczenia, o których mowa, dotyczą 
zatem tylko takich właśnie działań, zgodnie bowiem z art. 105 
ust. 2 Kodeksu wyborczego „Agitację wyborczą można prowa-
dzić od dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia  
o utworzeniu komitetu wyborczego na zasadach, w formach 
i w miejscach określonych przepisami kodeksu.” Przepisy Kodeksu 

*  *  *

*  *  *

wyborczego nie ograniczają natomiast działań nienoszących zna-
mion tak rozumianej agitacji wyborczej, w tym rozpowszechniania 
treści nieodnoszących się do wyborów i zamiaru kandydowania,  
w szczególności podejmowanych przez osoby pełniące funkcje 
publiczne w ramach wykonywania przez te osoby piastowanych 
przez nie stanowisk.

Działania o charakterze agitacyjnym, podjęte przed zarządze-
niem wyborów, naruszają zasadę równości kandydatów i komi-
tetów wyborczych, są sprzeczne z zasadami dobrze pojmowanej 
kultury politycznej i są powszechnie odbierane jako obejście prawa 
m.in. przez osoby fizyczne promujące się w ten sposób.

Warto jeszcze przypomnieć art. 112 Kodeksu wyborczego, który 
nakazuje, by informacje, komunikaty, apele i hasła wyborcze, 
ogłaszane w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych 
zawierały wskazanie, przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.

KIEDY ODBĘDĄ SIĘ WYBORY?
Zgodnie z Kodeksem wyborczym termin wyborów wyznacza 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie później niż 3 miesiące 
przed końcem kadencji. Wybory samorządowe powinny odbyć 
się w dzień wolny od pracy w terminie od 17 października do 9 
listopada. Pod koniec stycznia Państwowa Komisja Wyborcza 
poinformowała, że wybory samorządowe 2018 mogą odbyć się 
w niedzielę 21 października, 28 października lub 4 listopada, nie 
wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem 
kadencji rad, który przypada na 16 listopada br. Z tych dni tylko 
21 października będzie niedzielą wolną od handlu, ale czy to spo-
woduje, że więcej osób pójdzie do urn, trudno powiedzieć. Według 
poprzedniej wersji kodeksu wyborczego, dniem wyborów samo-
rządowych byłby ostatni dzień wolny od pracy przed upływem 
kadencji rad, ale w tym roku przypada to na 11 listopada, więc ze 
względu na wagę tego święta – setna rocznica odzyskania niepod-
ległości przez Polskę – wybory prawdopodobnie i tak odbyłyby 
się innego dnia.                                                  Monika Niemiec

*  *  *

*  *  *



28 czerwca 2018 r.   Gazeta Ustrońska   3

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

25/2018/1/R

STRAŻ MIEJSKA

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

KRONIKA MIEJSKA

25/2018/2/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Helena Szczugieł lat 84   ul. Malinowa
Zenobia Szuper lat 70   os. Manhatan
Dariusz Kostka lat 50   ul. Wiklinowa
Władysław Majętny lat 93   ul. Chabrów

25/2018/3/R

*   *   *

19 VI 2018 r.
Interwencja przy ul. Ślepej 
w Dobce w sprawie padniętej 

SPOTKANIE 
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ

Przedwakacyjne spotkanie Członków i Sympatyków Stowa-
rzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się w dniu 2 lipca 
2018 roku tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim o godzinie 10:00.

Tematem wiodącym spotkania będzie ocena i wnioski dla 
kolejnych edycji „Industriad” w ustrońskim obiekcie na Śląskim 
Szlaku Zabytków Techniki oraz wakacyjne i powakacyjne plany 
działania Stowarzyszenia MKU. 

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń i Muzeum Ustroń-
skie, dziękują instytucjom i licznym uczestnikom „Industriady 
2018” za efektywne wspieranie idei utrwalania ustrońskiego 
dziedzictwa industrialnego. 

Tegoroczna edycja Święta na Śląskim Szlaku Zabytków 
Techniki była kolejnym sukcesem organizacyjnym, który 
w sposób atrakcyjny przybliżył współczesnym ustroniakom 
i ich gościom dzieje przemysłowych tradycji Ustronia, na tle 
wysiłku pracujących tu hutników, kuźników oraz ich rodzin - 
w tym roli kobiet.

Dziecięca pracownia artystyczna „Malwinka” zaprasza na letnie 
spotkania 2018 pod nazwą „Zabawy ze sztuką i książką”, które od-
będą od 2 do 13 lipca W Muzeum Marii Skalickiej. W programie: 
zdobienie skrzyń posagowych techniką wycinanki i  kolażu, studium 
koloru, spotkanie z detektywem ŁODYGĄ – zagadki przyrodnicze,  
spotkanie ogródkowe – można przyjść z pieskiem lub kotkiem. Plano-
wana jest też wycieczka ustrońską ciuchcią oraz warsztaty malarskie 
– temat „martwa natura”. W podsumowaniu konkurs z nagrodami za 
najlepsze prace. Warsztaty artystyczne poprowadzi Dariusz Gierdal. 
Na „Zabawy ze sztuką i książką” zaproszone są dzieci, zarówno te, 
które na czas wakacji zostają w  Ustroniu, jak i te, które do Ustronia 
przyjechały. Odpłatność za 1 dzień warsztatowy - 10 zł/osoby. Za-
pisy przyjmujemy telefonicznie na nr: (33) 858 78 44, 883 594 533 
w godz. 10-15. 

ZABAWY ZE SZTUKĄ I KSIĄŻKĄ

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich”

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

        śp. Władysława Majętnego 
składają 
Rodzinie 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń, Radni 
oraz 

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta

 

25/2018/1/N

sarny. Zwierzę zostało zabra-
ne do utylizacji.
20 VI 2018 r.
Prowadzono kontrole miejsc, 
gdzie rośnie Barszcz Sosnow-
skiego. Informację przeka-
zano Wydziałowi Środowiska 
UM, a ten fi rmie, która doko-
na wycinki rośliny.
21 VI 2018 r.
Dwukrotnie interweniowa-
no w sprawie padniętych 
saren – na ulicach Drozdów 
i Kuźniczej. Zwierzęta zosta-
ły zabrane do utylizacji.
21 VI 2018 r.
Interwencja na targowisku 
miejskim w sprawie zakłó-
cenia porządku publicznego.
22 VI 2018 r.
Mandatem w wysokości 100 
zł ukarano kierowcę przy ul. 
Szpitalnej za niedostosowa-
nie się do znaku zakazujące-
go zatrzymywanie się.
22 VI 2018 r.
Interwencja przy ul. Akacjo-
wej w sprawie uwięzionej 
sarny w ogrodzeniu. Na miej-
sce wezwano straż pożarną. 
Sarnę uwolniono i zabrano 
do cieszyńskiego schroniska.
24 VI 2018 r.
Zabezpieczenie porządko-
we Ustrońskiej Loży Kibica 
na rynku.                 (aj)

Szachy rozwiązanie z GU nr 24: 
mat białymi: 1. H:h3, K:h3, 2. K g5X
mat czarnymi:1. S e7, K e4, 2. W:f4X
samomat białych: 1. H g3, H:g3, 2. S g6, H:g6 lub G:g6X
samomat czarnych: 1. S e7, K e4, 2. S g5, H:g5 lub G:g5X

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Dariusza Kostki
ks. proboszczowi Maciejowi Jenknerowi 
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składa Rodzina 

 

25/2018/2/N



4   Gazeta Ustrońska                                                                                             28 czerwca 2018 r. 

25/2018/5/R

Do akcji chętnie przystępują dziewczynki. Najmłodszą uczestniczką była 3-letnia Marysia Polok, pomóc postanowiły też siostry Mynarzówny.

23 czerwca odbyła się w Ustroniu 3. 
edycja akcji „Daj włos”, tak jak poprzed-
nie zorganizowała ją Urszula Legierska, 
właścicielka salonu fryzjerskiego przy 
ul. A. Brody. Zbieranie ściętych włosów 
zainicjowała w Polsce Fundacja „Rak`n 

Roll”, która przekazuje je do salonów 
perukarskich, gdzie powstają naturalne 
peruki dla kobiet chorych na nowotwory, 
które po chemioterapii utraciły włosy. 

Więcej napiszemy w kolejnym nume-
rze.                               Monika Niemiec

REKORDOWA AKCJA DAJ WŁOS
Jak można otrzymać perukę od Fundacji 
„RAK’N’ROLL”  i o samej akcji w Ustroniu 
napiszemy w kolejnym numerze.

Mirosław Cieślar z Wisły specjalnie zapuszczał włosy na akcję.

Ściąć włosy zdecydowała się też Grażyna Halama, przekonał ją szczytny cel. 
Z Bielska-Białej przyjechała Ewa Świerczek.
Nie myślała o nowej fryzurze, tylko o akcji.
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O zakończeniu roku szkolnego 
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

W ubiegły piątek zakończyliśmy rok 
szkolny 2017/2018. We wszystkich szko-
łach odbyły się uroczystości, rozdano 
świadectwa i rozpoczęły się wakacje.

Po uroczystościach w poszczególnych 
szkołach odbyło się tradycyjne Miejskie 
Zakończenie Roku Szkolnego. Spotka-
liśmy się jak zwykle w „Prażakówce”, 
gdzie w odświętnej atmosferze wręczyli-
śmy wyróżnienia i nagrody dla uczniów 
i nauczycieli, którzy osiągnęli bardzo 
dobre wyniki w konkursach, przeglądach, 
olimpiadach. Ustrońscy uczniowie przy-
zwyczaili nas już do sukcesów na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim, a nawet 
ogólnopolskim i również w tym roku 
miałem przyjemność gratulować młodym 
ludziom z każdej praktycznie szkoły 
wyjątkowych osiągnięć indywidualnych 
i zespołowych. Warto podkreślić duże 
zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli 
w zdobywanie wiedzy i doświadczeń  
w najróżniejszych dziedzinach nauko-
wych, kulturalnych, sportowych, a także 
w działalność charytatywną i społeczną. 

To miejskie zakończenie roku finali-
zuje działania dydaktyczne w szkołach, 
a zaczynają się prace remontowe i in-
westycyjne w placówkach oświatowych. 
Do największych należy kontynuacja 
termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Lipowcu z utworzeniem nowych 
oddziałów przedszkolnych, a także remont 
w Przedszkolu nr 7. Chcemy, by już po 
wakacjach mógł tam działać nowy od-
dział przedszkolny, aby wszystkie dzieci  
w wieku przedszkolnym w naszym mie-
ście, czyli w wieku od 3 do 6 lat, znalazły 
miejsce w samorządowych placówkach. 
Pozyskaliśmy środki unijne na program 
„Radosne Przedszkole”, dzięki czemu 
inwestycje będą mniej kosztować budżet 
miasta. Dzięki środkom unijnym dopo-
sażymy wszystkie przedszkola, sfinan-
sujemy dodatkowe zajęcia, a nauczyciele 
wychowania przedszkolnego będą mogli 
podnosić kwalifikacje. 

Oświata to taki organizm, który, wbrew 
pozorom, funkcjonuje przez cały rok bez 
względu na przerwę wakacyjną. Teraz 
przed nami remonty, a we wrześniu rozpo-
cznie się ostatni rok nauki w gimnazjach. 
W tych szkołach pozostaną jedynie trzecie 
klasy, a w szkołach podstawowych bę-
dziemy mieć 8 klas. Wymaga to pewnych 
działań, np. związanych z utworzeniem 
pracowni fizyczno-chemicznych w pla-
cówkach, przy których nie było gimna-
zjów. Uczniowie z „Jedynki” i „Dwójki” 
przejmą pracownie po gimnazjach, ale 
w pozostałych podstawówkach nie ma ich 
w ogóle, ponieważ w systemie sześciokla-
sowym nie były potrzebne. Na ostatniej se-
sji Rada Miasta Ustroń zdecydowała o prze-
kazaniu środków na pracownie w „Trójce”, 
„Piątce” i „Szóstce”.     Spisała: (mn) 

Zdaniem 
Burmistrza

„Poszukiwacze szczęścia w Beskidz-
kiej 5” to aktywna gra terenowa dla całej 
rodziny, która ma zachęcić do zwiedza-
nia, spacerów oraz miłego spędzenia 
wolnego czasu w Beskidzie Śląskim. 

– Jesteśmy przekonani, że będzie 
to prawdziwy hit, bo poszukiwaczem 
szczęścia może zostać naprawdę każdy. 
Wystarczy tylko odebrać specjalną ksią-
żeczkę, zdobyć naklejki i wygrać fajne 
nagrody. Mamy nadzieję, że ta dobra 
zabawa wpłynie także pozytywnie na 
pobudzenie ruchu turystycznego między 

naszymi miejscowościami – mówią wło-
darze gmin Beskidzkiej 5.

Żeby zagrać, w Punkcie Informacji 
Turystycznej lub w wybranych miejscach 
pobieramy książkę – przewodnik po 
atrakcjach Beskidzkiej 5. Odwiedzając 
je, odnajdujemy symboliczne „szczęś-
cie” i otrzymujemy naklejkę. Im więcej 
naklejek zbierzemy do książeczki, tym 
atrakcyjniejsze nagrody możemy zdobyć. 
Trzeba jednak pamiętać o tym, że najcen-
niejsze nagrody wygramy, gdy odwiedzi-
my wszystkie gminy Beskidzkiej 5.

PO SZCZĘŚCIE 
DO BESKIDZKIEJ 5

Zabawa w parku rozrywki, wygrana ulubionej drużyny, czy poranek przy kawie  
z ukochaną osobą - pojęć szczęścia jest wiele. Nie od dziś wiadomo, że szczęście 
można znaleźć również w górach. Gminy Beskidzkiej 5: Brenna, Istebna, Szczyrk, 
Ustroń i Wisła zapraszają wszystkich gości, by w Beskidach odnaleźli swoją drogę 
do szczęścia.

Polskie Koleje Państwowe czynią spustoszenie w ustrońskim drzewostanie, a nasz samorząd 
nic nie może zrobić, gdyż odbywa się to w zgodzie z literą prawa. Jakie prawo pozwala na 
wycinanie okazałych i zdrowych jesionów, akacji, grabów? Ustawa o transporcie kolejowym, 
zgodnie z którą zarządca linii kolejowych ma zadbać o bezpieczeństwo podróżnych i ciągłość 
połączeń. Zarządca ten, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, zwrócił się do właściwego do 
wydawania decyzji organu, czyli Starostwa Powiatowego w Cieszynie, o zgodę na wycinkę, 
a powiatowi urzędnicy nie mieli podstaw, by tej zgody nie wydać, ponieważ wnioskodawca 
powołał się na wspomnianą ustawę i rozporządzenie ministra infrastruktury. Zgodnie z de-
cyzją Starostwa wycinka będzie kontynuowana na nieruchomościach, których wieczystym 
dzierżawcą jest PKP PKL. Prace prowadzone są wzdłuż linii kolejowej od Goleszowa do Wisły 
Głębce w pasie 15 metrów od torów, w sumie paść ma prawie 7 tys. drzew. Na zdjęciu Park 
Kuracyjny obok przystanku kolejowego Ustroń Zdrój.    Fot. M. Niemiec
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Kogo przedstawiają portrety wiszące  
w przedsionku ratusza? Gdzie znajdował 
się pierwszy dom towarowy w Ustroniu? 
Jakie pasje miał niegdysiejszy lokalny 
przedsiębiorca Jerzy Prażak? Kto zbudo-
wał piękną willę z wieżyczką na Zawodziu, 
w której ponad sto lat temu miała miejsce 
pewna tragiczna historia? U podnóża jakie-
go pagórka bije źródło Karola? Co oznacza 
nazwa Moorbad? Czy w Nierodzimiu moż-
na znaleźć zabytkowe budowle? Odpowie-
dzi na te, a także inne niezwykle frapujące 
pytania z dziejów naszej miejscowości 
można było usłyszeć 20 czerwca 2018 r.  
w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jaro-
ckiego podczas siódmej edycji Konkursu 
Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha.

Finałowe zmagania trwały długo, gdyż 
obejmowały bardzo bogaty i różnorodny 
program, składający się z trzech konku-
rencji indywidualnych oraz trzyczęściowej 
pracy zespołowej. Niemniej dla uczestni-
ków konkursu najważniejsze było to, iż 
mogli się wykazać. Wszyscy udowodnili, 
że świetnie znają swą małą ojczyznę,  
a do przedstawianych tematów podeszli 
wyczerpująco i z wielką pasją, co bardzo 
cieszy!

W tegorocznej rywalizacji udział wzięło 

12 siódmoklasistów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 i nr 2. „Jedynkę” reprezentowali: 
Kinga Branc, Jakub Krakowski, Dariusz 
Ostrowski, Olga Pokorny, Nadia Szle-
szyńska i Dawid Żurawski. Z kolei zespół 
„Dwójki” tworzyli: Mikołaj Bereżański, 
Julia Greene, Ignacy Jaworski, Kacper 
Juraszek, Julia Kocur i Ignacy Kopera. 
Wszyscy uczniowie przygotowywali się 
do konkursu na warsztatach regionalnych 
i historycznych, prowadzonych przez Bo-
żenę Kubień, a odbywających się w mu-
zeum, szkołach i w terenie. Oceniało jury 
w składzie: Katarzyna Czyż-Kaźmierczak 
(Urząd Miasta Ustroń), Alicja Michałek 
(Muzeum Ustrońskie), Anna Rottermund 
(Rada Miasta Ustroń) oraz Elżbieta Sikora 
(Towarzystwo Miłośników Ustronia).

Honorowy Patronat nad Konkursem 
objął Burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz 
Szarzec, który otworzył wydarzenie. Na-
stępnie rozpoczęły się konkurencje indy-
widualne. Finaliści odpowiadali na pytania 
dotyczące historii i współczesności naszej 
miejscowości oraz tradycyjnie zmierzyli 
się z testem. Najciekawszym jednak i za-
razem bardzo ważnym etapem tej części 
zmagań konkursowych była opowieść  
o swoich korzeniach. Oczywiście mło-

POKOLENIE ODKRYWA 
SWOJE KORZENIE

dzież przygotowywała się do tej konku-
rencji, szperając w rodzinnych albumach 
oraz rozmawiając ze swoimi rodzicami i 
dziadkami. Mogliśmy zatem usłyszeć o 
tym, skąd pochodzą ich przodkowie, czym 
się zajmowali, czy działali w jakiś organi-
zacjach, uprawiali czynnie sport, walczyli 
na wojnie, gdzie spędzali wolny czas. Dla 
wszystkich pamięć o swych protoplastach 
okazała się wartością niezwykle istotną. 
Najbardziej jednak jury zachwyciły opo-
wiadania Darka Ostrowskiego, Dawida 
Żurawskiego, Olgi Pokorny, Mikołaja 
Bereżańskiego, Ignacego Jaworskiego  
i Ignacego Kopery. Ci uczniowie otrzyma-
li najwyższe noty. 

W konkurencjach indywidualnych na 40 
możliwych punktów do zdobycia maksy-
malną liczbę uzyskali ex aequo Dariusz 
Ostrowski (SP-1) i Dawid Żurawski (SP-
1). Po dogrywce pierwsze miejsce przy-
padło Darkowi, a drugie Dawidowi. Na 
trzecim miejscu z 39 punktami uplasowała 
się Olga Pokorny (SP-1). W czołówce zna-
leźli się również Ignacy Jaworski (SP-2)  
i Mikołaj Bereżański (SP-2).

Podczas drużynowej rywalizacji nasi 
finaliści mieli za zadanie zająć się historią 
swoich szkół. Każdy zespół musiał ułożyć 
w całość fragmenty fotografii przedstawia-
jących budynki szkół na przestrzeni lat, 
przykleić na planszę w kolejności chrono-
logicznej oraz poprawnie je opisać. Po za-
kończeniu tego etapu pracy nadszedł czas 
na odpowiedzi na pytania. Ostatecznie  
w tychże konkurencjach pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z „Jedynki”, gdyż na 24 
możliwe do zdobycia punkty uzyskała 
23. Grupa z „Dwójki” też była znakomita, 
otrzymując tylko o 1 punkt mniej, czyli 22. 

Towarzystwo Miłośników Ustronia, 
organizator wydarzenia, składa serdecz-
ne podziękowania za udaną współpracę: 
Szkołom Podstawowym nr 1 i nr 2 – dy-
rektorkom  Magdalenie Herzyk i Grażynie 
Tekielak oraz nauczycielkom historii 
Ilonie Puchała i Helenie Cebo, Muzeum 
Ustrońskiemu, Wydziałowi Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki UM, a tak-
że sponsorowi „Społem” Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców za ufundowanie 
słodkich nagród. Wielkie gratulacje należą 
się wszystkim uczestnikom konkursu. 
Cieszy fakt, że kolejne młode pokolenia 
chcą odkrywać pasjonujące historie z prze-
szłości naszego miasta, chcą odkrywać 
swoje korzenie. A zatem – do zobaczenia 
w przyszłym roku!         Bożena Kubień

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1.                   Fot. Michał Pilch

Podczas sobotniej akcji „Daj włos” rekordzistka obcięła i oddała potrzebującym 50 cm włosów.  
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Wieczór kabaretowy odbył się z oka-
zji 15-lecia istnienia Kabaretu Skeczów 
Męczących, którego bohaterowie zawitali 
na scenie amfiteatru. Ci, którzy przyszli  
w piątek na to wydarzenie, lubią kabare-
towy dowcip. 

– W kabarecie lubimy dobry humor  
i zabawę. A ten, który ma tutaj wystąpić, 

jest jednym z naszych najbardziej ulu-
bionych, chociażby ze względu na Śrubę. 
Generalnie, chodzimy na tego typu wy-
darzenia, ale przeważnie w Bielsku-Bia-
łej, skąd pochodzimy – mówili Wioletta  
i Tomasz.

– Na kabarecie można się pośmiać, co 
jest bardzo fajne. Kabaret Skeczów Mę-

SKECZE MĘCZĄCE

czących nie jest może naszym szczególnie 
ulubionym, ale wiedzieliśmy mniej więcej, 
co prezentują. O tym wydarzeniu dowie-
dzieliśmy się z facebooka i postanowili-
śmy tutaj przyjechać. Z takich ulubionych 
kabareciarzy to moglibyśmy wymienić np. 
Marcina Dańca – dodawali Małgorzata  
i Kornel z Ochab. 

– Kabaret jest po to, aby był dowcip  
i żart. Rzadko chodzimy na kabarety, ale 
dziś się wybraliśmy. Przyjechaliśmy tutaj 
do sanatorium i korzystamy z tego, że 
są w Ustroniu różne wydarzenia. A jeśli 
chodzi o kabarety to raczej oglądamy je 
w telewizji. Oprócz tego lubimy Kabaret 
Młodych Panów, choć w zasadzie nie po-
trafimy powiedzieć, jaki jest wyróżniający 
się. Wszystkie są fajne. W ogóle to podzi-
wiamy ten amfiteatr, jest pięknie zrobiony. 
Mamy nadzieję, że w Kołobrzegu, gdzie 
mieszkamy, też taki kiedyś będzie – mó-
wili Bożena i Andrzej. 

– Śledzimy stronę internetową Ustro-
nia, jeśli są jakieś wydarzenia, które nas 
ciekawią, to tak sobie organizujemy czas, 
aby tutaj przyjechać. Kiedy zobaczy-
łyśmy, że organizowany jest Ustroński 
Wieczór Kabaretowy, nie mogłyśmy tego 
odpuścić. Kabaret Skeczów Męczących, 
Ani Mru Mru czy Pod Wyrwigroszem 
to takie nasze ulubione. A jeśli chodzi  
o ulubiony skecz dzisiejszych wykonaw-
ców to przede wszystkim ten z psychiatryka. 
Jest już chyba kultowy – zaznaczały Maria 
i Aleksandra z Gliwic.

Każdy kabaret charakteryzuje się swo-
istym poczuciem humoru. Każdy też ma 
swoich fanów i ci nie zawiedli w piątkowy 
wieczór.                     Agnieszka Jarczyk

Wraz z początkiem lata w amfiteatrze ustrońskim zawitał kabaret. Widzowie pod-
kreślali, że lubią dobrą zabawę i dowcip, dlatego w piątek przybyli na to wydarzenie 
z różnych regionów Śląska.

Od 6 - 11 sierpnia 2018 r. w Ośrod-
ku Rekolekcyjnym oo. Dominikanów  
w Hermanicach odbędzie się Letnia Szko-
ła Biblijna.

Wszystkie konferencje prowadzone 
będą przez dr hab. Barbarę Strzałkowską

Prof. dr hab. Barbara Strzałkowska 
(1981) – adiunkt w Katedrze Egzegezy 
Starego Testamentu na Wydziale Teolo-
gicznym UKSW; autorka trzech książek 
własnych i sześciu redagowanych oraz 
kilkudziesięciu publikacji naukowych  
i popularnonaukowych z zakresu studiów 
biblijnych i dokumentacji dorobku bibli-
styki polskiej; w latach 2008-2013 sekre-
tarz Zarządu Stowarzyszenia Biblistów 
Polskich; opiekun specjalności Turystyka 
Krajów Biblijnych na WT UKSW; od 
2006 roku przewodnik pielgrzymek po 
krajach biblijnych. Hobby: kolekcjono-
wanie dawnych i nowych wspomnień  
z pielgrzymek i podróży do Ziemi Świętej 
i na Bliski Wschód. 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie 
maila na adres: 

dominikanie.szkola@gmail.com
Szczegółowe informacje na www.her-

manice.dominikanie.pl

Wielbicieli arii operetkowych mamy  
w naszym mieście wielu. I to dla nich oraz 
licznie odwiedzających Ustroń turystów 
i mieszkańców okolicznych miasteczek 
organizujemy letnie spotkanie z sym-
patycznymi, poznańskimi, łódzkimi – 
a w tym roku także ukraińskimi – śpiewa-
kami i tancerzami.

Emilka Zielińska bywa w Ustroniu od lat 
zachwycając publiczność pięknym głosem 
i ujmującą aparycją. Artystka łódzkich 
scen muzycznych – mimo młodego wie-
ku – zna doskonale repertuar musicalowy, 
operowy, operetkowy czy filmowy. Nie 
inaczej jest ze śpiewaczką zza wschodniej 
granicy Tatianą Bonder.

Obie panie na scenie amfiteatru w Ustro-
niu wystąpią w towarzystwie trzech pa-
nów – Bartosza Kuczyka, Mirosława 
Niewiadomskiego i Vladimira Holkina. 
Postawny Bartosz dowcipnie i kultural-
nie prowadzi cały koncert śpiewając solo 
czy w duecie, co tylko publiczność sobie 
zażyczy. Jest to tak sympatyczna postać, 
że widzowie pokochali go od pierwszego 
spotkania, a było to ładnych kilkanaście 
lat temu. Podobnie jest z Mirkiem Niewia-

domskim – tenorem uwielbianym przez 
publiczność – także Festiwalu im. Jana 
Kiepury w Ciechocinku, gdzie artysta 
jest corocznie oczekiwanym, śpiewają-
cym gościem. Pan Mirek jest świetny  
w każdym repertuarze, a ujmujący styl 
bycia sprawia, że chce się go i słuchać, 
i oglądać. Mocny głos uśmiechniętego 
Vladimira Holkina wzbogaci arie wyko-
nywane w ustrońskim amfiteatrze.

Śpiew artystów przeplatany będzie 
występami znakomitej tancerki Mariny 
Ostapei oraz poznańskiej pary baletowej 
w walcu, tangu, poleczce, czardaszu czy 
tańcu flamenco, co zawsze przydaje kon-
certowi lekkości.

Wszystkich wielbicieli operetki, mu-
sicalu i tańca zapraszam zatem 14 lipca  
o godz. 18.00 do ustrońskiego amfiteatru. 
Bilety w cenie 30 zł można nabyć w Miej-
skiej Informacji Turystycznej na rynku 
tel. 33 854 26 53, MDK „Prażakówka”  
(tel. 33 854 29 06) oraz w dniu koncertu 
w kasach amfiteatru.

 Barbara Nawrotek-Żmijewska
dyrektor MDK „Prażakówka” 

w Ustroniu

OPERETKA 
I JEJ ZACZAROWANY ŚWIAT

LETNIA 
SZKOŁA
BIBLIJNA



8   Gazeta Ustrońska                                                                                             28 czerwca 2018 r. 

Od godziny 16:30 oficjalnie otwarto 
festiwal. W tym roku gośćmi byli mo-
tocykliści z grupy „Just Riders”, która 
koncertuje w różnych miastach, prowa-
dzi aukcje charytatywne, ewangelizuje  
w więzieniach i ośrodkach odwykowych, 
by nieść innym nadzieję. Sama nazwa 
festiwalu została zmieniona, aby wyeks-
ponować znaczenie Bożej nadziei. 

– Zmieniliśmy nazwę tego festiwalu, bo 
wcześniej była zbyt ogólnikowa. Nie było 
wyraźnie określone, o jakie uwolnienie 
chodzi. Nie każdy też wiedział, że mowa 
o tym chrześcijańskim wymiarze przemia-
ny człowieka. Poza tym w nowej nazwie 
wybrzmiewa słowo „nadzieja”, która jest 
obecna w Chrystusie – mówił Jan Śliwka 
z Misji „Nowa Nadzieja”.  – Co do samej 
formuły wydarzenia, to ona jest bardzo 
podobna do tej z lat ubiegłych. Są świa-
dectwa, są koncerty, oprócz tego ciepły 

Podczas festiwalu na dzieci czekały różne atrakcje.                              Fot. A. Jarczyk 

Krzysztof dzielił się swoim świadectwem na ustrońskim rynku.                    Fot. A. Jarczyk

OD HEROINY DO BOGA

łem wychowywany przez krewnych. Nie 
miałem poczucia własnego domu, jakie-
goś stałego miejsca, w którym mógłbym 
czuć się bezpiecznie. Doszedłem zatem 
do punktu, w którym autorytetami stali 
się dla mnie moi koledzy. Gdy zacząłem 
brać narkotyki myślałem, że nie jest źle, 
bo przecież mam silną wolę i jeśli sobie 
coś postanowię, to tak będzie. Ale tak nie 
było. Uzależnienie wzrastało, wchodziłem 
w nie coraz głębiej. Moja mama zauważy-
ła, że wpadłem w nałóg. Próbowała więc 
nakłonić mnie, bym poszedł do ośrodka, 
zmienił swoje życie, przestał ćpać. Tylko 
że ja wtedy nie chciałem tego zrobić, nie 
czułem potrzeby przemiany. Takie życie 
mi się podobało. Byłem takim wolnym 
elektronem – opowiadał Krzysztof. – Aby 
mieć pieniądze na narkotyki, okradałem 
bliskich, brałem różne przedmioty, któ-
re można było spieniężyć. Po 9 latach 
takiego funkcjonowania moja rodzina 
powiedziała, że jeśli chcę tak żyć, to 
muszę radzić sobie sam. Z dnia na dzień 
stałem się osobą bezdomną. Moim do-
mem były piwnice, strychy, dworce. Gdy 
mieszkałem w piwnicy dużego biurowca  
w Sosnowcu, zacząłem rozmyślać o swojej 
sytuacji. Próbowałem coś zmienić, cho-
dziłem na różnego rodzaju odwykówki, 
przebywałem w szpitalach psychiatrycz-
nych. To jednak nic mi nie dawało, mimo 
że za każdym razem mówiłem sobie, że 
teraz to już na pewno dam radę i z tego 
wyjdę. Wracałem jednak na ulicę i tym 
samym – do uzależnienia. Tak upłynęło 
15 lat. Pragnąłem innego życia, ale nie 
miałem siły, aby to pragnienie stało się 
rzeczywistością. Miałem mnóstwo dłu-
gów, ludzie mnie ścigali. Aby uniknąć 
więzienia, udałem się na 2-letnią terapię 
do ośrodka odwykowego dla narkomanów. 
Byłem pewny, że w końcu moje życie 
ruszy do przodu, że pójdę do pracy. Było 
we mnie dużo radości. Po zakończeniu 
terapii wpadłem jednak w kolejny nałóg 
– alkoholizm. Wtedy pomyślałem sobie: 
„Najpierw w mojej ręce była strzykawka, 
teraz kieliszek”. Ten stan spowodował, 
że zrezygnowałem z jakiejkolwiek wal-
ki o siebie. Pogodziłem się z tym, że 
moje życie już do końca takie będzie.  
W moim sercu nie było nadziei, tylko pust-
ka. Po pijanemu spowodowałem wypadek, 
po raz kolejny groziło mi więzienie, więc 
aby tego uniknąć udałem się do ośrodka 
odwykowego w Bulowicach. Jak się oka-
zało, przyjeżdżała tam grupa chrześcijań-
ska. W pewnej chwili usłyszałem od nich: 
„Jezus może zmienić twoje życie”. Zdzi-
wiłem się, bo przecież tyle razy chciałem 
zmiany mojego życia i nic. Ale pojawiła 
się nadzieja. Tamtego wieczoru modliłem 
się prosząc Boga, aby dokonał przemiany. 
Oddałem Mu wszystkie problemy, cały ba-
gaż doświadczeń. Wiara stała się moją siłą. 
Po jakimś czasie poczułem, że jestem jak 
nowo narodzony, uwolniony od nałogów. 
Zacząłem inaczej żyć. Wstąpiłem też do 
grupy motocyklistów. Wspólnie jeździmy 
do więzień i ośrodków odwykowych, by 
ewangelizować. 

Po świadectwach można było posłuchać 
koncertów dwóch zespołów: „Powołani”  
i „Filadelfia”.              Agnieszka Jarczyk

Już nie Festiwal Uwolnienia, ale Festiwal Chrześcijańskiej Nadziei odbywał się na 
rynku w ubiegłą sobotę. Były świadectwa, były koncerty, a także ciepły posiłek  
i kącik zabaw dla dzieci. Organizatorem wydarzenia była Misja „Nowa Nadzieja” 
ze zboru zielonoświątkowego.

posiłek i kącik zabaw dla dzieci. Taki 
program jest już sprawdzony, także nie 
ma potrzeby wnoszenia zmian. Podczas 
koncertu jest możliwość, aby pomodlić 
się, ofiarować swoje życie Jezusowi. Poza 
festiwalem prowadzimy co tydzień grupę 
wsparcia oraz co kwartał Dni Skupie-
nia, podczas których ludzie mogą wyjść  
z nałogów, z jakimi się borykają.  

Swoimi świadectwami dzieliły się oso-
by, które wyszły z nałogu alkoholowego 
czy narkotykowego. Krzysztof, dziś ewan-
gelizujący motocyklista, kiedyś heroinista 
i alkoholik, dzielił się swoimi doświadcze-
niami na ustrońskim rynku.

 – Kiedy dorastałem, zacząłem pić.  
Z czasem szukałem czegoś mocniejsze-
go. Miałem kolegów, którzy ćpali i tym 
sposobem ja też zacząłem. A wszystko 
to wynikało z mojego ówczesnego życia 
rodzinnego. Rodzice się rozwiedli, by-
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W piątkowy wieczór pub przy Daszyń-
skiego wypełnił się słuchaczami, którzy 
zasłuchani byli w koncert w wykonaniu 
Ghostmana i Piotra Matusika. Jazzmani 
zaprosili publiczność do współtworzenia 
muzyki. Chętni wyśpiewywali melodię, 
do której tworzony był utwór. Koncert 
doczekał się bisów. Podobnie, choć przy 
kameralnej publiczności, było w sobotę. 

– Gdybym wiedział, że są mistrzostwa 
świata w piłce nożnej, to spotkalibyśmy 
się we wrześniu, ale ja, jak widać, jeśli 
chodzi o organizowanie koncertu, jestem 
mózg – śmiał się Grzegorz Piotrowski, 
który po raz drugi zorganizował Jazzti-
val. – Od 2009 roku zajmuję się tylko 
i wyłącznie produkcją mojej orkiestry 
„World Orchestra”. Ten pomysł zrodził 
się w mojej głowie jeszcze za czasów 
liceum. Realizuję go od 9 lat. Gramy  
w kilkunastu lokalizacjach na całym 
świecie. Moim marzeniem jest rozwi-
nięcie Jazztivalu na południu Polski  
i mamy przekonanie, że jesteśmy w stanie 
w przyszłym roku zorganizować fanta-
styczny festiwal na tutejszych terenach 
– mówił Piotrowski. – Na czym on będzie 
polegał? Kilka lat temu grałem we Wło-

NA JAZZOWO
W piątek w Angel’s Pub, w sobotę w amfiteatrze. W naszym mieście miała miej-
sce druga edycja Jazztivalu. Organizatorem był Grzegorz Piotrowski, inicjator  
i pomysłodawca „World Orchestry”, skupiającej muzyków z różnych części świata, 
grających muzykę improwizowaną, nawiązującą do czasów, w których nie było 
zapisu nutowego. I właśnie taką grali w ostatni weekend jazzmani.

szech z dwójką norweskich jazzmanów. 
Mieli załatwić miejsce i załatwili - łąkę 
w środku lasu. Byłem zdezorientowany, 
bo leciałem specjalnie z Polski tylko po 
to, aby grać w lesie na malutkiej scenie? 
Spytałem, kto tego będzie słuchać. Oni 
mnie uspokajali twierdząc, że przyjdzie 
na ten koncert 2 tysiące ludzi. Z początku 
ich wyśmiałem, ale ku mojemu zdziwie-
niu rzeczywiście było tyle osób. Wszyscy 
siedzieli na trawie dookoła sceny, jedli, 
popijali wino i słuchali. To był jeden  
z najlepszych koncertów, jaki zagrałem 
w swoim życiu. I właśnie teraz myślę 
nad takim festiwalem tutaj, na południu 
Polski. Koncerty będą odbywać się we 
wszystkich najpiękniejszych miejscach, 
wystarczy tylko, żebyście przyjechali. 

Po słowach wstępu na scenie pojawił 
się Mysteries Lab, zespół składający się 
z trzech muzyków – Aleksandra Zabło-
ckiego, Jana Wierzbickiego i Tomasza 
Mądzielewskiego. Początkowo mieli 
poprzedzać koncert zespołu Grzegorza 
Piotrowskiego, jednak formuła została 
zmieniona i wszyscy wykonawcy wystę-
powali razem, co spotkało się z aprobatą 
widowni.                  Agnieszka Jarczyk

Autorzy książki „Rodzina według Boże-
go serca” w bardzo praktyczny sposób 
uświadamiają nam, rodzicom, że mądre 
prowadzenie rodziny wiąże się z posta-
wą naszego serca i nawyków. 

Serce oznacza nasze motywacje. Ważnym 
jest, abyśmy potrafili rozróżniać rzeczy tym-
czasowe od tych, które posiadają wieczną 
wartość. Nawyki to podejmowanie działań, 
aby pokonywać własne słabości. Jesteśmy 
zachęcani, aby jako rodzice być tymi, którzy 
pokazują wzory zachowań oraz postaw, jakie 
chcemy, aby nasze dzieci rozwijały w sobie.

Autorzy zachęcają, aby przykład i na-
uczanie Pana Jezusa w praktyczny sposób 
przenieść na zwyczajne, zabiegane życie 
każdej rodziny. Możemy się w tym kierować 
dwiema ważnymi zasadami.

Pierwszą zasadą jest, aby najpierw dawać, 
potem brać. Jako małżonkowie i rodzice 
powinniśmy się upewnić, że zaprzyjaźni-

liśmy się z Bogiem i przyjęliśmy wpierw 
Jego bezwarunkową miłość dla nas samych.

Drugą zasadą jest pamiętanie, że to osoby, 
a nie rzeczy są dla nas największym skar-
bem. Wychowywać to przede wszystkim 
komunikować miłość na wszelkie sposoby, 
ucząc dzieci, jak one same mogą kochać  
i służyć innym.

W zbyt wielu rodzinach (…) boimy 
się oddać komuś całe serce, bo nie chce-
my być zranieni. Wkrada się obojętność,  
a bliskość zostaje zastąpiona izolacją. Dobra 
nowina jest taka, że istnieje lepszy sposób. 
(…) Doskonałym przykładem jest właśnie 
Jezus Chrystus.

Warto zadać sobie pytanie, czy Jezus ma 
znaczenie dla mojej rodziny?

Historie z życia autorów zachęcają nas 
do bycia szczerym i autentycznym wobec 
naszych bliskich. Zobaczymy, że nasi bliscy 
nie potrzebują naszej doskonałości, lecz 
naszej miłości – wiernej, czułej, ofiarnej  
i mądrej jednocześnie.

Wydawnictwo Koinonia
 

KOINONIA 
POLECA
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SZKOŁY PODSTAWOWE 
Finalista Wojewódzkiego Konkursu 

przedmiotowego z matematyki: Dawid 
Marcol z SP-1(opiekun Jerzy Wrzecionko).

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu 
przedmiotowego z j. polskiego: Zuzanna 
Macura z SP-5 (op. Marcin Rokosz). 

Wojewódzki Konkurs przedmiotowy 
z j. angielskiego: najlepszy wynik wśród 
uczniów ustrońskich szkół podstawowych: 
Nataniel Kamiński z SP-3 z OP (op. Eliza 
Machnicka).

Wojewódzki Konkurs przedmiotowy  
z historii: najlepszy wynik wśród uczniów 
ustrońskich szkół podstawowych: Dariusz 
Ostrowski z SP-1 (op. Ilona Puchała). 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur 
Matematyczny”: kategoria „Żaczek” – kl. 
II: wynik b. dobry: Iga Janeczek z SP-2 
(op.Czesława Chlebek), kategoria „Ma-
luch” – kl. III: wynik b. dobry: Maja Molin  
z SP-2 (op. Grażyna Niemiec), kategoria 
„Maluch” – kl. IV: wyróżnienie: Agnieszka 
Zgondek z SP-3 z OP (op. Sylwia Klusek- 
Szleszyńska), kategoria „Beniamin” – kl. 
V: wyróżnienie: Mikołaj Śliwka z SP-1 (op. 
Katarzyna Bystroń), kategoria „Beniamin” 

– kl. VI: wynik b. dobry: Łukasz Gogółka 
z SP-1(op. K. Bystroń), kategoria „Kadet” 
– kl. VII: wynik b. dobry: Dawid Marcol  
z SP-1 (op. J. Wrzecionko). 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny 
„Mistrz Rachunku Pamięciowego” - kl. IV: 
I miejsce: Miłosz Macura z SP-5 (op. Anita 
Rydzewska), kl. V: I miejsce: Aleksander 
Jarosiński z SP-5 (op. A. Rydzewska), 
kl. VI: I miejsce: Łukasz Gogółka z SP-1 
(op. K. Bystroń), kl. VII: I miejsce: Dawid 
Marcol z SP-1(op. J. Wrzecionko).

Ogólnopolski Konkurs Języka Angiel-
skiego „FOX”, kl. III: najlepszy wynik 
wśród uczniów ustrońskich szkół pod-
stawowych: Dominik Pinkas z SP-2 (op. 
Beata Luber), kl. IV: wynik dobry: Kacper 
Greene z SP-2 (op. B. Luber), kl. V: wynik 
b. dobry: Aleksandra Chwastek z SP-5 
(op. Katarzyna Gabrych), kl. VI: najlepszy 
wynik wśród uczniów ustrońskich szkół 
podstawowych: Julia Gregorska z SP-2 
(op. B. Luber), kl. VII - wynik b. dobry: 
Paulina Sablik z SP-2 (op. B. Luber).

Międzyszkolny Konkurs Języka Angiel-
skiego „The Best” kl. V: I miejsce: Innes 
Gos z SP-1(op. Monika Grzywna), kl. VI: 
I miejsce: Maja Torbus z SP-1 (op. Justyna 
Domagała). 

Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy 
„Mistrz przyrody” - I miejsce: Emilia 
Kempa z SP-6 (op. Ireneusz Bosak). 

Miejski Konkurs Wiedzy Ogólnej 
„Wiem, bo chcę” – kl. I: I miejsce: Jago-
da Wawrzyniak z SP-1 (op. Magdalena 
Dąbrowska), kl. II: I miejsce: Pola Pu-
stelnik z SP-2 (op. Grażyna Pilch), kl. III:  
I miejsce: Oliwia Strach z SP-1 (op. Iwona 
Kulis) I miejsce: Milena Ciemała z SP-6 
(op. Dorota Cisowska). 

Międzyszkolny Konkurs piosenki an-
glojęzycznej „I love singing” – I miejsce 
w kategorii solista/ka: Agnieszka Kubala 
z SP-2 (op. Małgorzata Gembala).

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola 
Scriptura”, kat.: praca plast. I miejsce: 
Miłosz Mikos z SP-2 (op. Urszula Śliw-
ka), kat.: Znajomość tekstu biblijnego: kl. 
IV-VI: laureatka: Wiktoria Majchrowska  
z SP-6 (op. ks. Marcin Markuzel).

Międzynarodowy Ekumeniczny Kon-
kurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” – kl. III 
i IV: laureat: Paweł Gowin z SP-2 (op. 
U. Śliwka), laureat: Emilia Piwowar  
z SP-5 (op. Małgorzata Cieślar), kl. V i VI: 
laureat: Szymon Sikora z SP-6, Kornelia 
Wilczek z SP-6 (op. Maria Leszczyna),kl. 
VII: finalistka: Zuzanna Macura z SP-5 
(op. M. Cieślar).

XXIII Konkurs Wiedzy Biblijnej dla 
Szkół Podstawowych – II miejsce w fi-
nale: Anna Bolik z SP-3 z OP (op. Ilona 
Puchała). 

XX Rejonowy Konkurs Recytatorski 
w Bielsku- Białej – I miejsce: Franciszek 
Chrapek kl. 3 z SP-5 (op. Jolanta Kowal-
ska).

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski: 
finalista Franciszek Chrapek z SP-5.

Miejski Konkurs Gwary: I miejsce dru-
żyna w składzie: Kinga Mizera, Nikola 
Michalik, Emilia Pilch z SP-3 z OP (op. 
Aleksandra Majętny).

Miejski Konkurs Recytatorski – kl. I-III: 
I miejsce: Sebastian Zeman z SP-1 (opie-
kun: I. Kulis), kl. IV-VI: I miejsce: Mateusz 
Zeman z SP-1(opiekun: Aleksandra Przeź-
mińska), kl. VII: I miejsce: Natalia Then  
z SP-2 (opiekun: Monika Cywińska).

Miejski Konkurs Wiedzy Muzycznej:  
I miejsce: Emilia Juroszek z SP-1 (opiekun: 
Mariola Dyka), I miejsce: Natalia Kuszel  
z SP-3 z OP (op. Barbara Kuszel), I miej-
sce: Kornelia Wilczek z SP-6 (op. Małgo-
rzata Rymorz).

Powiatowy Konkurs „Zdrowie po cie-
szyńsku”: I miejsce w kategorii „Gra”: 
Maria Witkowska z SP-3 z OP (op. Aldona 
Sztuka).

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego: I miejsce w powiecie drużyna  
w składzie: Patrycja Sosna, Wiktoria Maj-
chrowska, Karol Gierczak, Dawid Mika  
z SP-6 (op. Rajmund Raszyk).

Powiatowy Przegląd Dziecięcych  
i Młodzieżowych Zespołów Artystycz-
nych Śląska Cieszyńskiego: II miejsce w 
kat. zespołów wokalno-instrumentalnych: 
zespół „Jedyneczki” z SP-1 (op. Mariola 
Dyka) i zespół „ Wiolinki” z SP-6 (op. 
Małgorzata Rymorz), III miejsce w kat. 
zespołów tanecznych: zespół „Rytmiczki” 
z SP-1(op. Maja Oleksa).

XIII Międzyszkolny Turniej Szachowy 
o Drużynowe Mistrzostwo Ustronia Junio-
rów na 2018 r. kl. I-III: I miejsce drużyna 
„Białe Orły” w składzie: Stanisław Matus, 
Krzysztof Niemczyk, Dawid Marekwica 
z SP-2 (op. Eryka Szurman), kl. IV-VI:  
I miejsce drużyna „Kretszach” w składzie: 
Maja Nieckarz, Adam Jurasz, Mariusz 
Chruszcz z SP-6 (op. Mariola Szymańska-
-Kukuczka).

XIII Międzyszkolny Turniej Szachowy 
o Indywidualne Mistrzostwo Ustronia 
Juniorów na 2018 r. – kl. I-III: I miejsce: 
Stanisław Matus z SP-2 (op. Eryka Szur-
man), kl. IV-VI: I miejsce: Maja Nieckarz 
z SP-6 (op. M. Szymańska-Kukuczka).

Śląska Liga Dzieci i Młodzieży w Nar-
ciarstwie Alpejskim – III miejsce SP-1, 
drużyna w składzie: Igor Olszak, Alek-

Dyplomy i nagrody otrzymali laureaci konkursów przedmiotowych...           

...i przeglądów artystycznych.
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sander Deda, Aleksander Kolasa, Mikołaj 
Śliwka, Emilia Śliwka, Natalia Kohut, 
Filip Gancarz, Łukasz Helios, Hanna 
Łamacz (op. grupy z ramienia klubu: Sła-
womir Kohut).

GIMNAZJA
Wojewódzkie Konkursy Przedmioto-

we: Laureat konkursu matematycznego: 
Bartosz Dusza z G-2 (op. Iwona Brudna-
-Warchał).

Finalista Konkursu Języka Niemieckie-
go Jastin Leichtfeld z G-1 (op. Anna Kalita 
– Jancarczyk).

Uczestnik etapu Rejonowego Konkursu 
Języka Aangielskiego: Dominik Wesołow-
ski z G -1 (op. Agnieszka Kozik).

Uczestniczka etapu Rejonowego Konkur-
su Matematycznego: Małgorzata Nowak  
z G-2 (op. Marek Gluza).

Uczestnik etapu Rejonowego Konkursu 
Historycznego: Michał Mitręga z G-2 (op. 
Helena Cebo).

Ogólnopolski Konkurs Języka Angiel-
skiego FOX: wynik b. dobry Dominik 
Wesołowski z G-1 (op. A. Kozik), wynik 
dobry: Luiza Roman z G-2 (op. Anna 
Hanzlik).

Międzynarodowy Konkurs Matema-
tyczny KANGUR: wynik dobry: Bartosz 
Dusza z G-2 (op. Iwona Brudna-Warchał), 
wyróżnienie: Małgorzata Nowak z G-2 (op. 
M. Gluza), wyróżnienie: Kacper Nowak  
z G-1 (op. Dorota Gluza).

Ogólnopolski Konkurs Poznajemy Parki 
Krajobrazowe: I miejsce w woj. śląskim: 
IV miejsce w Polsce (finał krajowy) Dru-
żyna z G-1 w składzie: Agnieszka Bolik, 
Krzysztof Bułka, Magdalena Grudzień, 
Nina Sikora (op. J. Kamińska).

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 
Języka Angielskiego Lingua Plus: Martyna 
Plonka z G-1 (op. A. Kozik).

Laureatka XI Powiatowego Konkur-
su „Zadbaj o swoje zdrowie”: Wiktoria 
Pszczółka z G-2 (op. Edyta Knopek).

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Trzy 
odsłony kultury” – III miejsce: Anna Szur-
man z G-2 (op. Monika Rzeszótko).

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Za-
bytki sztuki sakralnej w powiecie cieszyń-
skim”: I miejsce: Hanna Steciuk z G-2 (op. 
Tomasz Targowski).

Konkurs Fotograficzny „Śladami Pro-
fesora Jana Szczepańskiego” w ramach 
Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych  
i Społecznych: I miejsce Magdalena 
Grudzień z G-1, II miejsce Igor Olszar  
z G-1,III miejsce: Patrycja Rzyman z G-1 
(op. Barbara Kuszel).

Powiatowy Konkurs Fotograficzny  
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Ho-
spicyjnej „Pola Nadziei”: III miejsce Pa-
trycja Rzyman z G-1 (op. Barbara Kuszel).

Konkurs Starostwa Powiatowego na 
temat profilaktyki: III miejsce: drużyna 
w składzie: Wiktoria Pszczółka, Martyna 
Tesarczyk, Kamil Faron, Jan Szewieczek 
z G-2 (op. Małgorzata Gil).

Ogólnopolski Turniej BRD – I miejsce  
w powiecie, III miejsce w rejonie drużyna 
w składzie: Paweł Porębski, Marta Maria-

nek, Daniel Troszok, Dawid Lipowczan  
z G-2 (op. Dorota Werszner-Krzywoń).

Powiatowy Przegląd Dziecięcych  
i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych 
Śląska Cieszyńskiego – I miejsce: Zespół 
Gama 2 z G-2 (op. Janusz Śliwka).

Ogólnopolskie Wyścigi Pojazdów Elek-
trycznych – II miejsce: kierowcy Daniel 
Ciepielak, Marta Marianek, Igor Kowal-
czyk, mechanicy Aleksander Wojciech, 
Daniel Troszok, Oskar Kadela – drużyna  
z G-2 (op. Joanna Iskrzycka -Marianek). 
 

ZAWODY SPORTOWE
Piłka ręczna: IV miejsce w półfina-

le wojewódzkim, I miejsce w powiecie  
i I miejsce w rejonie Drużyna dziewcząt 
z G-2, kapitan – Kinga Górny (op. Artur 
Kluz).

Piłka koszykowa: II miejsce w powiecie 
drużyna dziewcząt z G-2, kapitan – Kinga 
Górny (op. A. Kluz).

Piłka siatkowa: III miejsce w powiecie 
drużyna dziewcząt z G-2, kapitan – Paulina 
Kukuczka (op. A. Kluz).

III miejsce w powiecie drużyna chłop-
ców G-2, kapitan – Wojciech Wydra (op. 
A. Kluz).

Piłka plażowa: II miejsce w powiecie 
drużyna piłki siatkowej plażowej – z G-2: 
Wojciech Wydra i Tomasz Puczek (op. 
A. Kluz).

Tenis stołowy: III miejsce w powiecie, 
II miejsce w rejonie drużyna chłopców 
z G-1, kapitan – Grzegorz Hussar (op. 
Przemysław Ciompa).

Piłka nożna: III miejsce w powiecie 
drużyna chłopców z G-1, kapitan – Kacper 
Nowak (op. P. Ciompa).

MDK
Grupa teatralna „Figliki”: I miejsce  

w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich 
Zespołów Artystycznych w Cieszynie  
i Grand Prix w Wojewódzkim Przeglą-
dzie Krótkich Przedstawień Teatralnych  
w Buczkowicach (op. Maria Kozub). 

Zespół tańca nowoczesnego „Echo”:  
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Ta-
necznym w Zatorze (op. Anna Darmsta-
edter).

SPORTOWCY
SP-1 Łukasz Gogółka i Natalia Stec, 

SP-2 Krzysztof Biedrawa i Dagmara Grze-
chacz, SP-3 z OP Anna Bolik i Paweł Mo-
jeścik, SP-5 Zuzanna Musiał i Bruno Kral, 
SP-6 Emilia Szczotka i Karol Gierczak, 
G-1 Patrycja Rzyman i Grzegorz Hussar, 
G-2 Kinga Górny i Tomasz Puczek.

ABSOLWENCI ROKU 2017/2018
G-1 Agnieszka Bolik, G-2 Wiktoria 

Pszczółka.

Najlepsi ustrońscy sportowcy z każdej ze szkół podstawowych i gimnazjów.   

Absolwentka Roku z G-1 Anna Bolik. Absolwentka Roku z G-2 Wiktoria Pszczółka. 

Fotografie: Monika Niemiec. Więcej zdjęć na Facebooku.
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MUZYCZNE 
ZAKOŃCZENIE
Towarzystwo Kształcenia Artystycz-
nego zakończyło rok szkolny minire-
citalem, który odbył się 20 czerwca 
w MDK „Prażakówka”. W pierwszej 
części miało miejsce walne zebranie 
członków TKA. Podjęli oni 4 uchwały  
w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzie-
lili absolutorium zarządowi oraz Komisji 
Rewizyjnej. W drugiej części wystąpili 
tegoroczni absolwenci TKA.

W skład zarządu Towarzystwa wcho-
dzą: Elżbieta Sikora (wiceprezes), Alena 
Kolarczyk (sekretarz), Urszula Lapczyk 
(skarbnik) i Lidia Janczar (przewodniczą-
ca Komisji Muzycznej), zaś w Komisji 
Rewizyjnej zasiadają: Aleksandra Kolar-
czyk, Monika Matuszka i Marzena Sablik. 

Po głosowaniach uczniowie ogniska 
zaprezentowali swoje umiejętności mu-
zyczne. Na gitarze grali: Aleksandra To-
metczak, Radosław Stojda i Zachariasz 
Bortliczek, na fortepianie – Piotr Gawlas, 
na flecie poprzecznym – Teresa Leś i na 
skrzypcach – Alicja Uchrońska. Następnie 
wręczono dyplomy absolwentom Ogniska 
Muzycznego: I stopnia – Aleksandrze To-
metczak i Patrycji Łukosz (klasa gitary), 
Piotrowi Gawlasowi (klasa fortepianu), 
Paulinie Szarzec i Laurze Górny (klasa 
skrzypiec), Teresie Leś (klasa fletu po-
przecznego); II stopnia – Alicji Uchroń-
skiej (klasa skrzypiec).                        (aj)

Projekt rozpoczął się 10 maja br. i trwał 
do 20 czerwca. Na jesień i kolejny sezon 
zaplanowano już jego kontynuację. Szkol-
ny ogród ekologiczny został założony w 
maju i czerwcu br. wspólnie przez ucz-
niów Klimatycznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ustroniu oraz kilkoro seniorów 
naszego miasta. W 10 odnowionych skrzy-
niach sadowniczych rosną razem wa-

OGRÓD EKOLOGICZNY
rzywa, zioła i kwiaty, które wzajemnie 
na siebie oddziałują. Projekt ma na celu 
zwrócenie uwagi na zdrową żywność, 
zachowanie równowagi biologicznej  
w ogrodzie i rozwój zrównoważony,  
a także na nawiązanie współpracy między 
pokoleniami. 

Uczniowie własnoręcznie pomalowali 
skrzynie i wypełnili ziemią ogrodniczą, 

a następnie wspólnie zasadzili i wysiali 
rośliny, kierując się allelopatią. W skrzy-
niach rosną wspólnie „grupy przyjaciół”, 
które wspierają swój rozwój i chronią 
przed nadmiernym rozwojem szkodników. 
Uczniowie i seniorzy przez kilka tygodni 
wspólnie pielęgnowali ogród i obserwo-
wali rozwój roślin.

Ogród ekologiczny to taki, w którym 
stosujemy naturalne sposoby uprawy 
roślin, w tym nawożenia i ochrony przed 
szkodnikami (nie używamy chemicznych 
oprysków). Ogrody ekologiczne są bez-
pieczne dla zdrowia ludzi oraz dla środo-
wiska i pozostają w zgodzie z założeniem 
zrównoważonego rozwoju – rozwoju,  
w którym pamiętamy o poszanowaniu rów-
nowagi między ekonomią, środowiskiem  
i potrzebami ludzi, zarówno obecnego, jak 
i przyszłych pokoleń. 

20 czerwca – dzieci i seniorzy zebrali 
pierwsze plony i wspólnie zrobili sałat-
kę. Znalazły się w niej: sałata, jarmuż, 
szczypiorek, zielona cebulka, pomidorki, 
kalarepka, rzodkiewki, pietruszka naciowa 
w towarzystwie pachnących ziół – mięty 
pieprzowej, tymianku i rozmarynu oraz 
jadalnych kwiatów nagietka. 

Po powrocie z wakacji dzieci i seniorzy 
znowu sprawdzą, co wyrosło w ich kolo-
rowym i pachnącym ogródku. 

Za udział w projekcie szczególnie dzię-
kujemy panu Krystianowi Szymankowi  
z Ustrońskiego Klubu Ekologicznego, 
który podzielił się z dziećmi swoją wiedzą  
i doświadczeniem. Sebastian Chabowski
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Uczestnicy warsztatów recyklingu artystycznego.

DZIECI W MUZEUM

Wspaniałe były warsztaty malowania 
na szkle, realizowane w dwóch etapach: 
„Ustroń  na szkle malowany”, podczas któ-
rych wykonano około 80 prac oraz „Nasze 
świąteczne okna” – malowanie na starych 
fligrach okiennych. Powstały bajecznie 
kolorowe obrazy, a dzieci miały okazję 
nauczenia się malowania nową, odmienną 
techniką. Zajęcia prowadzili Dariusz Gier-
dal oraz Antoni Szpyrc, znany i ceniony 
autor serii jabłonkowskich obrazków na 
szkle. Wdzięczna tematyka bożonarodze-
niowa była realizowana także przy innych 
okazjach – m.in. podczas projektowania 
kart świątecznych oraz malowania bom-
bek choinkowych. Pod kierunkiem pro-
wadzącego powstały prawdziwe cudeńka 
w baśniowych, oryginalnych kolorach  
i wzorach. Cały komplet do dziś służy nam 
do corocznego strojenia choinki.

Bardzo ciekawe prace wykonywane 
były także techniką kolażu-wycinanki, 
która skutecznie wydobywa dziecięcą 
kreatywność i wyobraźnię. Wykorzysta-
liśmy ją ponownie podczas projektowa-
nia motywów na trówły, czyli skrzynie 
posagowe oraz podczas zajęć pod nazwą 
„Tadeusz Makowski – malarz polskich 
dzieci”. Równie interesujące były zajęcia 

pod kierunkiem Władysława Szpyrca 
(brata Antoniego) – twórcy autorskich 
plakatów teatralnych i promujących liczne 
wydarzenia kulturalne w polskim i cze-
skim Cieszynie i nie tylko. Dzieci miały 
okazję przyjrzeć się pracy artysty przy 
komputerowym projektowaniu plakatów. 
W tym celu pan Władysław przyjechał ze 
swoim ogromnym komputerem, którym 
posługuje się na co dzień przy tworzeniu 
projektów graficznych. Po prezentacji 
dzieci przy udziale prowadzących ukła-
dały z wyciętych uprzednio elementów 
scenki rodzajowe związane z tematyką 
dożynkową. W rezultacie powstał duży, 
piękny plakat na ustrońskie Dożynki, 
który w mniejszych rozmiarach użyty był 
na zaproszeniach.  

Warsztaty pod nazwą „Steller piórkiem. 
A dlaczego nie?” były ciekawym nawią-
zaniem do grafiki Pawła Stellera, jednego  
z najwybitniejszych śląskich grafików, po-
chodzącego z ustrońskich Hermanic. Prace 
wysłano na międzynarodowy konkurs  
w Toruniu pn. „Moja przygoda w Mu-
zeum”. Dwie z nich zostały nagrodzone.

Cykliczną inicjatywą, o której pragnie-
my przypomnieć, jest Letnia Akademia 
Artystów, w ramach której w każde wa-

Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej", mieszczący się na Brzegach 
przy ul. 3 Maja 68, obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności, który wiąże 
się też z 15. rocznicą śmierci fundatorki. Placówka nasza zajmująca się na co dzień 
książką, ekslibrisem, grafiką itp., podejmuje szereg ciekawych inicjatyw skierowanych 
do dzieci, a które w związku z jubileuszem chcemy przypomnieć.  

Wystawa Mała Lalka Wielka Gwiazda  Miniaturowe krawiectwo Anity Stokłosy.

kacje odbywają się zajęcia artystyczne dla 
dzieci. Wśród dotychczasowej tematyki 
warsztatów wyróżnia się chociażby pro-
pozycja „Wycinajmy z Henri Matissem”. 
Powstały wówczas niezwykłe, barwne 
kolaże, nawiązujące do twórczości artysty. 
Ustrońska artystka Iwona Dzierżewicz-
-Wikarek dwukrotnie prowadziła zajęcia 
malarskie. Dużo radości dostarczył temat 
„W świecie malarstwa naiwnego”. War-
sztaty artystyczne łączyły się z wyjazdem 
grupy na X Jubileuszowy Międzynarodo-
wy Festiwal Sztuki Naiwnej w Nikiszow-
cu. W miejscowym Muzeum była okazja 
poznania śląskich artystów naiwnych  
z tzw. Grupy Janowskiej, takich jak: Teofil 
Ociepka, Paweł i Leopold Wróbel, Euge-
niusz Bąk, Ewald Gawlik,  Erwin Sówka. 
Zorganizowane po powrocie warsztaty 
okazały się świetną zabawą, a cała ta 
inicjatywa pozwalała lepiej poznać i zro-
zumieć często niedoceniane malarstwo 
naiwne. 

Do udanych letnich spotkań z dziećmi 
zaliczyć należy warsztaty inspirowane lek-
turą „Małego Księcia”, prowadzone przez 
Dominika Bulandrę i Joannę Łukę. Innym 
razem dzieci spotkały się na tzw. „Dobra-
Nocce” z aktorami Sceny Bajka Teatru 
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Była 
to przepyszna zabawa. Aktorzy w strojach 
teatralnych czytali fragmenty książki Józe-
fa Ondrusza „Cudowny chleb”. Przywieźli 
z sobą mnóstwo strojów, a dzieci chętnie 
się przebierały, pozowały do zdjęć – było 
wiele śmiechu i radości.

Oryginalne i pouczające warsztaty pro-
wadziła Dominika Sikora. Dotyczyły one 
recyklingu artystycznego. Ich uczestnicy 
wykorzystując materiały z odzysku (pusz-
ki, rolki papierowe, bibuły itp.) wykonali 
maski, które posłużą do znakomitej za-
bawy. Powstała także długa, papierowa 
„nasza uliczka”.

Większość warsztatów prowadził nie-
oceniony Dariusz Gierdal – ustroński 
artysta i pedagog. Wiele z nich kończyło 
się wystawą, a nawet wernisażem, co było 
nie lada przeżyciem i wyróżnieniem dla 
młodych twórców.  

Równie dobrze dzieci bawiły się na 
licznych wystawach o różnej tematyce. 
Wśród najbardziej atrakcyjnych były: 
dwukrotnie prezentowane drewniane 
„Zabawki, gry i pomoce edukacyjne” 
pochodzące z ustrońskiej Firmy Pilch; 
„Lalki świata” z kolekcji Ewy Liszki; 
„Mała lalka – wielka gwiazda” czyli 
miniaturowe ręczne krawiectwo Anity 
Stokłosy prezentowane na lalkach Barbi. 
Wyjątkowe zainteresowanie wzbudziła 
wystawa fotografii dzikiej przyrody, na 
której prezentowano najlepsze zdjęcia 
ze Światowego Konkursu organizowa-
nego przez „BBC Wild Life Magazin”. 
Na koniec warto wspomnieć magiczną  
i barwną wystawę kukiełek ze Sceny Baj-
ka w Czeskim Cieszynie – „Lalki z bajki  
i koniki bujane”. Prezentowaliśmy między 
innymi twórczość fotograficzną  uczniów 
SP-3 pod nazwą „Nasze domowe klimaty”.  
Któregoś lata wybraliśmy się na cały dzień 
do ZOO w Ostrawie – zwierząt, radości  
i zabawy nie brakowało. 

Irena Maliborska, Jadwiga Podżorny 
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BIBLIOTEKA     POLECA:
Beata Kost 

 „Kobiety ze Lwowa”
Zbiór opowieści o  33 Polkach 

z różnych wieków związanych ze 
Lwowem. Postaci znanych bardziej 
lub mniej, z różnych klas społecz-
nych, o rozmaitych życiorysach. 
W książce przypomniano sylwetki 
takich kobiet jak: Teofila Sobie-
ska, Jadwiga Sapieżyna, Helena 
Modrzejewska, Irena Solska, Wan-
da Czartoryska, Izydora Dąmbska  
i wiele innych. Autorka jest polską 
dziennikarką  i rodowitą lwowianką.

Stephen R. Brown
 „Amundsen. Ostatni wiking”

Fascynująca biografia pierwszego 
zdobywcy bieguna południowego.  

Roald Engelbregt Gravning Amund-
sen pierwszy przebył też drogę łączą-
cą Ocean Atlantycki i Spokojny tzw. 
Przejściem Północno-Zachodnim oraz 
dokonał pionierskiego przelotu nad 
biegunem północnym na  sterowcu. 
Przepadł bez wieści w roku 1928, wyru-
szywszy na pomoc Umberto Nobilemu, 
który zaginął podczas lotu sterowcem 
„Italia” nad Arktyką.

cieszy, że wasze działanie zostanie w tym 
roku docenione i stowarzyszenie zostanie 
uhonorowane Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego, to coś 
naprawdę znaczącego. Zeszły rok to był 
rok uznany przez Województwo Śląskie 
Rokiem Reformacji. Chylę przed wami 
czoła, przed wszystkimi chrześcijanami 
zebranymi dzisiaj na obradach w Ustro-
niu. Drodzy przyjaciele, samorządowcy, 
proboszczowie, górale, ale i cepry, wielki 
ustronianin prof. Jan Szczepański napi-
sał w swoich dziennikach, że o sensie  
i wartości życia stanowi działanie. (…) 
Te słowa traktujemy jak testament. Ja 
zabiegam o czystą energię dla nas i przy-
szłych pokoleń, wiem jaka to jest wartość, 
także o wiele innych spraw bieżących, 
wy dbacie o rzeczy nadrzędne też z myślą  

PROFESOR PROSTO Z SERCA

Drodzy przyjaciel zebrani w Ustro-
niu, tylu przyjaciół, tylu zacnych ludzi 
zgromadziło się dziś w Beskidach, że 
nie wiem właściwie kogo przywitać, ale 
wiem, dlaczego tam jesteście, bowiem 
siła płynie z gór i dla mnie także jedność, 
bo wszyscy jesteśmy jakoś w górach za-
kochani. Ale to nie jedyny powód, jest ich 
wiele. Z całą mocą trzeba podkreślić, że 
po raz 14. Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Ekumeniczne organizuje swój Festiwal 
Ekumeniczny. To wielka sprawa działanie 
na rzecz integracji środowisk chrześcijań-
skich różnych wyznań. To niezwykle waż-
ne, że eliminujecie antagonizmy, szerzycie 
ideę równości. Mało tego, uczycie się jedni 
od drugich i tak trzeba traktować naszą 
różnorodność, a to teraz jest trudniejsze 
niż kiedykolwiek. Dlatego bardzo mnie 

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły 

zaprasza w godzinach:

BIBLIOTEKA W WAKACJE PONIEDZIAŁEK :   8.00  -  15.00
WTOREK:                8.00  -  16.00
ŚRODA :                  12.00 - 18.00
PIĄTEK:                  8.00  - 15.00
SOBOTA :               8.00  - 12.00  (tylko Wypożyczalnia Dla Dorosłych)

o przyszłych pokoleniach, dlatego jest mi 
do was tak blisko, bo pamiętajcie, ja się 
urodziłem po drugiej stronie Czantorii  
w niewielkiej wiosce pod Trzyńcem  
o nazwie Śmiłowice, a więc bardzo łatwo 
mi sercem być z wami w Beskidach.  
Jestem fizycznie w Strasburgu, ale duchem 
i sercem jestem z wami. Wszystkiego 
dobrego. 

Następne wydarzenie XIV Festiwa-
lu Ekumenicznego zaplanowano na 
30 czerwca, kiedy to w kościele św. 
Klemensa zaśpiewa Zabrzański Chór 
Młodzieżowy „Rezonans con”, a poe-
zję recytował będzie dyrektor Sceny 
Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, 
znakomity aktor Karol Suszka.

WYSTAWA
Otwarcie XIV Festiwalu Ekumenicznego 

było jednocześnie wernisażem wystawy 
obrazów Pawła Wałacha. Właśnie jego 
twórczość była punktem wyjścia do roz-
ważań prof. Daniela Kadłubca (wykład  
w jednym z najbliższych numerów), który 
mówił o artyście i ziemi cieszyńskiej, za 
co zebrał gromkie brawa. 

Paweł Wałach urodził się 2 lutego 1942 
roku w Śmiłowicach, w 1977 roku ukoń-
czył Wydział Plastyczny Konserwatorium 
w Ostrawie. Jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Re-
publice Czeskiej oraz Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Nieborach.

Tworzy prace malarskie związane przede 
wszystkim z kulturą regionalną. Maluje tra-
dycyjne zwyczaje, obrzędy, góralskie cha-
łupy, stroje mieszkańców Śląska Cieszyń-
skiego oraz piękne krajobrazy i przyrodę.

Uznawany jest za ostatniego zaolziań-
skiego malarza, który podejmuje tematy-
kę folkloru. Swoje obrazy prezentuje na 
wystawach organizowanych w Polsce,  
w Czechach, na Zaolziu oraz na Słowacji  
i Węgrzech. Jest laureatem prestiżowej na-
grody „Tacy Jesteśmy” przyznawanej przez 
Kongres Polaków w Republice Czeskiej. 
Jego wystawę w Muzeum Ustrońskim 
można oglądać do 17 sierpnia.

W uroczystym otwarciu Festiwalu Ekumenicznego, 15 czerwca w Muzeum Ustroń-
skim, wzięło udział wielu znakomitych gości (GU nr 24/2018), ale gościa ze Stras-
burga nikt się nie spodziewał. Tymczasem organizatorom udało się dotrzeć do prof. 
Jerzego Buzka i nagrać jego słowa na inaugurację. Była to bardzo wzruszająca 
chwila, bo i słowa eurodeputowanego płynęły prosto z serca. Poniżej zapis wypo-
wiedzi prof. Buzka. 

*   *   *
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Czerwone i ładne
Krzewy czerwonej porzeczki, które zaczęły się już uginać od 

dojrzałych owoców, są widokiem wyjątkowo apetycznym. Aż dziw, 
że ta roślina należąca do rodziny agrestowatych, chociaż pospo-
lita nie jest szczególnie popularna, a już na pewno nie uważana 
za szczególnie atrakcyjny owoc. A przecież poza tym, że piękna  
i smaczna, jest też bardzo zdrowa, od XVI wieku ma zastosowanie  
w kuchni i kosmetyce (świetnie działa na skórę), a z powodu 
wysokiej zawartości pektyny idealnie nadaje się na przetwory. 

Do porzeczki można podejść bardzo tradycyjnie, na przykład 
według przepisu niejakiej Lucyny Ćwierczakiewicz z roku 1885: 
„Wybrać co największe grona porzeczek, z tych ziarna szpilką 

pojedyńczą powybierać. Nawybierawszy funt, włożyć w durszlak 
i przelać bardzo zimną i świeżą wodą. Tymczasem zrobić syrop 
gęsty, z dwóch a można nawet z dwóch i pół funta cukru. Będzie 
w takim razie więcej syropu, który przy porzeczkach jest bardzo 
smaczny. Na wrzący syrop wrzucić porzeczki, smażyć od 15 do 20 
minut, często potrząsając miedniczką, żeby się równo i ciągle sma-
żyły, zbierając szumowiny tylcem łyżki srebrnej. Po 15 minutach 
powinny mieć dosyć, gdyby jeszcze szumowiny się pokazywały, 
to można smażyć do 20 minut, nigdy dłużej, bo zgalarecieją.”

Urocza w swej prostocie receptura... No może z wyjątkiem 
wydłubywania pestek za pomocą igły. Szczęśliwie porzeczkową 
konfiturę można po usmażeniu przetrzeć przez sito, chociaż ja 
po prostu zostawiam jak jest, ponieważ lubię ziarnistą fakturę  
i jestem nieco leniwa. Używam też znacznie mniej cukru. 

Na kilogram porzeczek wystarczy 500, a nawet 400 gramów, 
zależnie od upodobań. A do tego, żeby dodać smaku, aromatu  
i nieco wyjątkowości – 1/3 szklanki czerwonego wina, najlepiej 
półwytrawnego lub wytrawnego. Porzeczki z cukrem i winem 
należy smażyć, od czasu do czasu mieszając i zbierając pianę aż 
zgęstnieją, a gotową przelać do słoików i zapasteryzować.  

Kwaśnosłodkie porzeczki z winną nutą mają zastosowanie 
bardzo wszechstronne. Można ich używać jak każdej innej owo-
cowej konfitury – do naleśników, deserów i ciast. Bardzo lubię 
połączenie jej z orzechami czy migdałami, z którymi przyjemnie 
kontrastuje, idealnie pasuje też do słodkiej bezy jako kwaśne 
przełamanie. Ale można stosować ją też jako dodatek do mięs  
i serów. A szczególnie znakomita jest w sosach do sałaty. Wystar-
czy dodać je do mieszaniny oliwy, octu winnego lub soku z cytryny, 
miodu, soli, pieprzu i opcjonalnie drobno posiekanego czosnku 
lub listków świeżego tymianku. Polane takim sosem liście sałaty 
od razu czynią danie bardziej sezonowym i odświętnym jednocześ-
nie. I dają pretekst, by dodatkowo wykorzystać urodę porzeczek 
ustrajając talerz gałązką świeżych owoców. Drobiazg, a jakże 
cieszy.                                                                         Ewa Depta

 

          

W dawnym

Przy ustrońskim stole

Dziś dla odmiany nie będzie budynków, tylko niezwykły 
człowiek, który zachował się jeszcze w pamięci niektórych ustro-
niaków. Zdjęcie też jest unikatowe, zapewne jedyne, które się 
zachowało.  Widzimy na nim Pawliczka Plintę, słynnego żebraka, 
wędrującego po okolicznych gospodarstwach. Cenne informacje 
na temat Pawliczka, jak i innych wandroli, utrwalił na łamach 
Kalendarza Ustrońskiego na 2006 r. nieżyjący już Jan Jakubiec: 
„Pamiętam go z końca lat 30. (…) W centralnym punkcie przed 
domem Plinta odprawiał swoje zabawne sztuczki. Uśmiechniętą 
twarz zakrywał rozwartymi palcami i wołał: Moja miała kukuk, 
a kukuk! Z wyświechtanego kabota zwisały mu dzwoneczki, 
puszeczki, kolorowe skrzyneczki powiązane łańcuszkami. Przez 
poły był spięty szerokim pasem, ozdobiony wielobarwnymi ban-
dliczkami, które też ozdabiały powyginaną strzechę kapelusza. 
Kiedy widział, że ktoś wychodzi z domu, zaczynał tańczyć, pomru-
kując melodyjnie z zadowolonym wyrazem twarzy. Do ozdobnej 
skarbonki, wiszącej pod brodą, wrzucano mu pieniądze, z kolei 
do przewieszonej przez ramię torby wkładano pożywienie. Paw-
liczek z radości, potrząsając skarbonką, przygrywał na organkach 
i tanecznym krokiem wymykał się z podwórza” (…). Zaintereso-
wanych tematem odsyłam do KU 2006, zachęcając jednocześnie 
do refleksji. Dodam jeszcze, że niemałą gratką dla wędrowców 
były odpusty i pamiątki założeń. Na przykład w dniu odpustu  
w Lipowcu zbierali się z samego rana pod krzyżem, stojącym 
w miejscu dawnego drewnianego kościoła, oczekując na datki 
od gazdów, przyjeżdżających na kolasach, paradnie ubranych 
po cieszyńsku. U bardziej hojnych gospodarzy pytocy byli już  
w sobotni wieczór, sprawdzając, czy frykasy narychtowane.  
Ślad po Pawliczku zaginął wraz z pierwszymi transporta-
mi do Oświęcimia. Pozostało po nim to jedyne zdjęcie oraz 
żywe do dziś powiedzenie: „Wystroił się jak Pawliczek”.          
                                                                            Alicja Michałek
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i stanie się ich pożywieniem. Bynajmniej, skakuny to prawdziwi 
i wytrawni myśliwi, którzy do upatrzonych ofiar się podkradają, 
aby w odpowiednim momencie wykonać skok i je pochwycić, 
zatapiając w ich ciałach szczękoczułki zakończone kolcem 
jadowym. Oczywiście, z tymi wilkami to przesada – wilki to 
zwierzęta polujące grupą, sforą, a pająki to indywidualiści, wspól-
ne polowania im nie w głowie, zwłaszcza, że większość z nich 
z pewnością zakończyłaby się aktami kanibalizmu! Ale już właśnie 
zwyczaj zakradania się, aby później jednym skokiem pochwycić 
ofiarę jest jak najbardziej kocim zwyczajem. Miałem możliwość 
nie raz, nie dwa przyglądać się polowaniom skakunów, zwłaszcza 
najliczniejszych moich współlokatorów, zaliczanych do gatunku 
skakun arlekinowy (inna nazwa to pląs zebra). Były to doprawdy 
pokazy cierpliwości – na ogół polowanie rozpoczynało się już  
z odległości kilkunastu centymetrów i polegało na ostrożnym, ale 

szybkim, podzielonym na krótkie 
etapy podbieganiu i chwilach za-
trzymania się i znieruchomienia. 
Ale w odległości kilku centyme-
trów od ofiary, małego myśliwe-
go jakby zamrażało i trzeba było 
dłuższej chwili, aby dostrzec, że 
pajączek wciąż się porusza, ale 
bardzo, bardzo wolno, krok za 
krokiem (przy ośmiu pajęczych 
nogach krocznych musi to trwać 
i trwać), ułamek milimetra za 
ułamkiem, aż wreszcie następuje 
nagły i niczym zapowiedziany 
skok, kończący się w zdecydo-
wanej większości przypadków 
sukcesem, czyli schwytaniem 
muchy bądź komara, znacznie 
większego od pajęczego my-
śliwego (górne, lewe zdjęcie). 
Pajączki te zasłużyły na porów-
nanie do pcheł, bowiem skaczą 
na imponujące odległości, po-
noć dochodzące nawet do 20 
centymetrów, chociaż większość 
autorów piszących o skakunach 
twierdzi, że skoki te są krótsze, 
ale i tak mierzone bywają w od-
ległościach będących krotnością 
(kilku- bądź kilkunasto-) długości 
ciał tych pajęczych mikrusów.

Tak polującym myśliwym 
nieodzowny jest bardzo dobry 
wzrok, pozwalający dostrzec naj-

mniejsze poruszenie ofiary, właściwie ocenić odległość od niej 
dzielącą. Skakuny – jak wszystkie pająki – mają 3 lub 4 rzędy 
oczu, z których środkowa para jest ogromna, skierowana do przodu  
i zapewnia im widzenie stereoskopowe i na dodatek w kolorach!  
I to w tych okrągłych i spoglądających na wprost oczach dostrze-
gam podobieństwo do kotów. W zasadzie do jednego, zwanego 
Kotem w butach, ale nie tego z bajki zapisanej przez Giovanniego 
Francesco Straparolę, czy braci Grimm, ale do postaci znanej  
z filmów o Shreku. Ten kot-awanturnik, mówiący z hiszpańskim 
akcentem, miał w zwyczaju robić od czasu do czasu minę niewi-
niątka i spoglądać znad trzymanego kapelusza wzrokiem błaga-
jącym o przytulenie czy pogłaskanie, aby w pewnym momencie 
zaskoczyć celnym sztychem szpady czy ciosem ostrych pazurów. 
Proszę spojrzeć na samca arlekina na prawy górnym zdjęciu – 
według mnie to wypisz wymaluj Kot w butach, tyle, że zamiast 
kapelusza i szpady lada chwila użyje ogromnych szczękoczułek, 
oplecionych nogogłaszczkami!

Wśród „moich” skakunów trafiają się całkiem liczne drobiki 
wełniastorękie (prawe dolne zdjęcie: „wełną” pokryte są nie pa-
jęcze „ręce”, ale nogogłaszczki) – gatunku żyjącego na południu 
Europy, który wraz z ociepleniem klimatu coraz chętniej migruje 
na północ. Jak już wspomniałem, sporo skakunowatych swym 
wyglądem podszywa się pod inne stworzenia, np. mrówki. I 
mnie się zdarzyło pomylić pająka z mrówką, tak bowiem udanie 
przypomina ją pająk zwany mróweczką myśliwym (lewe dolne 
zdjęcie).                                      Tekst i foto: Aleksander Dorda

O pająkach – w tym również o skakunach, czyli bohaterach 
dzisiejszego artykułu – już nie raz pisałem na łamach Ustrońskiej, 
ale to tak fascynujące stworzenia, że nie mogę się powstrzymać, 
aby do nich nie powrócić ponownie. Skupiam się na skakunach, 
bowiem to moi bardzo bliscy, całkiem liczni, a przy tym pożytecz-
ni sąsiedzi, a w zasadzie wręcz współlokatorzy. Używam nazwy 
„skakuny” w bardzo potocznym znaczeniu, odnosząc ją nie do 
konkretnego rodzaju noszącego łacińską nazwę Salticus, ale do 
całej rodziny pająków, zwanych przez uczonych „pająkologów” 
skakunowatymi. 

Mieszkam w domu po sąsiedzku z gospodarstwem rolnym  
z prawdziwego zdarzenia. Mam na myśli nie tyle areał uprawia-
nej ziemi, ale fakt, że tradycyjnie w oborze żyją sobie świnki,  
a w kurniku kury. Z takim inwentarzem nierozłączny jest 
obornik, no i raz na jakiś czas rozchodzący się po okolicy 
charakterystyczny zapaszek. Ale 
przede wszystkim taka hodowla 
budzi zainteresowanie i przyciąga 
niczym magnes całkiem liczną 
gromadkę much wszelakich ga-
tunków, które z racji bliskiego 
sąsiedztwa wpadają również do 
mnie w odwiedziny, przesiadując 
na elewacji domu, a czasem skła-
dając niezapowiedziane wizyty  
w środku. Bywa to czasem irytują-
ce, czasem deprymujące, ale kiedy 
odkryłem, że za muchami podąża 
spora grupa różnorakich stworzeń, 
które się nimi odżywiają, to jakoś 
się pogodziłem z pewnymi niedo-
godnościami takich „odwiedzin”. 
Muchy budzą największe zainte-
resowanie pająków, ze skakunami 
na czele, a te swym wyglądem, za-
chowaniem i techniką polowania 
wybitnie na tle innych pająków 
się wyróżniają.

Przedstawiciele tej rodziny 
pająków występują w zasadzie 
na całej Ziemi, oczywiście poza 
lądolodami, czyli Antarktydą  
i północnymi krańcami Ameryki 
Północnej, przez co określa się 
je stworzeniami kosmopolitycz-
nymi. Zdecydowana większość 
skakunów to stworzenia małe, 
których rozmiary mieszczą się 
w przedziale od 2 do 12 mili-
metrów, przy czym są pośród nich i „wielkoludy” (może raczej 
„wielkopająki”?) dorastające do 2-3 cm, jak również „karły”, 
których trudno czasem dostrzec ludzkim okiem, bowiem nie 
przekraczają 1 milimetra. Zdecydowana większość skakunów 
ma krępą budowę ciała, chociaż i w tym przypadku znajdziemy 
sporo wyjątków, gdyż niektóre gatunki upodabniają się wyglądem 
do mrówek, błonkówek czy muchówek. Kiedy bliżej i uważniej 
przyjrzałem się temu, co dzieje się na elewacji mojego domu 
(ale także na tarasie, a po części i wewnątrz), stwierdziłem, że 
moim sąsiadami, a w pewnych przypadkach współlokatorami są 
przedstawiciele co najmniej sześciu gatunków skakunowatych. 
Jak można wywieść z fachowych ksiąg to mniej więcej promil 
wszystkich obecnie znanych i opisanych gatunków skakunów 
(5 600 gatunków) oraz jakieś 10% tych występujących w Polsce 
(59-60 gatunków). Wydaje mi się to całkiem sporo, zwłaszcza, 
że bywają momenty, kiedy przedstawiciele wszystkich „moich” 
gatunków skakunów swoje pajęcze safari odbywają jednocześnie 
na mniej więcej 2 metrach kwadratowych!   

Skakuny zwane są czasem skaczelami, a w dawnej literaturze 
arachnologicznej lub entomologicznej mówiło się o nich jako  
o pająkach-pchłach, zaliczało do pająków-wilków, a i dziś nie raz, 
nie dwa można spotkać się z porównaniem, że skakuny to takie 
koty wśród pająków. Zaskakujący zestaw odniesień, nieprawdaż? 
Ale skakuny na nie w pełni zasłużyły! Skakuny zostały niegdyś 
nazwane pająkami-wilkami, gdyż nie tkają sieci łownych i nie 
czekają cierpliwie, aż jakaś „ofiara losu” sama w nie wpadnie  

BLIŻEJ NATURY
SKAKUNY
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21 czerwca odbyło się oficjalne zakoń-
czenie sezonu 2017/2018 Stowarzyszenia 
Rekreacyjno-Sportowego „Czantoria”. Do 
Hotelu Olympic przybyła większość za-

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia wspólnie z Urzędem Miasta zaprasza 
na BEZPŁATNE WYCIECZKI. Chętni do skorzystania z tej atrakcyjnej oferty powinni 
pamiętać, że biorą udział w wycieczkach na własną odpowiedzialność, organiza-
tor zapewnia bezpłatną opiekę przewodnika w trakcie wycieczki, ale koszty ew. 
posiłków, transportu i inne pokrywają we własnym zakresie, w przypadku niskich 
temperatur powinni być odpowiednio przygotowani (ubiór, buty, ew. kijki trekingo-
we), przewodnik może nie zgodzić się na udział w wycieczce osoby nieodpowied-
nio przygotowanej. Pytania można kierować do pracowników Miejskiej Informacji 
Turystycznej, tel. 33 854 26 53.

30.06.2018 
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM DO OCHAB MAŁYCH
- zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na rynku o godzinie 9:50, - start  

z ustrońskiego rynku o godzinie 10:00, - do Skoczowa jedziemy lewym i prawym 
wałem nadbrzeżnym Wisły,- kontynuujemy jazdę prawym brzegiem Wisły do Ochab 
Małych, - krótki odpoczynek, - przez Kiczyce i Skoczów jedziemy do Górek Wielkich, 
- przez Żarnowiec wracamy do Ustronia na rynek – koniec wycieczki.

Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 godziny, dystans ok. 33 km 
1.07.2018 
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM NA GÓRĘ CHEŁM
- zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na rynku o godzinie 9:50, - start  

z ustrońskiego rynku o godzinie 10:00, - przejazd drogą wzdłuż Wisły do Ustronia 
Nierodzimia i Bładnic, - przejazd do Godziszowa i wjazd na Górę Chełm, - krótki 
odpoczynek, - przejazd do Bażanowic, Goleszowa i Kozakowic, - powrót do Ustronia 
na rynek – koniec wycieczki.

Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 godziny, dystans ok. 30 km

BEZPŁATNE WYCIECZKI

Wymagający sprawdzian w mocnej obsadzie czeka braci Szejów 
z Ustronia na Rajdzie Bohemia (29 czerwca-1 lipca), piątej rundzie 
mistrzostw Czech. Jarek i Marcin rywalizować będą z 73 załogami 
(tyle zgłosiło się do tej pory), wśród których znajdą się fabryczne 
załogi Skody, seryjny zwycięzca czeskich rajdów – Jan Kopecki, 
młodzi, ale już bardzo szybcy Skandynawowie – Juuso Nordgren  
i Ole Christian Veiby oraz… czternastokrotny mistrz Austrii Rai-
mund Baumschlager. Reprezentanci GK Forge Kowax Racing 
właśnie na Bohemii wywalczyli najlepszy rezultat w historii swoich 
startów w Czechach i zapowiadają, że również w tym roku w For-
dzie Fiesta R5 przygotowanym przez Orsak Rally Sport powalczą 
o jak najlepszy wynik. Rywalizacja w 45. Rajdzie Bohemia rozegra 
się na dystansie blisko 160 km, na który składa się 15 odcinków 
specjalnych, w tym 22-kilometrowy oes Radostin.

WYMAGAJĄCA BOHEMIA

wodniczek i zawodników naszego klubu, 
rodzice oraz zaproszeni goście związani 
z działalnością klubu oraz reprezentujący 
ustroński samorząd radni: Krzysztof Po-

SEZON ZAKOŃCZONY

korny (występujący również jako rodzic) 
i Andrzej Szeja.  

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody 
i medale za osiągnięcia oraz reprezento-
wanie klubu w zawodach w sezonie zimo-
wym 2017/2018, takich jak Liga Śląska, 
Beskidzkie Nadzieje, Puchar Beskidzkich 
Groni i Puchar Korony Czantorii. Do-
datkowo zawodnicy mający frekwencje 
powyżej 95% uczestnictwa w treningach 
zostali także nagrodzeni (Kamila i Alek-
sander Wojciech, Julia i Kacper Greene, 
Natalia Kohut, Mikołaj Heczko, Igor 
Olszak). 

Specjalne wyróżnienie otrzymała Ka-
tarzyna Wąsek za wybitne osiągnięcia 
i reprezentowanie klubu w zawodach 
międzynarodowych i krajowych najwyż-
szej rangi. 

Dziękujemy rodzicom za wsparcie  
i pomoc w całym sezonie oraz naszym 
sponsorom: Cukiernia Bajka, Dwór Ski-
bówki, Firma Kubala, Manpower Service, 
Hotel Olympic, Promar, Sanbud, Seung 
San, Sferawent, QBL, bez których nie 
byłoby możliwe osiągnięcie tak dobrych 
wyników w sezonie zimowym. 

Teraz czas na odpoczynek, a wkrótce 
rozpoczynamy przygotowania do nowe-
go sezonu 2018/2019. Dzieci i młodzież 
chcące doskonalić swoje umiejętności 
narciarskie i rozpocząć przygodę z nar-
ciarstwem sportowym zapraszamy do 
kontaktu z naszym klubem. Piotr Heczko

Zawodnicy otrzymali klubowe czapki i koszulki.                                          Fot. SRS Czantoria
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CO NAS CZEKA

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. (33)854-
53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, 
ul. Stawowa 27 - szafy, gar-
deroby, zabudowy wnęk 
z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko... Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0% 728-340-
518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl

Bilety autokarowe, lotnicze, 
promowe. Mea Travel, Ustroń, 
ul. Rynek 3. (33) 444-60-40.

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

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, schodów i desek. Moc-
ne lakiery. 666-989-914.

Czyszczenie kostki brukowej 
profesjonalnym sprzętem. 798-
081-406.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Pokój do wynajęcia. 665-87-
56-78.

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

Brykiet bukowy, buk suchy 
workowany, drewno podpał-
kowe – kartony, węgiel groszek 
workowany. (33) 854-47-10.  

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

Sprzedam mieszkanie. 515-
286-714.

Nowe urządzone mieszkanie 
sprzedam. 515-286-714.

Mieszkanie do wynajęcia. 886 
088 520.

Wyposażenie sklepu mięsnego 
+ gastro. 886-088-520.

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 19.06.2008 r.

www.ustron.pl

USTROŃSKA WIOSNA
Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. 

J. Ziętka w Ustroniu kolejny raz ogłosił konkurs plastyczny dla 
dzieci szkół podstawowych Ustronia. Do konkursu pt. „Ustrońska 
Wiosna” zgłosiło się 5 szkół. Piękno miasta i jego okolic zostało 
utrwalone w 437 pracach, które zostały wyeksponowane w holu 
szpitala. Prace „małych” artystów cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem pacjentów. 11 czerwca na terenie szpitala w sali im. 
prof. Zbigniewa Gburka nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród. Wydarzenie to uświetnił występ zespołu „Gama 
2”, działającego pod kierownictwem Janusza Śliwki. Szpital gościł 
w tym dniu również burmistrza Ireneusza Szarca. Pierwsze miejsce 
w konkursie zajęła: Eunika Bednarczyk (Szkoła Podstawowa nr 
6). Drugie miejsce przypadło Klaudii Nocoń (Szkoła Podstawowa 
nr 2). Trzy trzecie miejsca przyznano: Justynie Tomicy (Szkoła 
Podstawowa nr 1), Klaudii Mojeścik (Szkoła Podstawowa nr 2) 
i Karolinie Niedobie (Szkoła Podstawowa nr 2). W konkursie przewi-
dziano również nagrody dla szkoły za największą ilość zgłoszonych 
prac w stosunku do ogólnej ilości uczniów. Nagrodę tą przyznano 
Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie, która zgłosiła 79 prac 
stanowiących 100 procent uczniów uczęszczających do tej szkoły.

BIKEMARATON W USTRONIU
 W sobotę 14 czerwca odbył się w Ustroniu bikemaraton, tzn. 

maraton na rowerach górskich. Start i meta na stadionie Kuźni 
Ustroń. Do rywalizacji stanęło ponad 900 kolarzy górskich, w tym 
czołowi zawodnicy w kraju. (…) Na starcie było trochę zamiesza-
nia, nawet przerwano mecz juniorów Kuźni, bo rowerzyści nieco 
przeszkadzali. Ale skoro ich tylu startuje, to trudno się dziwić. Już 
pierwszy podjazd na Równicę asfaltową drogą rozerwał stawkę 
kolarzy. Utworzyła się czołówka, pozostali wjechali na górę 
z mniejszym lub większym opóźnieniem. Różnice dochodziły do pół 
godziny. Już na tym pierwszym podjeździe niektórzy musieli prowa-
dzić rowery. (…) Na stadionie Kuźni wręczano najlepszym puchary 
i nagrody. Zwycięzców dekorowała zastępca burmistrza Jolanta 
Krajewska-Gojny. A dekorowanych było sporo, gdyż prowadzono 
klasyfi kację kobiet i mężczyzn na trzech dystansach i dodatkowo 
w kategoriach wiekowych, była klasyfi kacja drużynowa, akademi-
cka i specjalna dla fotografów.

NOWE PRACOWNIE
Ostatnio dwie ustrońskie szkoły wzbogaciły się o pracownie 

komputerowe. Jedną otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 
a drugą Gimnazjum nr 1. ZSP otrzymał 19 wysokiej jakości kompu-
terów, serwer, laptop, projektor multimedialny, 2 drukarki laserowe, 
2 skanery. Wartość tej pracowni oszacowano na około 75 tys. zł. 
Natomiast G-1 otrzymało 10 komputerów, serwer, laptop, projektor 
multimedialny, drukarkę i skaner. Pracownie te przyznane zostały 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. 
„Pracownie komputerowe dla szkół” współfi nansowanego przez 
Unię Europejską.                                            Wybrała: (ls)

*  *  *

 28-19.06  Rumiankowa     ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
30.06 -1.07  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
2-3.07    Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
4-5.07    Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
6-7.07    Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
8-9.07    Lawenda     ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

29.06. 17.00 Promocja Przyrodnika Ustrońskiego, „Leśnik”
30.06. 16.00 Koncert „Śpiewajmy Panu”, kościół pw. św. 
  Klemensa
30.06. 10.00 Dzień Sportu, KL Czantoria
1.07. 10.00 Mali Ratownicy – pokaz z udzielania pierwszej
  pomocy, KL Czantoria
1.07. 11.00 Smakowite Lato na Czantorii, KL Czantoria
1.07. 18.00 Muzyczny koktajl Szlagierów z Radiem Silesia,
  amfi teatr
7.07. 17.00 I Letnia Gala z Radiem Piekary, amfi teatr
8.07. 17.00 Koncert Art Music Trio, rynek
9.07. 18.45 Wernisaż wystawy malarstwa Jadwigi Bajger
  pt. „Szepty z palety”, Czytelnia Katolicka

*  *  *

Każda taktyka dobra, żeby dorwać piłkę.                     Fot. A. Jarczyk

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustro-
niu zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat na warsztaty „Waka-
cje z Biblioteką - z nurtem Wisły”, które będą się odbywać 
w dniach od 16-27 lipca (od poniedziałku do piątku) w godzinach 
9.00-12.00. Dzieci można zgłaszać od 21 czerwca osobiście 
(w Oddziale dla Dzieci) lub telefonicznie 33 854 23 40 wew. 22. 
Ilość miejsc ograniczona.

WAKACYJNE WARSZTATY 
W BIBLIOTECE



28 czerwca 2018 r.   Gazeta Ustrońska   19

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) ozdoba ustrońskiego rynku, 8) zebranie 
u burmistrza, 9) pośród szlachcianek, 10) mieszkanie pa-
pugi, 12) rożne przedmioty, 14) tłusty dodatek do potrawy, 
15) w kuchence gazowej, 16) polski producent sprzę-
tu rtv (w czasach PRL-u), 19) nie opływa w luksusy, 
22) rodzaj chusty na szyi, 23) kuzyn motocykla, 24) dziel-
nica Cieszyna.
PIONOWO: 2) wspólny posiłek chrześcijan, 3) pod la-
tarnią pracuje, 4) ostrzegawczy przy drodze, 5) oddział ta-
tarskich wojowników, 6) prelegent-wykładowca, 7) grupa 
śpiewacza, 11) kuzynka oranżady, 13) coś niecodziennego, 
17) dwanaście sztuk, 18) aromatyczny azjatycki napój 
alkoholowy, 20) na kartce kalendarza, 21) do nadstawiania.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 6 lipca.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 23

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Anna Lanc 

z Ustronia, ul. Reja. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

20.06.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.  Budowa 
fontanny parkowej wraz z elementami małej architektury w Parku Laza-
rów w Ustroniu w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń 
– zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” 
współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – termin składania ofert – do 
dnia 5.07.2018 do godziny 10:00.

21.06.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. Przebu-
dowa części pomieszczeń sutereny i parteru w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu 
w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki” współfi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 
– termin składania ofert – do dnia 6.07.2018 do godziny 10:00.

 Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE I PRZETARGI 

Nie taki dawny Ustroń, 2002 r.                                  Fot. W. Suchta

Pod opiekę Stowarzyszenia „Pomagajmy Czworonogom” trafi ła 
kotka z czwórką kocich maluszków, które urodziły się w stercie 
desek na ul. Szpitalnej w Ustroniu. Koteczka  z dziećmi zna-
lazła tymczasowe schronienie w domu wolontariuszki. Kotka 
zostanie wysterylizowana i wypuszczona. Właściciel terenu 
wyraził na to zgodę. Maluchy szukają kochających domków. 
W sprawie adopcji można dzwonić po numer 606 911 687.

DO ADOPCJI !

Rys. z archiwum GU
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ZŁOTO I INNE SUKCESY

W pierwszy weekend czerwca repre-
zentanci Ustronia Sara Husar i Aleks 
Deda zwyciężyli w Pucharze Śląska w 
kategorii zielonej, rozegranym na obiek-
tach ustrońskiego klubu na Brzegach. 

9 czerwca Mateusz Kowalczyk (UKS 
„Beskidy”) i Szymon Walkow w trzech 
setach pokonali Attilę Balazsa i Andreę 
Vavassoriego i tym samym zostali zwy-
cięzcami turnieju deblowego Poznań 
Open 2018. 

10 czerwca Natalia Kostka z UKS-u 
zajęła 3. miejsce w singlu w Ogólno-
polskim Turnieju Tenisowym Skrzatów, 

organizowanym przez ustroński klub  
i rozgrywanym na własnym obiekcie 
nad Wisłą. 

I wreszcie, cztery medale wywalczyli 
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Beskidy”' Ustroń na 92. Naro-
dowych Mistrzostwach Polski w tenisie 
ziemnym, które odbyły się w dniach 
16-23 czerwca w Gliwicach. Ten z naj-
cenniejszego kruszcu zdobył Mateusz 
Kowalczyk, który w parze z Marcinem 
Gawronem (STT Fakro Nowy Sącz) 
triumfował w deblu mężczyzn. Z kolei 
na najniższym stopniu podium stanęli 
Grzegorz Panfil i Mateusz Kowalczyk  
w singlu oraz Paweł Ciaś w deblu.

Najlepszym dowodem na to, że klub 
działa bardzo prężnie i wciąż stawia 
sobie nowe wyzwania organizacyjne jest 
zakończony miesiąc temu cykl czterech 
męskich turniejów tenisowych rangi ITF 

Futures. To ewenement na dużą skalę, 
że mały klub w małym Ustroniu orga-
nizacyjnie i finansowo podołał takiemu 
poważnemu przedsięwzięciu. W specjal-
nym komunikacie członkowie Zarządu 
UKS stwierdzają: To był duży pokaz siły 
lokalnego biznesu, samorządów oraz 
po prostu najzwyklejszych postronnych 
osób mieszkańców Wisły i Ustronia które 
angażowały się najrozmaitsze prace przy 
turnieju i dziękują sponsorom, partnerom, 
kibicom i wszystkim tym, którzy dołożyli 
cegiełkę w zorganizowaniu tej fantastycz-
nej imprezy.

Wśród sponsorów i partnerów byli: 
Miasto Ustroń, Miasto Wisła, GK Forge 
Obróbka Plastyczna Metali, Gold Po-
krycia Dachowe, Mont Blanc Pijalnia 
Czekolady, Hotel Kolejarz w Jaszowcu 
„Best for You”, Restauracja Bahus, Bank 
Spółdzielczy w Cieszynie, Piekarnia 
Bethlehem, Firma Mucold, Medical Spa 
Prestige Club, Firma AP Polska, Pensjonat 
Zielony Daszek, Katowice Airport.

 Aleksander Panfil, prezes UKS „Beski-
dy” zwraca jeszcze uwagę na nieocenioną 
pomoc Ustrońskiego Towarzystwa Teni-
sowego i jego prezesa Janusza Śliwki. 
Dzięki porozumieniu i współpracy na 
kortach UTT nad Wisłą mogli trenować 
i rywalizować tenisiści biorący udział 
w turniejach Futures.     Monika Niemiec

Cztery medale wywalczyli zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskidy” 
Ustroń na 92. Narodowych Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym, które odbywały 
się od 16 do 23 czerwca w Gliwicach. Ustrońscy tenisiści i zarząd klubu mogą śmiało 
stwierdzić, że tegoroczna wiosna i początek lata to pasmo sukcesów i to nie tylko 
sportowych, ale i organizacyjnych. 

Mateusz Kowalczyk - zwycięzca Poznań Open 2018 i złoty medalista Mistrzostw Polski 2018. 

Natalia Kostka.                          Fot. M. Niemiec

25 czerwca w Belgradzie rozpoczęły się 
Basenowe Mistrzostwa Świata w Freedi-
vingu. Rolę faworyta imprezy potwierdza 
Mateusz Malina z Ustronia, który wygrał 
eliminację konkurencji DNF (pływanie 
dynamiczne bez płetw na jednym odde-
chu) i oczywiście awansował do sześcio-
osobowego Finału A.

MALINA 
W FINALE

Grzegorz Szczechla zajął szóste miej-
sce w finałowych zawodach cyklu OCR 
Series, które odbyły się 23 czerwca w 
holenderskim Nijmegen. Zwyciężył re-
prezentant Belgii, Thibault Debusschere.

SZCZECHLA
W CZOŁÓWCE


