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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W najbliższym czasie czeka ich jednak spotkanie z tłumami na ustrońskim rynku, 
bo już w ten weekend 3. Rajdowy Ustroń. W piątek w amfiteatrze koncert Sławomira, 
a w sobotę na rynku będzie można spotkać się z rajdowcami, odwiedzić stoiska załóg, 
wejść do symulatorów. Na dzieci czekać będą animacje. W godz. 13.00-14.30 będzie 
miało miejsce Rajdowe Kryterium Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza, w godz. 
15.00-15.30 konferencja z rajdowcami, w godz. 17.30-18.30 załogi licencjonowane 
będą miały swoje pokazowe przejazdy, po czym od godz. 19.00 będzie trwała zabawa 
z DJ Bueno Clinic i DJ Gromi. Informacja o utrudnieniach w ruchu na str. 2. 

W tym przypadku rzecz cała 
zaczęła się od spaceru, który 
w pewnym momencie prze-
rodził się w quasi-wyprawę 
w leśne odstępy do okazałej 
wierzby, od jakiegoś czasu 
podgryzanej przez bobry. 
Interesujące jednak okazały 
się nie same bobry czy drze-
wo noszące ślady ich zębów, 
ale to, co kryło się pod jego 
korą.   Więcej na str. 16 

Na deskach amfiteatru od-
był się XXXI Międzynarodowy 
Studencki Festiwal Folklory-
styczny, cieszący się dużą 
popularnością dzięki nie-
powtarzalnemu klimatowi, 
tworzonemu przez artystów 
z różnych zakątków świata. 
W Ustroniu festiwal ten gościł 
po raz trzeci. Więcej na str. 8

popołudnia na liście obecności widniało 
kilkadziesiąt nazwisk,były bardziej przy-
ziemne i to dosłownie. Powodem zwięk-
szającym aktywność obywatelską zawsze 
i we wszystkich dzielnicach jest zły stan 
dróg i związane z nimi palące problemy, 
mocno utrudniające codzienne życie. 

Zgodnie z porządkiem zebrania P. Mi-
tręga przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu w latach 2014-2018. 

NIEBEZPIECZNE ULICE

(cd. na str. 4)

Głos zabrał dotychczasowy przewodni-
czący Zarządu Osiedla Zawodzie Paweł 
Mitręga, który stwierdził trochę żartob-
liwie, że mogą być dwa powody tak 
wysokiej frekwencji:

– Albo chcecie państwo, żebyśmy dalej 
działali i doceniacie, albo macie nas pań-
stwo dosyć i będzie nowy zarząd. 

Jak się jednak okazało w trakcie obrad, 
przyczyny, dla których mimo upalnego 

Z relacji naocznych świad-
ków wynika, że w połowie 
sierpnia na terenie Ustronia 
doszło do zatrzymania osób 
przemycających narkotyki. 
Jeden z podejrzanych pró-
bował zbiec z miejsca zda-
rzenia, szybka interwencja 
policjantów mu to jednak 
uniemożliwiła.
                      Więcej na str. 5

Głosowało 68 osób.            Fot. M. Niemiec

21 sierpnia odbyło się zebranie mieszkańców Zawodzia. Rozpoczął je przewodniczą-
cy Rady Miasta Ustroń Artur Kluz, witając przybyłych i wyrażając radość, że aż tyle 
osób zjawiło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Kworum, czyli minimalna liczba osób 
konieczna do przeprowadzenia wyborów wynosiła 28, a przybyło 70 mieszkańców. 

Tłumy kibiców towarzyszyły rajdowcom, w tym naszemu kierowcy Kajetanowi Kajetanowiczowi 
i pilotowi Maciejowi Szczepaniakowi na trasie Rajdu Niemiec, który odbył się od 16 do 19 
sierpnia. Wyróżniała się wielka liczba Polaków, zaopatrzonych w narodowe liczne flagi. 
Dziewiątą rundę Rajdowych Mistrzostw Świata Załoga LOTOS Rally Team zakończyła na 
piątej pozycji. Kolejny start 13-16 września w 11. edycji Rajdu Turcji (po 8. latach znów 
w WRC). Dla Kajetanowicza i Szczepaniaka będzie to trzeci start w tegorocznym cyklu WRC. 

RAJDOWY USTROŃ
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łacha na Andziołówce oraz 
powrócił po odbudowaniu po 
pożarze, kościół pw. Matki 
Bożej Fatimskiej na Stecówce.

Na terenie powiatu cieszyń-
skiego jest ponad 120 po-
mników przyrody. To miano 
przysługuje starym i okazałym 
drzewom. Imponująca jest ale-
ja dębowa w Chybiu, przy 
której rośnie około 200 drzew. 

Jubileusz 10-lecia świętował 
KKS Wisła Skoczów. Klub 
prowadzi kilka drużyn piłki 
nożnej kobiet. Na festynie zor-
ganizowanym w ostatnią so-
botę sierpnia w Wiślicy, były 
wyróżnienia i dobra zabawa.                     
                             (nik)

Na wrzesień zaplanowano 
wizytę ekipy filmowej w Cie-
szynie. Kręcone tu będą sceny 
do filmu fabularnego pt. „Le-
giony”. W rolach głównych 
zobaczymy m.in. Jana Frycza, 
Piotra Żurawskiego, Borysa 
Szyca, Antoniego Pawlickiego 
i Macieja Musiała. Premiera 
ma być jeszcze tej jesieni.

Słoneczniki-giganty rosną w 
ogrodzie mieszkańca Bąkowa. 
Najwyższe z tych roślin mają 
powyżej 4,5 m wysokości. 
Cały czas pną się w górę. Jak 
przekroczą 5 m, to będzie to 
absolutny rekord Polski.

Zmodernizowano blisko 
800-metrowy odcinek ulicy 

W Berlinie odbyły się Mi-
strzostwa Europy Osób Nie-
pełnosprawnych w lekkiej 
atletyce. Trzy medale zdobyli 
zawodnicy IKS Cieszyn w 
konkursach pchnięcia kulą. 
Złoto wywalczył Janusz Ro-
kicki, a brąz Damian Kulig i 
Mirosław Madzia. To wielki 
sukces.

Stalmacha w Kaczycach. To 
droga powiatowa 2624 S. 
Koszty wyniosły blisko 2,78 
mln zł, z czego 578 tys. zł dała 
ze swojego budżetu  gmina 
Zebrzydowice.

W Lesznej Górnej najstarszym 
zabytkiem jest płyta nagrobna 
z 1678 roku na przykościel-
nym cmentarzu. Warta uwagi 
jest  późnobarokowa figura 
św. Jana Nepomucena, która 
stoi naprzeciwko kościoła po 
drugiej stronie drogi.  
 
Szlak Architektury Drewnia-
nej w województwie śląskim 
wzbogacił się o dwa obiekty 
na terenie Istebnej. Znalazło 
się na nim Muzeum Jana Wa-

to i owo
z 

okolicy
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Zgodnie z kalendarzem wybor-
czym (jego treść w poprzednim 
numerze GU) 27 sierpnia upły-
nął termin zawiadomienia Pań-
stwowej Komisji Wyborczej lub 
właściwego komisarza wybor-
czego o utworzeniu komitetu 
wyborczego. Tym samym wiemy 
już, że mamy zarejestrowane 
3 komitety wyborcze wybor-
ców z Ustronia: KWW Projekt 
Ustroń, KWW Ustroń Tworzymy 
Razem oraz KWW Wspólnie dla 
Ustronia i Artura Kluza. 

Do 17 września do godz. 24.00 poznamy kandydatów do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw, gdyż wtedy upływa 
termin zgłaszania nazwisk terytorialnym komisjom wyborczym. 
Zaś do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24.00 można zgłaszać 
gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. 

KAMPANIA W GAZECIE USTROŃSKIEJ
Zapraszamy do korzystania z naszych łamów kandydatów na 

radnych miasta, radnych powiatowych i wojewódzkich oraz kan-
dydatów na burmistrza. Odpłatnie przyjmować będziemy reklamy 
wyborcze kandydatów, teksty przedstawiające ich działalność  
i poglądy, zawierające życiorys i program wyborczy. Zastrzegamy 
sobie prawo do odmowy publikacji tekstów, jeśli będą zawierać 
treści obraźliwe wobec innych kandydatów lub jakiekolwiek treści 
niezgodne z prawem lub dobrym obyczajem. 

Zgodnie z art. 112 Kodeksu wyborczego informacje, komuni-
katy, apele i hasła wyborcze, ogłaszane w prasie drukowanej na 
koszt komitetów wyborczych muszą zawierać wskazanie, przez 
kogo są opłacane i od kogo pochodzą.

Teksty (najlepiej w wersji elektronicznej) przyjmujemy  
w redakcji (Rynek 4) lub mailowo (gazeta@ustron.pl). Służymy 
pomocą przy adiustacji tekstów. Dodatkowe informacje można 
uzyskać w redakcji lub pod nr. tel. 33 854 34 67.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

REKLAMY BEZPŁATNE
9 cm x 5 cm 

Każdy z kandydatów do Rady Miasta Ustroń 
może bezpłatnie umieścić ramkę 

wielkości 9x5 cm
(strona czarno-biała) zawierającą 

dowolne treści lub grafiki czy zdjęcia, 
którą będzie można zamieścić 

w dowolnym numerze GU, ukazującym się 
w czasie kampanii wyborczej. 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Zawodzia! 
Dnia 23 sierpnia br. zakończył działalność po czteroletniej 

kadencji Zarząd Osiedla Zawodzie. Tą drogą w imieniu własnym 
i członków byłego Zarządu dziękuję mieszkańcom dzielnicy, 
Radzie Miasta i Burmistrzowi za owocną dla mieszkańców 
współpracę i podjęte działania. Nowemu Zarządowi życzę 
sukcesów w kontynuacji działalności dla dobra mieszkańców! 

Osobiście obawiałem się o frekwencję na wyborach nowego 
Zarządu Osiedla nie ze względu na moje dalsze przewodniczenie, 
ale żeby działalność ZO nie skończyła się na tej kadencji, jak 
to miało miejsce w innych dzielnicach. Na szczęście tak się nie 
stało, bo przybyła rekordowa ilość mieszkańców. Zaskoczony 
jednakże byłem wstrzymaniem się od głosu sporej ilości osób  
w głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania z działalności Za-
rządu. Wydaje się, że w tym przypadku nie chodziło o wykazane 
pozytywnie załatwione dla mieszkańców sprawy, lecz przyczyna 
była inna. Mam nadzieję, że w głosowaniu samorządowym 
mieszkańcy właściwie ocenią wkład w rozwój dzielnicy przez 
kandydatów na radnego.

Ważne!!! Od dnia 24 sierpnia 2018 r. strona internetowa: 
ustronzawodzie.blox.pl/htmi nie jest stroną internetową Osiedla 
Zawodzie i za umieszczone na niej wpisy ja i inni członkowie 
byłego Zarządu nie odpowiadamy!

Z wyrazami szacunku były przewodniczący Zarządu – 
obecnie członek nowego Zarządu Osiedla 

Paweł Mitręga

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom dzielnicy Zawodzie za 

liczny udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, w dniu 
23 08.2018 r. i zapraszamy do współpracy. 

Zebrania Zarządu Osiedla będą się odbywały w pierwszy 
poniedziałek miesiąca (od 1 października) o godz. 17 w sali 
sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń. 

Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie
przewodnicząca Barbara Staniek-Siekierka

PO WYBORACH
NA ZAWODZIU

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z imprezą pn. Rajdowy Ustroń nastąpią utrudnienia 

w ruchu. 1.09.2018 r. od godz. 12.30 - 19.00 zamknięte będą 
ulice: A. Brody, 3 Maja do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, 
Rondo Miast Partnerskich, ul. Daszyńskiego (przy hotelu Elemels 
Planet), ul. M. Grażyńskiego do skrzyżowania z ul. Traugutta oraz 
parkingi przy ul. A. Brody i ul. 3 Maja. Będą wytyczone objazdy. 
Organizatorzy przepraszają za utrudnienia.

*   *   *
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NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Zuzanna Perlega z Ustronia i Bartosz Olechowski z Ustronia

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

34/2018/1/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

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Władysław Kluz  lat 69    ul. 9 Listopada
Paweł Nogowczyk  lat 80    ul. Drozdów
Anna Gluza    lat 87  ul. J. Wantuły

*   *   *

21 VIII 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia in-
terweniowano przy ul. Miłej 
ws. dziwnie zachowującego się 
mężczyzny, który przez kilka 
godzin siedział na krawężniku 
drogi. Mężczyznę przewieziono 
na komisariat policji w Ustroniu 
celem ustalenia tożsamości. Jak 
się okazało, był poszukiwany, 
a nie zgłosił się do zakładu kar-
nego. Został zatrzymany przez 

34/2018/2/R

ustrońskich policjantów. 
22 VIII 2018 r.
Interwencja przy ul. Sanatoryjnej 
ws. bezpańskiego psa rasy owcza-
rek niemiecki. Zwierzę zostało 
przewiezione do cieszyńskiego 
schroniska. 
22 VIII 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano na ul. Daszyńskiego 
ws. osoby nietrzeźwej. Na miej-
scu byli ratownicy medyczni, 
którzy podali jej kroplówkę, 
a następnie strażnicy miejscy 
przewieźli ją do miejsca za-
mieszkania. 
22 VIII 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia wspól-
nie z ustrońskimi policjantami 
podjęto poszukiwania 4-letniej 
dziewczynki, która zgubiła się 
nad rzeką Wisłą w okolicy jednej 
z restauracji. W krótkim czasie 
dziewczynka została odnale-
ziona.
22 VIII 2018 r.
Interwencja przy ul. Wczasowej 
ws. padniętej kuny. Zwierzę zo-
stało zabrane do utylizacji.
24 VIII 2018 r.
W trakcie kontroli porządkowej 
na prywatnych posesjach przy ul. 
Akacjowej w jednym przypadku 
nakazano uprzątnięcie działki.
24 VIII 2018 r.
Interwencja na ścieżce rowerowej 
w Ustroniu Nierodzimiu, gdzie 
niewielkie drzewo zwaliło się 
i uniemożliwiało swobodne po-
ruszanie się na ścieżce. 
25 VIII 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia ws. 
podejrzenia spalania odpadów na 
jednej z posesji przy ul. Reja do-
konano kontroli, która nie wykazała 
żadnych nieprawidłowości. (aj)

*   *   *

SPOTKANIE 
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ 

Powakacyjne spotkanie miesięczne Członków i Sympatyków 
Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się w dniu 3 
września 2018 r., tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim o godzinie 
10:00. W programie spotkania planowane jest sprawozdanie z 
wycieczki do Raciborza i Opawy oraz wspomnienie imprezy 
sprzed 10 lat, uwieńczonej zbiorowym zdjęciem przed halą 
„Osprzętu” byłych pracowników Kuźni Ustroń.

HISTORIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 
W związku ze Stuleciem Niepodległości Muzeum Marii 

Skalickiej organizuje we wrześniu br. dwa wykłady o tematyce 
historycznej pani Władysławy Magierowej, i tak: 8 września, 
sobota, godz. 16.00 – Historia niepodległości Śląska Cie-
szyńskiego, 29 września, sobota, godz. 16.00 – Udział kobiet 
w działaniach niepodległościowych na Śląsku Cieszyńskim.

Ponadto proponujemy opowieść o Janku Cholewie (1920-
1966)  – bohaterskim lotniku z Ustronia, Kawalerze orderu Virtuti 
Militari oraz Krzyża Anglii najwyższego brytyjskiego orderu 
lotniczego Distinguished Flying Cross.

NOWY SĄCZ ODWOŁANY
Muzeum Marii Skalickiej przeprasza po raz kolejny. Niestety 

nie udało nam się zebrać pełnej grupy na wyjazd do Nowego 
Sącza, który był planowany na 18-19 września br. W związku 
z tym jesteśmy zmuszeni odwołać wyjazd. 

*   *   *

ZAPISY  
DO  OGNISKA  MUZYCZNEGO 

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu przypomi-
na, że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2018/2019 
odbywają się od 20 sierpnia br. telefonicznie u kierownika Ogni-
ska Muzycznego (nr tel. kom.: 501 057 750). Oferujemy naukę 
gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, 
keyboardzie, fl ecie poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej, 
klarnecie, akordeonie oraz w klasie śpiewu rozrywkowego – dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, a także zajęcia 
w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym  
dla dzieci w wieku 3-5 lat. Czesne za lekcje płatne jest przez 10 
miesięcy, tj. od września do czerwca i w zależności od wybranej 
oferty wynosi od 70 do 170 zł miesięcznie. TKA zapewnia wyso-
ko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną, najniższe ceny spośród 
placówek o podobnym charakterze, komfortowe warunki, a także 
możliwość wypożyczenia instrumentu. Zapraszamy również na 
profi l na facebooku i stronę internetową www.tka.vot.pl

                                                                               Zarząd TKA 

*   *   *

II SPARTAKIADA DZIELNIC
SZTAFETA NA BULWARACH

8 września rozegrana zostanie kolejna, przedostatnia konkuren-
cja II Spartakiady Dzielnic, organizowanej przez Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Ustronia”. Tym razem zawodnicy będą biegać trasą 
nad Wisłą przez most na Brzegach. Start zaplanowano na godz. 
9 rano przy Karczmie Góralskiej, tam też wyznaczono metę. 
W każdej drużynie wystartuje 6 zawodników w różnym wieku, 
w tym co najmniej dwie kobiety, jeden biegacz będzie miał do 
pokonania nieco ponad 500 metrów. 

Ostatnią odsłonę dzielnicowych zmagań zaplanowano na 29 
września, kiedy to rozegrany zostanie turniej szachowy, odbędzie 
się piknik i poznamy zwycięzców klasyfi kacji generalnej.
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Wspomniał, że 12 lat temu postanowił 
na nowo powołać zarząd, gdyż uzbierało 
się sporo spraw, którymi należało się 
zająć. Żeby powołać w osiedlu zarząd  
(w Ustroniu jest 9 osiedli, zarządy dzia-
łają w 5) należy najpierw zebrać 100 
podpisów mieszkańców, następnie złożyć 
wniosek do burmistrza miasta o zwołanie 
zebrania wyborczego i zapewnić kworum 
na tym zebraniu. Cztery lata temu P. Mi-
tręga zebrał 130 podpisów i 24 czerwca 
2014 roku został wyłoniony zarząd. 

P. Mitręga wymieniał najważniejsze 
sprawy poruszane przez zarząd: 

– Wnioskowaliśmy również o uak-
tualnienie sygnału cyfrowej telewizji 
naziemnej, bo były duże kłopoty z jej 
odbiorem. Sprawa została załatwiona 
przez pana burmistrza. Staraliśmy się  
o ograniczenie prędkości w strefie „A” do 
40 km/godz. Mamy zapewnienie urzędu, 
że przy przebudowie ul. Szpitalnej ten te-
mat powróci. W celu lepszej komunikacji  

z członkami zarządu osiedla urucho-
miliśmy stronę internetową, na której 
zamieszczane są wszystkie dokumenty 
z naszej działalności oraz materiały do-
tyczące Zawodzia. Wnioskowaliśmy do 
burmistrza o podjęcie starań o przejęcie 
od powiatu ulicy Sanatoryjnej i Szpital-
nej. Temat został załatwiony i obecnie 
miasto może inwestować w te, już swoje, 
ulice. Doprowadziliśmy do rewitalizacji 
zaniedbanych traktów spacerowych do 
Źródła Karola i w Dolinie Gościradowca 
do Źródła Żelazistego. Te trakty z ponad 
100-letnią historią były w stanie opłaka-
nym, ale teraz stały się bardzo atrakcyjne 
dla mieszkańców i turystów. Wykony-
wane były różne cząstkowe remonty 
ulic, zgłaszane nam przez mieszkańców. 
Wykonano pierwszy etap przebudowy ul. 
Szpitalnej. Przebudowa została rozłożona 
na 3 lata. Etap drugi ma szansę rozpo-
cząć się jeszcze w tym roku i zakończyć  
w maju przyszłego. Zaprojektowana jest 

Na pytania odpowiadał przewodniczący RM A. Kluz i sekretarz miasta I. Staniek. Fot. M. Niemiec                                        

też i będzie realizowana modernizacja 
dolnego odcinka ul. Źródlanej. Zapew-
niono mnie, że finanse na te budowy są 
zagwarantowane. Teren budowy zosta-
nie przekazany wykonawcom  jesienią. 
Ponieważ zakres robót na Źródlanej jest 
większy, zakończenie planowane jest na 
jesień przyszłego roku. Na nasz wniosek 
wybudowano parking na ul. Nadrzecznej 
na 50 miejsc parkingowych i czynimy 
starania, by ul. Nadrzeczna została prze-
budowana. 

Za owocną współpracę P. Mitręga po-
dziękował członkom zarządu, władzom 
miasta i radnej B. Staniek-Siekierce, 
dodając jednak, że zgoda trwała ¾ ka-
dencji, a potem niestety doszło do pew-
nego rozdźwięku. Przywołując na wstępie 
fragment statutu miasta o tym, że osiedla 
stanowią jednostki pomocnicze miasta 
oraz zapis ze statutu osiedli o tym, że 
do ich zadań należy m.in. współpraca 
z radnymi tej dzielnicy, do sprawozda-
nia Zarządu ustosunkowała się radna 
B. Staniek-Siekierka.  

Na czas wyborów prowadzenie zebra-
nia przejął sekretarz miasta Ireneusz Sta-
niek i zarządził wybór Komisji Skrutacyj-
nej, która ukonstytuowała się w składzie: 
przewodnicząca Helena Stryja, członko-
wie: Antoni Stec, Roman Tomica. Prze-
wodniczący i członkowie Zarządu osiedla 
wybierani są w osobnych głosowaniach 
tajnych. Najpierw Komisja Skrutacyjna 
podliczyła głosy 68 mieszkańców, w tym 
65 głosów ważnych, spośród których za 
kandydaturą B. Staniek-Siekierki było 
40 osób, a za kandydaturą P. Mitręgi 25. 

W głosowaniu na członków Zarządu 
oddano 63 głosy ważne, które rozłożyły 
się następująco: Alicja Adamczyk (25 gło-
sów), Barbara Jurczok (22 głosy), Robert 
Jurczok (31 głosów), Paweł Mitręga (22 
głosy), Elżbieta Sroga (5 głosów), Maria 
Stec (18 głosów), Artur Steczkiewicz (21 
głosów), Andrzej Tomiczek (16 głosów), 
Janusz Troszok (22 głosy), Tomasz Wel-
syng (20 głosów), Małgorzata Żwak (27 
głosów). Przeprowadzono jeszcze do-
grywkę głosowania pomiędzy kandydata-
mi, którzy zebrali po 22 głosy, w wyniku 
której do Zarządu wszedł P. Mitręga.  

W czasie liczenia głosów mówiono  
o problemach dzielnicy, wśród których 
królują trzy ulice: wąskie, zniszczone, 
nieodwodnione, a jednak uczęszczane, 
choc niebezpieczne dla poruszających 
się  na piechotę, rowerem czy samocho-
dem. Mowa oczywiście o ul. Źródlanej, 
Nadrzecznej i Kuźniczej. Informację  
o remoncie dolnego odcinka ul. Źród-
lanej przyjęto z zadowoleniem, ale jest 
to kropla w morzu potrzeb. Największą 
irytację wzbudzały wśród mieszkańców 
znaki zakazu zatrzymywania się przy ul. 
Nadrzecznej, bo jest zgoda miasta, by 
ich nie przestrzegać. Sugerowano, by je 
usunąć albo zacząć zarabiać na manda-
tach. Mieszkanka górnego odcinka ul. 
Źródlanej opisywała z kolei, z jakimi 
trudnościami i niebezpieczeństwem mu-
szą się liczyć ludzie, którzy chodzą lub 
jeżdżą tą ulicą. Samochodom trudno się 
minąć, a chodzą tamtędy dzieci i mamy 
z wózkami.                  Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

Nowy Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie. Od lewej: Alicja Adamczyk, przewodnicząca Bar-
bara Staniek-Siekierka, Robert Troszok, Małgorzata Żwak, Paweł Mitręga. Fot. M. Niemiec                                        

NIEBEZPIECZNE ULICE
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O nowym roku szkolnym mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

Zdaniem 
Burmistrza

Gminy prowadzą na swoim terenie 
placówki oświatowe od przedszkoli po 
gimnazja. Wszędzie prowadzono prace 
konserwacyjne, modernizacyjne, ale też 
odbywały się przygotowania logistyczne 
i organizacyjne, bo końcówka sierpnia 
to czas intensywnych przygotowań do 
rozpoczęcia roku szkolnego. 

W tym roku w czasie wakacji naj-
większe prace przeprowadzono w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Lipowcu, gdzie 
powstają pomieszczenia nowych oddzia-
łów przedszkolnych, w Przedszkolu nr 7 
na Manhatanie, gdzie również tworzony 
jest nowy oddział przedszkolny, ale pro-
wadzone są też prace modernizacyjne 
m.in. wymiana sieci ogrzewania w Szkole 
Podstawowej nr 2, gdzie wymieniana 
jest instalacja centralnego ogrzewania  
w głównej części budynku. Wszystkie te 
prace są na ukończeniu.

Mamy za sobą drugi etap wygaszania 
gimnazjów, a przed nami ostatni.  W tym 
roku szkolnym w dwóch ustrońskich gim-
nazjach uczył się będzie już tylko jeden 
rocznik – trzecie klasy. W naszym mieście 
zdecydowaliśmy się na stopniowe wyga-
szanie tych placówek, co było podykto-
wane troską o niezakłócony rytm nauki, 
ale też stopniowym przejmowaniem przez 
nauczycieli nowych obowiązków w szko-
łach podstawowych przy zmniejszającym 
się wymiarze godzin w gimnazjach. 

Wszystkie szkoły podstawowe już  
w tym roku szkolnym będą funkcjono-
wać w systemie ośmioklasowym, a co za 
tym idzie w czerwcu 2019 roku szkoły 
będące pod opieką gmin opuszczą dwa 
roczniki – trzecioklasiści z gimnazjów  
i ośmioklasiści z podstawówek. Natomiast 
w kolejnym roku szkolnym 2019/2020  
w naszych placówkach będzie się kształcił 
o jeden rocznik mniej. 

Reforma wprowadzająca ośmioklasowe 
szkoły spowodowała, że spadła liczba 
sześciolatków w szkołach, w związku  
z czym więcej dzieci pozostaje w przed-
szkolach. Żeby zwiększyć liczbę miejsc 
powstają nowe oddziały przedszkol-
ne – jeden z szkole w Lipowcu, drugi  
w przedszkolu na Manhatanie. Dzięki 
temu potrzeby w skali gminy będą zaspo-
kojone, chociaż nie w każdym przypadku 
dziecko znajdzie miejsce w najbliższym 
przedszkolu. Nowe oddziały pozwolą też 
przyjąć więcej dzieci najmłodszych. 

Największym problemem we wpro-
wadzaniu nowej reformy oświaty jest 
zapewnienie miejsc pracy nauczycielom. 
Wprawdzie zwiększyła się liczba godzin 
w szkołach podstawowych, ale nie na tyle, 
żeby można było zatrudnić wszystkich 
pracowników gimnazjów na takich sa-
mych warunkach. Zmusza to też nauczy-
cieli do podejmowania pracy w różnych 
placówkach.                        Spisała: (mn)

27 sierpnia około godz. 14.40 na ul. Grażyńskiego 79-letnia kobieta kierująca oplem corsą 
potrąciła 4-letnie dziecko, które wybiegło na drogę zza jednego z pojazdów. Trafiło do 
szpitala z podejrzeniami wstrząśnienia mózgu. Dziecko było pod opieką swoich rodziców, 
mieszkańców Mikołowa. Obecnie cieszyńscy policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności 
zdarzenia.                                                                                                        Fot. W. Herda  

28 sierpnia w godzinach porannych doszło do wypadku na ul. Daszyńskiego w Ustroniu. 
71-latka kierująca skodą fabią z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu. 
Jadąca z naprzeciwka 31-latka kierująca volkswagenem, chcąc uniknąć zderzenia, próbo-
wała uciec na pobocze, nie uchroniło jej to jednak przed kraksą. 71-latka trafiła do szpitala. 
Uczestniczki wypadku były trzeźwe. W trakcie zdarzenia uszkodzony został budynek i znak 
drogowy.                                                                                                         Fot. W. Herda

NARKOTYKOWY PRZEMYT
Z relacji naocznych świadków wynika, 

że w połowie sierpnia na terenie Ustro-
nia doszło do zatrzymania osób prze-
mycających narkotyki. W akcji uczest-
niczyli funkcjonariusze CBŚP. Jeden  
z podejrzanych próbował zbiec z miejsca 
zdarzenia, szybka interwencja policjan-
tów mu to jednak uniemożliwiła. Został 
powalony na ziemię i skuty kajdankami. 
Nie wiadomo, czy akcja ta miała związek  
z rozpracowywaniem szlaku przemytni-

czego, wiodącego z Holandii do Polski. 
Narkotyki miały być rozprowadzane na 
terytorium RP. Szlak przemytniczy został 
zlikwidowany, a policjanci zabezpieczyli 
185 kg narkotyków wartych ponad pięć 
milionów złotych. Próbowaliśmy zasięg-
nąć jakichkolwiek informacji na temat 
całego zdarzenia, póki co jednak nic wię-
cej nie wiemy. W przypadku uzyskania 
szczegółowych wiadomości do sprawy 
powrócimy.                                        (aj)
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ODPOWIEDZI 
NA PYTANIA 

MIESZKAŃCÓW

Utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń 
zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Miasto 
sprzątane jest na bieżąco. Kosze na śmieci opróżniane są codzien-
nie nie wyłączając sobót i niedziel (w weekendy w miejscach 
wzmożonego ruchu turystycznego kosze opróżniane są dwa 
razy dziennie). Zbieranie śmieci z terenów miejskich odbywa się 
dwa razy w tygodniu. W przypadku dodatkowych zgłoszeń, w 
miarę potrzeb - gdy zaistnieje taka konieczność, podejmowana 
jest interwencja przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
i wykonywane są dodatkowe prace.

W okresie od wiosny do jesieni przy sprzyjającej pogodzie 
obserwuje się wzmożony ruch turystyczny, zwiększa się ilość 
czasu spędzanego na świeżym powietrzu, efektem czego są zde-
cydowanie bardziej zanieczyszczone chodniki i tereny zielone. 
W tym też okresie utrzymanie czystości i porządku wymaga 
zdecydowanie większego zaangażowania i wkładu pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe w przypadku stwierdzenia niepo-
rządku proszę o przekazanie informacji do Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń (pod nr tel. 33 8579 313) 
— zostanie to niezwłocznie przekazane do Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. w celu podjęcia odpowiednich czynności.

Jednocześnie informuję, że przedstawiciele Wydziału Środo-
wiska i Rolnictwa na bieżąco przeprowadzają wizje wynikające 
z zakresu prac wydziału (nie tylko związane z utrzymaniem czy-
stości), podczas których m.in. kontrolowany jest stan czystości  
w mieście. W przypadku uwag są one zgłaszane do Przedsiębior-
stwa Komunalnego Sp. z o.o.

W nawiązaniu do poruszanego problemu „suchej choinki” 
zwracam się z prośbą o podanie dokładnej lokalizacji drzewa. 

Na tej podstawie zostanie ustalony właściciel nieruchomości, 
przeprowadzona wizja i podjęte ewentualne dalsze działania  
w celu usunięcia drzewa.

W chwili obecnej jest realizowany projekt pn. „Nasz Zielony 
Ustroń — zagospodarowanie i odnowa terenów w krajobrazie 
miejskim”, w ramach którego wykonywane są na terenie Miasta 
Ustroń nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin wieloletnich. 
Niestety w celu wykonania nowych nasadzeń zgodnie z założe-
niami projektowymi konieczne było usunięcie niektórych drzew 
m.in. w Parku Lazarów. Podczas wycinki zostały usunięte drzewa 
obumarłe lub zamierające, które nie rokowały szans na dalszy pra-
widłowy wzrost i rozwój, a także te, które stanowiły potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Prace te zostały wykonane 
na przełomie marca i kwietnia 2018 r. - w czasie prowadzenia 
prac nie zostały usunięte żadne cisy. Z uwagi na to, że na prze-
łomie grudnia 2017 r. i stycznia 2018 r. na terenie Miasta Ustroń 
podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych doszło 
do złomów i wykrotów, w tym m.in. cisów, konieczne było ich 
usunięcie ze względów bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 90 usta-
wy o ochronie przyrody na usunięcie drzew z terenów będących 
własnością Gminy Ustroń zezwolenie wydaje Starosta Powiatu 
Cieszyńskiego. Przed przystąpieniem do prac porządkowych 
polegających na usunięciu powalonych drzew należy do 30 dni od 
dnia powstania złomu lub wykrotu poinformować stosowny organ 
o zaistniałej sytuacji. W przypadku usuwania drzew powalonych 
i uszkodzonych w wyniku działania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych wszelkie obowiązki właściciela nieruchomości 
zostały dopełnione i stosowna informacja została skierowana do 
Starosty Powiatu Cieszyńskiego.

W zakresie walki ze smogiem Miasto Ustroń podejmuje szereg 
czynności w celu ograniczenia niskiej emisji — jednocześnie 
walki ze smogiem.

Od 2005 r realizowany jest „Program Ograniczenia Niskiej Emi-
sji dla Miasta Ustroń”, (przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/293/2005 
Rady Miasta Ustroń z dnia 30 czerwca 2005 r). Wówczas dofinan-
sowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła udzielane 
były z własnych środków Miasta Ustroń. Łączne nakłady na ten 
cel wynosiły w latach 2005-2009 184 368,75 zł.

Od 2012 r. Miasto Ustroń realizuje „Program Ograniczania Ni-
skiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2012-2015”, pozyskując co 
rocznie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach realizacji zadania wymieniane są stare nieekologicz-
ne piece węglowe i gazowe na nowe retortowe kotły węglowe 
lub piece gazowe.

Poniżej przedstawiam informacje dotyczące poniesionych na-
kładów finansowych związanych z udzielaniem dofinansowania 
na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na przestrzeni lat:

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2009 r./2010 r. 
Wysokość refundacji zakupu ekologicznego źródła ciepła:
a) dofinansowanie nie większe niż 12 000 zł w przypadku 

wymiany starego źródła ciepła na nowe
b) dofinansowanie nie większe niż 27 000 zł w przypadku wy-

miany starego źródła ciepła wraz z zakupem instalacji solarnych:
- z tego 12 000 zł wymiana starego źródła ciepła na nowe
- z tego 15 000 zł montaż instalacji solarnej.
Ilość podpisanych umów 52 (w tym 6 instalacji solarnych). 

Łączne środki Inwestorów: 320 339,54 zł
Łączne środki pochodzące z pożyczki z WFOŚIGW: 360 

204,00 zł
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2012 r. /2013 r.
Wysokość refundacji zakupu ekologicznego źródła ciepła:
Jednorazowe dofinansowanie na zakup pieca wynosiło do 

6240,00 zł i nie więcej niż 7800,00 zł w przypadku instalacji 
kolektorów słonecznych.

Ilość podpisanych umów 47 (w tym 3 instalacje solarne).
Łączne środki Inwestorów: 300 239,93 zł
Łączne środki pochodzące z pożyczki z WFOŚIGW: 284 

302,93 zł.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2013 r./2014 r. 
Wysokość refundacji zakupu ekologicznego źródła ciepła:
Jednorazowe dofinansowanie na zakup pieca wynosiło do 

6032,00 zł.
Ilość podpisanych umów 20.

W maju odbyło się wyborcze spotkanie mieszkańców Ustronia 
Górnego. Ze względu na niską frekwencję nie doszło do powo-
łania zarządu osiedla, jednak mieszkańcy skorzystali z okazji, 
by przedstawić swoje problemy przedstawicielom samorządu. 
Poniżej odpowiedzi burmistrza miasta na pytania uczestników 
zebrania dotyczące sprzątania, przycinania drzew i niskiej 
emisji. Druga część za tydzień.  

O działania na rzecz ograniczenia smogu pytał m.in. prezes Ustroń-
skiego Klubu Ekologicznego Krystian Szymanek.      Fot. M. Niemiec

*  *  *

*  *  *



30 sierpnia 2018 r.   Gazeta Ustrońska   7

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

o przyjęciu dokumentu
oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu 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.),

zawiadamiam o uchwaleniu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, 
na działkach nr: 

3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 
i 3985/56

 (Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXVIII/468/2018 z dnia 21 
czerwca 2018 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 
42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 
przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta 
Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, pok. 31.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP 
Urzędu Miasta Ustroń.
               Burmistrz Miasta
              Ireneusz Szarzec

GRANT DLA 
STOWARZYSZENIA 

LIPOWIEC
Członkom lipowskiego stowarzyszenia udało się pozyskać 

środki na cykl działań w nadchodzących miesiącach z programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”, 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 
a który na terenie naszego powiatu koordynowany jest przez 
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

W ramach projektu przewidziane są rajdy: pieszy na Lipowski 
Groń oraz rowerowy – informacje o zapisach na stronie stowa-
rzyszenia. Bezpłatne zajęcia taneczne z elementami gimnastyki 
odbywać się będą, podobnie jak w poprzednim roku, w Szkole 
Podstawowej nr 5 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu 
Lipowcu w każdą środę o 19:00. Kolejną atrakcją są wyjścia 
nordic walking z instruktorem zaplanowane na 14 i 28 września 
w godzinach od 17:00 do 18:30, start na wałach nad Wisłą obok 
„Pabu Pod Beczką”. 

Imprezą podsumowującą projekt będzie spotkanie biesiadne 
„Jak to downij w chałupie bywało”, które odbędzie się 1 grudnia 
2018, początek o godz. 17:00 w budynku OSP Ustroń Lipowiec. 
Podczas jej trwania prezentowane będą różne zajęcia, jakie to-
warzyszyły ludziom w dawnych domostwach, między innymi: 
strugani grabi, szkubaczki, łuskani fazoli, obróbka wełny. Swe 
wyroby prezentować  będą lokalni rękodzielnicy. W czasie 
biesiady przewidziany jest poczęstunek oraz występ zespołu 
regionalnego. 

Szczegóły na stronie stowarzyszenia i facebooku.         (MK)

34/2018/1/O

BAZAR ODZIEŻOWY
nowy sklep na targowisku

 
ODZIEŻ UŻYWANA I OUTLET

zapraszamy na zakupy
już od 3 września

BAZAR ODZIEŻOWY

34/2018/4/R

Łączne środki Inwestorów: 97 785,24 zł
Łączne środki pochodzące z pożyczki z WFOŚIGW: 116 

136,79 zł
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2015 r.
Wysokość refundacji zakupu ekologicznego źródła ciepła:
Jednorazowe dofinansowanie na zakup pieca wynosiło do 

6032,00 zł.
Ilość podpisanych umów 48.
Łączne środki Inwestorów: 271 155,68 zł
Łączne środki pochodzące z pożyczki z WFOŚIGW: 274 

247,13 zł.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2016 r.
Wysokość refundacji zakupu ekologicznego źródła ciepła:
Jednorazowe dofinansowanie na zakup pieca wynosiło 6032,00 zł
Ilość podpisanych umów 49
Łączne środki Inwestorów: 272 158, 67 zł
Łączne środki pochodzące z pożyczki WFOŚIGW: 274 247, 

14 zł
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2017 r.
Wysokość refundacji zakupu ekologicznego źródła ciepła:
Jednorazowe dofinansowanie na zakup pieca wynosiło do 

6032,00 zł. 
Ilość podpisanych umów 80 
Łączne środki Inwestorów: 460 313,19 zł
Środki pochodzące z pożyczki z WFOŚIGW: 322 197,20 zł 
Środki pochodzące z dotacji z WFOŚIGW: 118 000,00 zł
W 2016 r została podjęła Uchwała NR XIV/158/2016 Rady 

Miasta Ustroń z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń do roku 
2020. Uchwałą NR XIV/157/2016 Rada Miasta Ustroń z dnia 
28 stycznia 2016 r. przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
Miasta Ustroń. Jest to strategiczny dokument, który wyznacza 
kierunki dla Miasta Ustroń w zakresie działań w takich obsza-
rach jak: transport publiczny i prywatny, oświetlenie uliczne, 
budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, produkcja 
energii elektrycznej i cieplnej. Wskazuje również konkretne cele 
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności 
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na terenie Miasta Ustroń funkcjonuje zdecentralizowany 
system zaopatrzenia w energię cieplną: istnieje sieć ciepłow-
nicza, kotłownie lokalne zaopatrujące w ciepło m.in. budynki 
spółdzielni mieszkaniowych oraz indywidualne źródła ciepła 
w budynkach jednorodzinnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Zacisze” posiada gazową kotłownię osiedlową przy ul. Brody 
24 zasilającą w ciepło sieciowe budynki os. Manhatan 1-10 
(należące do Spółdzielni).

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. jest operatorem 
sieci ciepłowniczej odpowiedzialnym za eksploatację sieci oraz 
sprzedaż energii cieplnej odbiorcom z kotłowni centralnej. W roku 
ubiegłym został wymieniony kocioł na nowy kocioł grzewczy 
(niskoemisyjny).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XVII/184/2016 r.  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.) dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” 
Miasta Ustroń, przyjęty został zapis w 14 ust 9, iż w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło ustala się dostawę ciepła przez:

1) lokalne ciepłownie poprzez sieć ciepłowniczą;
2) indywidualne, w tym niekonwencjonalne, proekologiczne 

źródła energii cieplnej. Ponadto Miasto planuje złożyć wniosek  
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL)  
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej na budowę mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych  
w latach 2017/2019. 

Należy również zauważyć, iż Miasto Ustroń, chcąc ograniczyć 
niską emisję, podejmuje również kroki zmierzające do poprawy 
stanu technicznego budynków stanowiących mienie Miasta 
poprzez:

- wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne 
źródła ciepła,

- wymianę okien,
- docieplenie ścian;
W mieszkaniach komunalnych wielorodzinnych zostały wy-

mienione stare piece gazowe na nowe gazowe, zostały również 
wymienione stare piece gazowe etażowe na nowe gazowe.  (cdn)
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FOLKLOR 
W WIELU ODSŁONACH
Na deskach amfiteatru odbył się XXXI 
Międzynarodowy Studencki Festiwal 
Folklorystyczny, cieszący się dużą po-
pularnością dzięki niepowtarzalnemu 
klimatowi, tworzonemu przez artystów 
z różnych zakątków świata. W Ustroniu 
festiwal ten gościł po raz trzeci.

25 sierpnia międzynarodowy, studencki 
folklor został oficjalnie otwarty, a pierw-
szym miastem, które miało przyjemność 
gościć młodych miłośników kultur regio-
nalnych, były Siemianowice Śląskie. Na-
stępnego dnia artyści udali się do Tychów, 
Brennej i do Ustronia. 

Gospodarzem tej imprezy jest niezmien-
nie Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Ka-
towice”, który działa przy Uniwersytecie 
Śląskim. Festiwal ma swoje stałe miejsce 
w kalendarium CIOFF (Międzynarodowa 
Rada Organizatorów Festiwali Folkloru  
i Sztuki Tradycyjnej, działająca pod egidą 
UNESCO), ale jako jedyny przygotowy-
wany jest przez środowisko akademickie. 
Co roku wydarzenie to skupia ponad 400 
artystów z całego świata, którzy w trakcie 
występów prezentują niepowtarzalne, 
tradycyjne stroje, charakteryzujące dany 
region. 

Tegoroczna edycja festiwalu trwa do  
2 września. W drugi dzień artyści wystąpili 
w Ustroniu, a przyjechali z Indii, Białorusi, 
Meksyku, RPA, Serbii, Panamy i Gruzji. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć polskiego 
folkloru i właśnie Zespół Pieśni i Tańca 
AWF „Kalina” z Wrocławia jako pierwszy 
wyszedł w niedzielne popołudnie na scenę 
ustrońskiego amfiteatru. Mimo niesprzy-
jającej pogody na festiwal folklorystycz-
ny przybyło dość spore grono widzów,  
z którego część osób zachęconych została 
dobiegającą muzyką daleko poza amfiteatr. 
Ludzie przybywali i zostawali. Kolory 
strojów, a przede wszystkim różnorodność 
tańców i scenek rodzajowych przyciągały 
i powodowały, że chciało się zobaczyć 
jeszcze więcej. 

Prowadząca festiwal stwierdziła, że 
członkowie zespołów, oprócz występów,  
w wolnym czasie integrują się i przez to 
poznają swoje lokalne zwyczaje. – Nie 
wiem czy dziewczyny, które zaraz wystą-
pią, w ogóle spały, ale z pewnością występ 
zespołu będzie żywiołowy. Wszyscy ar-
tyści od rana są uśmiechnięci, przygoto-
wani, dziewczyny pięknie wymalowane 
– mówiła zapowiadając serbskich wyko-
nawców ze Stowarzyszenia Artystyczno-
-Kulturowego „Kosmaj”. I faktycznie, 
artyści dali popis swoich umiejętności  
i rozbawiali publiczność inscenizowanymi 
historyjkami. Każdy zespół dawał z siebie 
wszystko, a lekkość w tańcu i pozytywna 
energia powodowały, że widzowie chcieli 
uczestniczyć w tym barwnym wydarzeniu 
jak najdłużej. 

Ci, którzy nie zdążyli przybyć na festi-
wal, mogą jeszcze to nadrobić. W najbliż-
szy weekend artyści wystąpią w Chorzo-
wie (31.08), Psarach, Pszczynie i Cieszynie 
(1.-2.09).   Tekst i foto: Agnieszka Jarczyk
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KONCERT 
Z PROTESTEM 

W TLE

34/2018/6/R

Równica od wielu lat owiana jest legendami, a starzy miesz-
kańcy Ustronia często nazywają ją Diablą Górą. Tutaj jakiś 
czart miał wybudować młyn, w którym zamierzał mleć ludz-
kie grzechy. Widocznie diabelskie moce nadal są silne, bo 
zagrożone są losy historycznego już schroniska na Równicy.

W sobotni wieczór, 25 sierpnia Gościniec Równica (do 2016 
r. schronisko PTTK) zorganizował  koncert wokalno-instrumen-
talny sióstr Agi i Klaudii Olek, młodych artystek pochodzących  
z Katowic pod zachęcającym tytułem „Poczujmy serce Równicy”. 
Dziewczyny grając na skrzypcach i keyboardzie śpiewały piosen-
ki autorskie o swej codziennej egzystencji zabierając słuchaczy 
w podróż z otchłani w stronę słońca i z powrotem. W solowych 
wykonaniach przewijały się ból i tęsknota, ale też nadzieja, 
wyzwalająca drzemiącą w każdym człowieku siłę. Był to typo-
wy występ kameralny dla niewielkiej grupy zainteresowanych, 
których zgromadziło się około trzydziestu. Zapewne koncert nie 
zostałby zauważony i odnotowany w mediach – miał on jednak 
ważne przesłanie, by ratować naszą górę Równicę przed dalszą 
rozbudową infrastruktury gastronomiczno-rekreacyjnej. Protest 
nie był zanadto wyrazisty, jedna z artystek powiedziała tylko 
kilka zdań na ten temat. 

O szczegóły zapytałam Danutę Gabzdyl, która wraz z mężem 
Henrykiem od dwudziestu lat jest najemcą (od PTTK) historycz-
nego i niezwykle popularnego schroniska, otwartego w 1926 r., 
jak odnotowano w zachowanych na miejscu kronikach. – Wy-
powiedziano nam umowę „za porozumieniem stron”, a gdy jej 
nie przyjmiemy, to i tak po sześciu miesiącach będziemy do tego 
zmuszeni. Tymczasem koszty utrzymania budynku w okresie 
jesienno-zimowym są horrendalne, więc zdecydowaliśmy się 
odejść 15 października. Budynek jest urokliwy, ale zaniedbany. 
PTTK biorący spore czynsze nigdy za naszych czasów nic nie 
remontował. Nie wiem dlaczego są tu od dawna uciążliwe braki, 
co przy setkach turystów, przybywających latem codziennie, 
jest zauważalne i uciążliwe. Brak toalet publicznych, a kosze na 
śmieci też są prowizoryczne, o segregacji śmieci nie wspomina-
jąc. Wszyscy korzystają z naszych toalet, a wodę pompujemy  
z dołu, więc koszty są ogromne. Nam zależy, by nie zdewasto-
wano tego pięknego zakątka, a przecież Równica wchodzi do 
programu Natura 2000 i Górskiego Parku Krajobrazowego. 

                                                                       Lidia Szkaradnik

Wakacje się kończą i na otarcie łez za letnimi przygodami, 
wojażami  i gorącymi uczuciami, Wydział Promocji Urzędu Mia-
sta  we współpracy i współfinansowaniu przez Hotel Ziemowit 
w Ustroniu przygotował ciekawą ofertę, a mianowicie po raz 
trzeci Plenerowe Kino Letnie na rynku. W piątek, 24 sierpnia  
o godz. 19.00 rozpoczęto seans bajek Studia Filmów Rysunko-
wych w Bielsku-Białej, a godzinę później pokazano amerykański 
komediodramat muzyczny, słynny, wielokrotnie nagrodzony, 
„La La Land”. Dopełnieniem tej imprezy był zlot food trucków. 
Publiczność dopisała, pogoda również.  

KINO LETNIE



10   Gazeta Ustrońska                                                                                            30 sierpnia 2018 r. 

Gości powitała dyrektor Muzeum 
Ustrońskiego Magdalena Lupinek i po-
krótce przypomniała życiorys jubilata.  
Trochę jej zeszło, bo Z. Niemiec piasto-
wał różne stanowiska i realizował się 
zawodowo w różnych firmach. Pracował 
jako nauczyciel w szkole podstawowej  
w Wiśle, jako zastępca naczelnika miasta 
w Urzędzie Miasta w Wiśle, był kierowni-
kiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśle, 
dyrektorem cieszyńskiego Oddziału Biura 
Podróży „Orbis”, kierował Oficyną Wy-
dawniczą w Ustroniu, a później pracował 
w firmie „Dromex”. Przez wiele lat był 
członkiem Komitetu Organizacyjnego 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej, autorem 
plakatów na tę imprezę, organizatorem 
Wiślańskich Dni Sportu, autorem plakatu 
i symbolu tej imprezy Wiślaczka – obecnie 
oficjalnej maskotki Wisły. Był członkiem 
zespołu redakcyjnego pierwszych nume-

rów Gazety Ustrońskiej i jest autorem 
winiety miejskiego tygodnika. W swoim 
dorobku posiada liczne prace z zakresu 
grafiki użytkowej, plakaty, ilustracje to-
mików poezji i wydawnictw okolicznoś-
ciowych, znaki graficzne kilkunastu firm  
z Podbeskidzia i ekslibrisy. Uhonorowany 
przez Ministra Kultury i Sztuki Odznaką 
„Zasłużony Działacz Kultury”.

Nie samą pracą człowiek żyje, a i dzia-
łalność społeczna nie wystarcza, gdy 
człowiekiem targa potrzeba tworzenia. 
Z. Niemiec poddaje się jej nieustannie – 
maluje, rzeźbi, rysuje piórkiem, fotografu-
je, montuje cyfrowo, zajmuje się kolażem 
i pisze felietony. Dawnno temu szukając 
bratnich dusz zaprzyjaźnił się w Wiśle 
z innymi pracującymi tam ustroniakami 
i w 1978 roku wraz z Wincentym Bąkoszem 
i Bogusławem Heczko założył Grupę Pla-
styczną „Brzimy”, która odrodziła się pod 

Czantorią i działa obecnie jako Stowarzy-
szenie Twórcze „Brzimy”. 

– Obecnie Zbigniew Niemiec to mąż, 
ojciec, dziadek i bibliofil, członek ST 
„Brzimy”, Rady Muzealnej, Komitetu Do-
żynkowego oraz założyciel  i administrator 
strony internetowej Kościoły Śląska Cie-
szyńskiego, która dokumentuje 16 wyznań 
i ponad 280 parafii od Bielska po Ostrawę 
oraz od Strumienia po Jaworzynkę – kon-
tynuowała M. Lupinek. – Na wystawie 
retrospektywnej zgromadzonych jest 70 
prac i prolog – czyli jedna kreska, bowiem 
od niej wszystko się zaczęło. 

O tematyce prac jubilata można by mó-
wić długo, bo jest niezwykle urozmaicona, 
jednak dość klasyczna. Z. Niemiec obraca 
się w kręgu tradycyjnych symboli, za 
pośrednictwem których chce przekazać 
podstawowe treści i skłonić do refleksji 
na temat takich pojęć jak: życie, śmierć, 
miłość, wolność, mądrość... Używa uni-
wersalnego języka znaku, dlatego też jego 
wystawa w grudniu 2017 roku w Paryżu, 
która odbyła się dzięki mecenatowi ustroń-
skich biznesmenów, spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. 

Dyrektor Lupinek przedstawiła twór-
cę bardzo dokładnie, cytując Kazimie-
rza Kaszpra, a nawet samego jubilata, co 
wprowadziło go w lekkie zakłopotanie. 
Tym bardziej, że na temat wystawy miał 
się wypowiedzieć inny bibliofil i erudyta 
Przemysław Korcz. Gdy ten skończył, Z. 
Niemiec nie miał już nic do dodania poza 
serdecznym i ze wzruszeniem wypowie-
dzianym: „Dziękuję”. Po części oficjalnej 
artysta z uczuciem ulgi poluzował kra-
wat, by witać się z przyjaciółmi, których 
niezmiennie znajduje w każdym miejscu  
wśród ludzi sztuki, kultury, ale i osób 
spoza branży, ciekawych świata, otwar-
tych, którym chodzi w życiu o coś więcej 
i chcą patrzeć nieco głębiej, nieco bardziej 
uważnie…

A jak uważnie można patrzeć na świat 
przekonał  P. Korcz, który mówił m.in.: 

– Nasz cieszyński mikrokosmos, zaklęty 
w pracach pana Zbigniewa, jest, jak mówi 
prof. Daniel Kadłubiec, bardzo uporząd-
kowany. Na każdą z tych prac, tych grafik 
składają się tysiące kresek. Grupami two-
rzą pozorny chaos, a jako całość stają się 
uporządkowanym obrazem, harmonijnym, 
spokojnym, przekazującym nam pewne 

Jednym ze stałych punktów programu Dni Ustronia jest wystawa w Muzeum Ustroń-
skim. Jej otwarcie przypada zwykle na piątek przed dożynkami i nie inaczej było 
w tym roku. 17 sierpnia o godz. 17 odbył się wernisaż  wystawy pt. „LXX”, podczas 
którego obchodzono 70. urodziny Zbigniewa Niemca – artysty, który obrazem, foto-
grafią, symbolem graficznym, ale i słowem, również gwarowym przez lata wpisywał 
się w krajobraz kulturalny naszego miasta. I wpisał się już na stałe, jak to się mówi: 
odcisnął ślad, zostawił znak. Tak właśnie należałoby to ująć, po przeczytaniu słowa 
wstępnego, które uważnie studiowali licznie przybyli goście. 

MIKROKOSMOS ZNAKÓW

(cd. na str. 11)

Życzenia od koleżanek i od Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta.               Fot. M. Niemiec Goście z Niemiec.                      Fot. M. Niemiec

Retrospektywna wystawa Z. Niemca do obejrzenia w Muzeum Ustrońskim.        Fot. M. Niemiec
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Tym razem plener odbył się od 18 do 29 
lipca, a z ustrońskich brzimów pojechali 
tam: Dominika Gorzołka, Robert Heczko, 
Andrzej Piechocki i prezes Kazimierz 
Heczko. Na dzień dobry ustroniacy poka-

zali, co potrafią na wystawie prezentującej 
dorobek własny. Później nastąpiły dni 
ciężkiej pracy, ale też niekończących się 
rozmów i spotkań, dowodzących, że język 
sztuki jest uniwersalny, skoro umożliwia 

komunikację pomiędzy Polakami, Węgra-
mi i Japończykami. A ci zgodnie korzy-
stali z oferty zmodernizowanego domu 
pracy twórczej, gdzie również mieszczą 
się pokoje gościnne. Spotkania w Nanas 
mają coś w sobie, przyciągają też profe-
sjonalnych artystów, profesorów, ludzi 
zajmujących się sztuką.

Jednego dnia uczestnicy pleneru po-
stanowili zamienić senny klimat wę-
gierskiego kąpieliska na tętniącą życiem 
atmosferę Debreczyna, jednego z centrów 
kulturalnych kraju. Mieli okazję nacieszyć 
oko architekturą i obrazami zgromadzo-
nymi na ekskluzywnej wystawie dzieł 
najsłynniejszych impresjonistów. Plener 
zakończyła okazała wystawa w miejsco-
wym Domu Kultury.

Jako o klimatycznym i inspirującym 
mówi się też o plenerze, który w sierpniu 
odbywa się w Polsce, w Brennej, gdzie 
ustrońskie „Brzimy” zapraszają przyjaciół. 
Mają taką możliwość dzięki współpracy  
z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem 
Ustroń, kierowanym przez Leona Mijala. 
Artyści zyskują miejsce do pracy, miejsce 
niezwykłe, a Lasy Państwowe otrzymują 
dzieła sztuki. W tym roku do Pałacyku 
Myśliwskiego Konczałowskich przyje-
chali artyści z Hajdunanas, Budapesztu, 
Bruntalu (Czechy), Ostrawy, Ustronia 
Morskiego, Katowic i Krakowa. Pracowi-
ty był to czas, choć nigdy go nie brakowało 
by delektować się tamtejszą znakomitą 
kuchnią. Jednak zgodnie z obyczajem 
należało odbyć wycieczkę do jakiegoś 
miejsca na Śląsku związanego ze sztuką. 
Tym razem padło na Willę Ochorowi-
czówkę – Muzeum Magicznego Realizmu, 
z którym to „Brzimy” nawiązują współ-
pracę. W Wiśle wystawiał niedawno Ro-
bert Heczko. Plener zakończono udziałem  
w Ustrońskich Dożynkach.  

Na koniec pleneru również była wy-
stawa, tym razem w… plenerze, nie było 
bowiem pomieszczenia, w którym zmieś-
ciłby się dorobek artystów. Pokłosie bę-
dzie można też obejrzeć w Ustroniu,  
w Galerii Rynek, ale dopiero w lutym 2019 
roku, bo w takim terminie odbywa się co 
roku wystawa poplenerowa. 

Twórcy z Ustronia są bardzo aktywni 
i wyszukują także inne miejsca do pracy 
i spotkań. Jeszcze w połowie czerwca 
Dagmara Choroba i Iwona Dzierżewicz-
-Wikarek odpowiedziały na zaproszenie  
i wzięły udział w plenerze, jaki odbył się  
w Bruntalu w Czechach. Osoby tam pozna-
ne skorzystały potem z zaproszenia na ple-
ner do Polski.                                               (mn)

Artystyczne dusze mogą mieć specyficzne podejście do letnich wyjazdów. Organizują 
je, by… pracować. Są nawet takie artystyczne dusze, które nie wyobrażają sobie 
lata bez pleneru, czyli jak podaje słownik języka polskiego: „pobytu grupy artystów 
w jakiejś miejscowości, poświęconego pracy twórczej”. Tą miejscowością jest dla 
członków Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” Hajdunanas na Węgrzech, gdzie 
spotykają się z artystami miejscowymi, ale też przyjeżdżającymi z Budapesztu,  
z Rumunii, a nawet Japonii. Tak jest od lat…

JĘZYK UNIWERSALNY

konkretne treści. Wszechświat i przyroda 
oparta jest na liczbach i w tych pracach, 
choćby w oku, które jest stałym elementem, 
zaklęty jest ciąg Fibonacciego. Tę pętlę 
można zauważyć niemal w każdej pracy  
i to daje poczucie harmonii, bo cały wszech-
świat składa się z liczb. Widać Stwórca  
w swym dziele postanowił zastosować 
prawidła matematyczne. Stąd też nazwa 
boska proporcja, inaczej złota proporcja, 
która artystom jest dobrze znana. Każdy 
odcinek można podzielić na dwa w ten 

Debreczyn zdobyty. Uczestnicy pleneru po wystawie prac impresjonistów.                                    

Po wizycie w Ochorowiczówce - Muzeum Magicznego Realizmu.  

sposób, że stosunek krótszego do dłuższego 
będzie identyczny jak dłuższego do całości. 
To jest podstawa, która buduje przyrodę, 
ale i architekturę tak jak ciąg Fibonaccie-
go buduje każdą spiralną strukturę żywą 
na ziemi – liście, słoneczniki, ananas, 
muszle. To wszystko jest zbudowane na 
proporcji, która jest dokładnie policzalna  
i identyczna. Z chaosu tworzy się porządek. 
I tak samo z chaosu kresek w grafikach 
albo z pikseli fotografii tworzy się porzą-
dek rzeczy, które chce nam przekazać pan 
Zbigniew. 

W tekście wprowadzającym czytamy: 
Autor wystawy nie uważa się za artystę. 
Tworzenie jest odpowiedzią na potrzebę 
wypełniania przestrzeni treścią zamkniętą 
w obrazach i znakach, których charakter 
wynika z miejsca urodzenia, doświadczeń, 
lektur. Piórkiem, pędzlem czy apara-
tem fotograficznym opowiada historię 
człowieka wrażliwego, dzieli się tym, co 
uważa za ważne. Dziękuje za chwilę uwa-
gi poświęconą na czytanie jego znaków. 
Bez oczekiwań zaprasza do oglądania 
i refleksji…                                     (CM)

(cd. ze str. 10)
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Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu  
(krótka treść) Lokalizacja Szacunkowy 

koszt Opinia/Rekomendacja Komisji

1 Anna Depta Czytelnia i biblioteka - 
dobre miejsce dla człowieka Ustroń Dolny 39.996,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

2 Agata Mynarz Konserwacja dwóch zabytkowych 
krzyży w Ustroniu Hermanicach

Ustroń 
Hermanice 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

3 Katarzyna 
Cholewa

Modernizacja odwodnienia 
odcinka ul. Kuźniczej Ustroń Zawodzie 38.000,00 zł Opinia Komisji pozytywna. Projekt zostaje 

skierowany do realizacji bez głosowania.

4 Michał 
Karchut

Siłownia plenerowa - Park 
Street Workout Ustroń Dolny Ustroń Dolny 40.000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

* Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie 
zakresu projektu ze względu na 
przekroczony koszt projektu.

5 Maria 
Leszczyna Nierodzim na sportowo Ustroń Nierodzim 12.300,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

6 Bronisława 
Noszczyk Pływamy jak rybki w wodzie Ustroń Nierodzim 12.728,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

7 Michał Zając Nowoczesna szkoła II Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

8 Michał Zając Remont ul. Lipowska (chodnik) Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

9 Edyta 
Martynek

Zakup wyposażenia kuchni dla 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu Ustroń Górny 20.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

10 Piotr 
Poznański

Badanie stanu czystości rzeki 
Wisły oraz jej dopływów na 

wysokości osiedla Polana wraz 
z towarzyszącymi działaniami 

uświadamiającymi i edukacyjnymi

Ustroń Polana 14 000,00 zł Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

11 Michał Zając Chodnik ul. Bernadka Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 
kierowany pod głosowanie mieszkańców.

12 Przemysław 
Korcz

Zakup wyposażenia pracowni robotyki 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu Ustroń Górny 20.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

13 Joanna 
Cieślar

Remont dachu na budyn-
ku Przedszkola nr 5 Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

14 Edward 
Pękowski Mini plac zabaw dla najmłodszych Ustroń Centrum 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt zostaje 

skierowany do realizacji bez głosowania.

15 Andrzej 
Mertuszka

Zielona komórka - 
pamiętajcie o ogrodach Ustroń Górny 39.500,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

16 Sylwia 
Tomiczek Bezpieczne przejście na Brzegach Ustroń Górny 25.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu  
(krótka treść) Lokalizacja Szacunko-

wy koszt Opinia/Rekomendacja Komisji

17 Michał 
Górniok

Modernizacja budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

18 Marek 
Grzesiok

Remont toalety socjalnej 
i pokoju socjalnego nr 1 w strażnicy Ustroń Dolny 34.800,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

19 Paweł Waszek Remont schodów przy Żłobku 
Miejskim przy ul. Gałczyńskiego 43 Ustroń Górny 36 440,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 

kierowany pod głosowanie mieszkańców.
20 Michał Zając Potok - zasypanie - budowa kanału Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.

21 Karolina 
Makarewicz

Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie 
dla dzieci, dorosłych i seniorów Ustroń Poniwiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

22 Michał Zając Potok - regulacja Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

23 Michał Zając Chodnik ul. Leśna Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

24 Michał Zając Orle Gniazdo Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 
kierowany pod głosowanie mieszkańców.

25 Michał Zając Ścieżka Rowerowa Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

26 Marek 
Jaworski

Rozbudowa boiska do siatkówki 
plażowej

Ustroń 
Hermanice 40 000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kiero-
wany jest pod głosowanie mieszkańców. 
* Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie 

zakresu projektu ze względu na 
przekroczony koszt projektu.

27 Michał Zając Ścieżka edukacyjna Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

28 Michał Zając Chodnik ul. Lipowska Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 
kierowany pod głosowanie mieszkańców.

29 Michał Zając Wystawa - pół wieku w Ustroniu Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 
kierowany pod głosowanie mieszkańców.

30 Sławomir 
Zwardoń

Wykonanie chodnika i jego 
projekt do kwoty 40.000 zł Ustroń Poniwiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

31 Marek 
Witkowski

Zakup interaktywnego monitora 
dotykowego IQ Touch jako nowoczesna 

tablica interaktywna (ALL-IN-ONE) 
do Sali lekcyjnej nr 3 Szkoły 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Ustroniu

Ustroń Polana 9 889,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

32 Marek 
Witkowski

Zakup nart biegowych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Ustroniu
Ustroń Polana 9 960,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

33 Marek 
Witkowski

Zakup strojów ludowych cieszyńskich 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z 
Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Ustroń Polana 10 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

34 Władysław 
Zieliński Balustrada + Garaż dla OSP Nierodzim Ustroń Nierodzim 20 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

35 Wit Kozub Siłownia zewnętrzna - kontynuacja Ustroń Nierodzim 30 763,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

36
Sylwia 

Wojciechow-
ska-Witkowska

Zakup strojów sportowych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Ustroniu
Ustroń Polana 3 600,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

W tym roku realizowana jest trzecia edycja Budżetu Obywa-
telskiego. Ze środków budżetowych na rok 2019 wyodrębniona 
zostanie ta sama co w latach ubiegłych kwota 360 tys. zł, 
a mieszkańcy i tylko mieszkańcy zdecydują, na co zostaną 
przeznaczone pieniądze. Wymieniona kwota jest dzielona na 
9 części i każde z osiedli otrzymuje po 40 tys. zł. Taka suma 
powędruje do Polany, Poniwca, Ustronia Górnego, Ustronia 
Centrum, Ustronia Dolnego, Zawodzia, Hermanic, Lipowca 
i Nierodzimia. 

Do końca miesiąca trwa weryfi kacja projektów, które muszą 
spełniać określone warunki, a od 1 do 14 września odbywać się 
będzie głosowanie. Mieszkańcy danej dzielnicy mogą poprzeć 
jeden ze złożonych wniosków, a do realizacji zakwalifi kowane 
zostaną te, które otrzymają największą liczbę głosów i zmieszczą 
się w puli. Oznacza to, że zakwalifi kowany może zostać jeden 
wniosek za 40 tys. zł lub więcej za mniejsze kwoty. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ustroń głosowanie na projekty 
złożone w ramach budżetu odbywać się będzie na formularzu 
elektronicznym do głosowania, dostępnym w postaci modułu na 
stronie: www.budzetobywatelski.ustron.pl. Z wykorzystaniem 
jednego adresu mailowego można oddać maksymalnie 5 głosów. 

BUDŻET 
OBYWATELSKI

GŁOSOWANIE
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Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu  
(krótka treść) Lokalizacja Szacunkowy 

koszt Opinia/Rekomendacja Komisji

1 Anna Depta Czytelnia i biblioteka - 
dobre miejsce dla człowieka Ustroń Dolny 39.996,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

2 Agata Mynarz Konserwacja dwóch zabytkowych 
krzyży w Ustroniu Hermanicach

Ustroń 
Hermanice 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

3 Katarzyna 
Cholewa

Modernizacja odwodnienia 
odcinka ul. Kuźniczej Ustroń Zawodzie 38.000,00 zł Opinia Komisji pozytywna. Projekt zostaje 

skierowany do realizacji bez głosowania.

4 Michał 
Karchut

Siłownia plenerowa - Park 
Street Workout Ustroń Dolny Ustroń Dolny 40.000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

* Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie 
zakresu projektu ze względu na 
przekroczony koszt projektu.

5 Maria 
Leszczyna Nierodzim na sportowo Ustroń Nierodzim 12.300,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

6 Bronisława 
Noszczyk Pływamy jak rybki w wodzie Ustroń Nierodzim 12.728,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

7 Michał Zając Nowoczesna szkoła II Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

8 Michał Zając Remont ul. Lipowska (chodnik) Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

9 Edyta 
Martynek

Zakup wyposażenia kuchni dla 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu Ustroń Górny 20.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

10 Piotr 
Poznański

Badanie stanu czystości rzeki 
Wisły oraz jej dopływów na 

wysokości osiedla Polana wraz 
z towarzyszącymi działaniami 

uświadamiającymi i edukacyjnymi

Ustroń Polana 14 000,00 zł Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

11 Michał Zając Chodnik ul. Bernadka Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 
kierowany pod głosowanie mieszkańców.

12 Przemysław 
Korcz

Zakup wyposażenia pracowni robotyki 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu Ustroń Górny 20.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

13 Joanna 
Cieślar

Remont dachu na budyn-
ku Przedszkola nr 5 Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

14 Edward 
Pękowski Mini plac zabaw dla najmłodszych Ustroń Centrum 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt zostaje 

skierowany do realizacji bez głosowania.

15 Andrzej 
Mertuszka

Zielona komórka - 
pamiętajcie o ogrodach Ustroń Górny 39.500,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

16 Sylwia 
Tomiczek Bezpieczne przejście na Brzegach Ustroń Górny 25.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu  
(krótka treść) Lokalizacja Szacunko-

wy koszt Opinia/Rekomendacja Komisji

17 Michał 
Górniok

Modernizacja budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu Ustroń Lipowiec 40.000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

18 Marek 
Grzesiok

Remont toalety socjalnej 
i pokoju socjalnego nr 1 w strażnicy Ustroń Dolny 34.800,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

19 Paweł Waszek Remont schodów przy Żłobku 
Miejskim przy ul. Gałczyńskiego 43 Ustroń Górny 36 440,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 

kierowany pod głosowanie mieszkańców.
20 Michał Zając Potok - zasypanie - budowa kanału Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.

21 Karolina 
Makarewicz

Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie 
dla dzieci, dorosłych i seniorów Ustroń Poniwiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

22 Michał Zając Potok - regulacja Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

23 Michał Zając Chodnik ul. Leśna Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

24 Michał Zając Orle Gniazdo Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 
kierowany pod głosowanie mieszkańców.

25 Michał Zając Ścieżka Rowerowa Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

26 Marek 
Jaworski

Rozbudowa boiska do siatkówki 
plażowej

Ustroń 
Hermanice 40 000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt kiero-
wany jest pod głosowanie mieszkańców. 
* Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie 

zakresu projektu ze względu na 
przekroczony koszt projektu.

27 Michał Zając Ścieżka edukacyjna Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

28 Michał Zając Chodnik ul. Lipowska Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 
kierowany pod głosowanie mieszkańców.

29 Michał Zając Wystawa - pół wieku w Ustroniu Ustroń Lipowiec 40 000,00 Opinia Komisji negatywna. Projekt nie jest 
kierowany pod głosowanie mieszkańców.

30 Sławomir 
Zwardoń

Wykonanie chodnika i jego 
projekt do kwoty 40.000 zł Ustroń Poniwiec 40 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

31 Marek 
Witkowski

Zakup interaktywnego monitora 
dotykowego IQ Touch jako nowoczesna 

tablica interaktywna (ALL-IN-ONE) 
do Sali lekcyjnej nr 3 Szkoły 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Ustroniu

Ustroń Polana 9 889,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

32 Marek 
Witkowski

Zakup nart biegowych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Ustroniu
Ustroń Polana 9 960,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

33 Marek 
Witkowski

Zakup strojów ludowych cieszyńskich 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z 
Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Ustroń Polana 10 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

34 Władysław 
Zieliński Balustrada + Garaż dla OSP Nierodzim Ustroń Nierodzim 20 000,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

35 Wit Kozub Siłownia zewnętrzna - kontynuacja Ustroń Nierodzim 30 763,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 
jest pod głosowanie mieszkańców.

36
Sylwia 

Wojciechow-
ska-Witkowska

Zakup strojów sportowych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Ustroniu
Ustroń Polana 3 600,00 Opinia Komisji pozytywna. Projekt kierowany 

jest pod głosowanie mieszkańców.

Książka Ricka Wienecke „Ziarna na 
wietrze” jest biografią, którą czyta się  
z zapartym tchem. Na kartach tej książki 
spotykamy młodego człowieka, Ricka, 
który pracował tylko po to, żeby mieć 
za co się bawić. Jego życiem rządziły 
przyjemności, np. imprezy, alkohol, nar-
kotyki, dziewczyny. 

Pewnego dnia, podziwiając gwieź-
dziste niebo, Rick wypowiada ciekawe 
zdanie: Jeśli jest tam coś więcej, to chcę 
skończyć z tym całym chłamem. Była 
to jakby modlitwa. Patrząc na swoje 
życie, widziałem brud. Brud, który się 
nawarstwiał i którego już nie sposób było 

ignorować, ale nie wiedziałem, jak się go pozbyć…
Okazuje się, że istnieje Ktoś, Kto usłyszał to wołanie i odpo-

wiedział w zaskakujący sposób dla autora. 
Cała ta historia wskazuje na Boga, który pragnie rozmawiać ze 

zwykłym człowiekiem i zachęca, aby także zadawać Bogu pytania 

i mieć wrażliwe uszy na słyszenie Jego głosu i Jego niezwykłe 
prowadzenie. 

Rick odkrył, że rzeźba będzie jego „językiem” przekazu, którym 
Bóg będzie się komunikował z narodem Izraela. Bóg poprowadził 
go do wykonania rzeźby, albo raczej potężnej ekspozycji/wystawy, 
która nosi nazwę Fontanna Łez (The Fountain of Tears) i można 
ją zobaczyć w Izraelu w Aradzie (Pustynia Judzka). Wystawa ta 
również jest przygotowywana w Oświęcimiu (tuż przy drodze 
prowadzącej od rampy żydowskiej). Niedługo powstanie polska 
strona internetowa, poprzez którą będzie możliwość rezerwacji 
terminu zwiedzania wystawy (w tej chwili są dostępne informacje 
tylko w wersji angielskiej i niemieckiej).

Ta potężna i wyzwalająca różne emocje ekspozycja zachęca do 
osobistego dialogu z Bogiem, aby spróbować odpowiedzieć sobie 
m.in. na następujące pytania: ‒ Czy ukrzyżowanie Jezusa ma coś 
wspólnego z Holokaustem? ‒ Czy najstraszliwsze wspomnienia 
narodu żydowskiego można zestawić z cierpieniem Jezusa na 
Krzyżu? ‒ Czy jest możliwe zrozumienie dla czyjegoś bólu?

Ta rzeźbiarska ekspozycja nie jest zwykłą wystawą, lecz przy-
bliża do współczującego serca Boga. Boga, który rozumie każde 
nasze cierpienie, który pragnie prowadzić z nami dialog i nigdy 
nie pozostawi nas samych.

                     Agnieszka Karbowiak, Wydawnictwo Koinonia

ZIARNA NA WIETRZE
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Rok szkolny coraz bliżej. Jedna 
z polecanych dziś książek przyda 
się  tym, którzy przygodę z czy-
taniem dopiero zaczynają.

„Księga pierwszych 
czytanek” 

To znakomita książka dla dzieci, 
które znają już wszystkie litery, 
dwuznaki i zmiękczenia, potrafią 
składać wyrazy, a nawet całe 

zdania, ale nie umieją jeszcze płynnie czytać. Duża czcionka, 
przejrzysty układ tekstu i ilustracji na stronie, trudniejsze wyra-
zy umieszczone poza tekstem sprawiają, że dziecko w naturalny 
i przyjemny sposób uczy się płynnie czytać. Wysoki poziom 
literacki i artystyczny wpływa na kształtowanie wrażliwości  
i gustów najmłodszych. Pełne przygód opowiadania z pięknymi 

ilustracjami zachwycą każde dziecko.
Druga z polecanych pozycji została 
zakupiona na prośbę jednej z czy-
telniczek. 

Emma Strack, 
Plantevin Guillaume 
„Sowa czy puszczyk”

Ale duży pingwin! No coś ty, nie 
widzisz, że to alka? Mmm, pyszna 
nektarynka. Nie, nie, to brzoskwinia. 
To niebezpieczny wirus. Ależ skąd, to 
niegroźna bakteria. Oto kolekcja par 
podobnych, ale nie tak do końca. Na-

ukowe fakty, zabawne informacje oraz niesamowite ciekawostki 
– dzięki nim wzbogacisz swój dociekliwy umysł (a może mózg?).
Diabeł tkwi w szczegółach!

ZAPISY DO ZESPOŁÓW 
ZAINTERESOWAŃ  MDK
Zapisy dzieci i młodzieży do zespołów zainteresowań MDK 
„Prażakówka” rozpoczną się 3 września (poniedziałek)  
w sekretariacie MDK. Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem 
uczestnictwa w zajęciach tanecznych (oprócz akrobatyki oraz ze-
społów „Rytm” i „Uśmiech”) jest ukończony 7. rok życia dziecka. Na 
pozostałe zajęcia artystyczne zapraszamy dzieci szkolne od 6. roku 
życia. Na pierwsze spotkania organizacyjne zapraszamy rodziców  
z dziećmi.

 10 IX (poniedziałek): ● taniec nowoczesny – Katarzyna 
Rymanowska, Zespół „FANTAZJA” (kl. I-III SP),  godz. 15.30 
– sala 7, ● zajęcia plastyczne – Agnes Nagy, godz. 16.00 – sala 8

11 IX (wtorek): ● taniec nowoczesny – Anna Darmstaedter:
Zespół „KOLOR” (kl. I-III SP) grupa początkująca, godz. 

15.30 – sala 7, Zespół „IMPULS” (kl. IV-VI SP) grupa średnio-
zaawansowana, godz. 15.30 – sala 7, Zespół „ECHO” (kl. III-VI 
SP) grupa zaawansowana, godz. 15.30 – sala 7

12 IX (środa): ● zajęcia rękodzieła – Wanda Węglorz, godz. 
15.30 – sala 10, ● zajęcia teatralne – Janina Barnaś i Maria Ko-
zub, godz. 16.00 – sala 2, ● break dance – Wojciech Twardzik, 
godz. 16.00 – sala 7 

13 IX (czwartek): ● mażoretki – Katarzyna Rymanowska: 
Zespół „UŚMIECH” (6-7 lat) grupa początkująca, godz. 15.30 – 
sala 7, Zespół „TĘCZA” (kl. IV-VIII SP) grupa zaawansowana, 
godz. 15.30 – sala 7, ● akrobatyka – Wanda Węglorz i Czesława 
Chlebek: Zespół „ARABESKA”, godz. 15.00, sala gimnastyczna 
Szkoły Podstawowej nr 2, ● robotyka – Daniel Iryszek, godz. 
16.00 – sala 10

14 IX (piątek): ● taniec nowoczesny – Kinga Stasiuk: Zespół 
„RYTM” (5-6 lat), godz. 15.30 – sala 7, Zespół „ABSURD” 
(kl. VII,VIII SP, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne) grupa 
zaawansowana,  godz. 16.00 – sala 7, ● zespół wokalno-instru-
mentalny „Purple Sky” – Patryk Sobek, godz. 17.00 – sala 2

SCENA POLSKA ZAPRASZA
Muzeum Marii Skalickiej uprzejmie informuje, że spektakl 

„Namiętna kobieta” będzie wystawiany przez SCENĘ POL-
SKĄ dla grupy niedzielnej 9 września br. – wyjazd punktualnie  
o godz. 16.00 spod Lidla, zaś dla grupy wtorkowej 25 września 
br. – wyjazd punktualnie o 17.30 spod Lidla. 

NAMIĘTNA KOBIETA - autor: Kay Mellor, reżyser: Adam 
Sroka; to sprawnie napisana sztuka, która zmienia nastroje, 
przechodząc od farsy do tragedii. Opisuje rozterki kobiety w sile 
wieku, niedocenianej i zdesperowanej gospodyni domowej, która 
w dniu ślubu syna przechodzi załamanie nerwowe i chowa się na 
strychu. Stąd toczy swoją prywatną „wojnę domową” z rodziną.

Szanowna Redakcjo!
Proszę przyjąć słowa uznania za ostatni numer GU, w którym  

w profesjonalny sposób pokazujecie to, czym Ustroń żył w ostatnim 
tygodniu. Byłem bardzo ciekawy jak Wy, sympatyczne Panie, pora-
dzicie sobie z „natłokiem” wydarzeń i jestem bardzo Waszą pracą 
usatysfakcjonowany.

Sobota i niedziela były dniami, w którym wędrowałem po moim 
mieście, by na blogu pokazać to, co u nas jest związane z dożynka-
mi, z Dniami Ustronia. To była kolejna, tym razem już 728 trasa. 

Na blogu napisałem, że mierzi mnie to, że nie wspominamy od lat 
o tradycjach dożynkowych w dawnych wsiach sąsiednich Ustronia, 
a w 1973 roku do niego przyłączonych. Moim znajomym trudno  
z początku było wytłumaczyć, że oficjalne materiały mówią o po-
czątku tradycji ustrońskich dożynek w 1975 roku i nawiązują one do 
przedwojennych tradycji. Tak, to prawda, ale dotyczy tylko i wyłącz-
nie Ustronia. W sąsiednich miejscowościach (wtedy nie będących 
dzielnicami Ustronia) te tradycje trwały dalej, zaraz po wojnie.

Mogę tylko skupić się na Lipowcu, gdzie się urodziłem, wycho-
wywałem i mieszkałem i gdzie także w takim korowodzie jako mały 
siewca brałem udział (nie wiem tylko, czy to był 1959 rok czy 1960). 
Lipowskie korowody zaczynały się pod budynkiem Szkoły Podsta-
wowej i kończyły na „Kubieniowej zagrodzie”, a po rozbudowaniu 
świetlicy szły odwrotnie, od mostu na rzece Wiśle. W pierwszej 
połowie lat 60-tych XX wieku u nas były powiatowe dożynki  
(o ile nie wojewódzkie, tego nie pamiętam), ale wtedy do Lipowca 
przyjechali ludzie z Radia Katowice z najpopularniejszej wtedy 
audycji z panem Kaczmarkiem. Byliśmy dumni z racji docenienia 
nas za rolniczy trud.

Po przyłączeniu do Ustronia nasze, czyli lipowskie dożynki  
i korowód przeniosły się na teren miasta. Nie jest przypadkiem, że  
w 1975 roku gaździną została mieszkanka Lipowca (mama tegorocz-
nego gazdy). To było przedłużenie tradycji i przekazanie pałeczki 
miastu jako nasz wkład wejścia do tak zacnego grona.

Lipowiec nie był sam, bo wraz z Nierodzimiem i Bładnicami 
tworzył gromadę. W związku z tym opisane przeze mnie tradycje 
dożynkowe od któregoś roku były gromadzkimi. O tym trzeba pamię-
tać i od czasu do czasu napisać, bo w nowych pokoleniach zostaje 
utrwalana informacja, że wszystko zaczęło się w 1975 roku... a tak 
do końca nie jest.      Z wyrazami szacunku, Stanisław Lebiedzik

LIST DO REDAKCJI

34/2018/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

*  *  *Od redakcji: Stanisław Lebiedzik prowadzi blog Moje Wędrówki: 
moje-wedrowki.blogspot.com
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USTRONIUW dawnym

Z naszego na polski

Po naszymu...

Rajdy samochodowe odbywające 
się na terenie Ustronia mają długolet-
nią tradycję, sięgającą czasów mię-
dzywojennych. Pierwszy ogólnopolski 
zjazd gwiaździsty zorganizował Au-
tomobilklub Śląski w dniu 4 listopada 
1934 r. na drodze na Równicę, tuż po 
oficjalnej uroczystości jej otwarcia. 
Wydarzenie ściągnęło rekordową licz-
bę samochodów i motocykli z całego 
kraju – przeszło 80 maszyn. W na-
stępnych latach autostrada górska na 
Równicę była miejscem treningów prób 
szybkościowych oraz rajdów, zarówno 
pomniejszych, jak i tych zaliczanych 
do niezwykle prestiżowych, organizo-
wanych przez Automobilklub Polski 
z siedzibą w Warszawie. W czerwcu 
1937 r. odbył się tutaj jeden z etapów 
X Międzynarodowego Rajdu o Grand 
Prix Polski. Kolejny etap, tym razem  
w ramach XII Międzynarodowego Raj-
du o Grand Prix Polski, rozegrany został  
w czerwcu 1939 r. Impreza uważana 
była za drugi po słynnym Monte Carlo 
najstarszy rajd samochodowy na świe-
cie. Więcej na ten temat znaleźć można 
w 20. tomie „Pamiętnika Ustrońskiego”, 
którego ostatnie egzemplarze są jeszcze 
do nabycia w Muzeum Ustrońskim im. 
J. Jarockiego oraz w Miejskiej Informa-
cji Turystycznej.              Bożena Kubień

Witejcie zocne czytelniczki i czytelniki

Nó i widzicie, czakali my na lato, kiere nóm latoś fest 
dopiykło, a tu już hónym jesiyń nadchodzi. Liści żółknóm 
i łopadujóm, wczasowiczów coroz miyni i już ani w rozma-
itych geszeftach ni ma takich wielucnych łogónków jako 
baji pore tydni tymu.         

A że dziyń coroz krótszy, tóż dłóżyj sie wylygujym, potym 
stowóm, porobiym kole siebie i szmatlym sie po rozmaite 
sprawunki, łoto baji po świyżutkóm żymłe, kieróm se rada 
we mlyku namoczym. W połednie sie chytóm łobiadu  
i tak mi dziyń za dniym przeleci. Nale we czwortek robiym 
inaczyj. Wczas zrywóm sie na równe nogi, porobiym kole 
siebie roz dwa, co trzeba i dyrdóm ku kuźni, co już ji nima 
i tam zaroziutko kupujym, nie jyno tóm mojóm żymłe, ale 
nejprzód gazete ustróńskóm, coby mi nie chybiło. A powiym 
wóm, że ani żech sie nie nazdała jaki ta gazetka mo wziynci. 
Taki znómy już czako i jak jyny prziwożo nowe nómero ta 
szwarno dziełszka, to dycki jóm tam zagaduje, że mo rod 
czytać jeji pisani, ale też i to przichwoli, co pisze ta główno 
redachtorka i nałokoło łopowiado, że czyto wszycki stróny 
i aji krziżówke rozwiónzuje, dyć sóm tam fajne nagrody. Tak 
po prowdzie, to jo też wszycko czytóm, ale nima żech tako 
chwolidupa, a jo dycki nowe nómero se aji po chodniku na 
hónym przeszkartujym. 

Ze dwa tydnie nazod byłach u cery i przijechałach naspa-
dek dziepro w pyndziałek, a tu wszycki gazety wykupióne. 
Myślałach se pojczać łod mojigo łujca, bo łón dycki se 
niecho ty przeczytane nómera, a potym cały rocznik dowo 

do łoprawy, ale żech sie zawziyła, że se przeca kupiym, dyć 
gazeta je łacno, a potym i tak sómsiadka jóm rada czyto. 
Ale sie zdało, że jednakowoż bydym musiała iś na pojczki. 
Dziepro na targowisku udało mi sie nabyć łostatnióm. 
Myślym, że teroski przed wyborami, to aji ci, co jyno roz za 
czas brali sie za gazete, bydóm do ni co tydziyń zoglóndać, 
coby se przeczytać kiery tam startuje na burmistrza, a kiery 
chce być radnym, dyć muszymy wybrać tych nejlepszych,  
a to doista je procne myślyni, na kogo tu zagłosować, coby 
se potym w brode nie pluć, że my źle wybrali. Snoci już sie 
jakisi kómitety zawiónzujóm, tóż ta kampanija sie hónym 
rozkrynci. Jakbych była kapke młodszo, to sama bych 
startowała. Nó, możne ni na burmistrza, ale na radnego 
– czymu ni! Jyny nie rzóńdźcie, że sie mi już w tej siwej 
czepóni przewraco, dyć uwidzicie, że kaj kiery sie bydzie ku 
tej władzy wciskoł. Aji taki, co byście sie doista nie nazdali.

                                                            Staro ustrónioczka

Czepóń – głowa. Co w tej czepóni mosz, że dycki za-
póminosz?

Nazdać – spodziewać. Jyndrys ani sie nie nazdoł, a już 
był łożrały. 

Przeszkartować – przekartkować. Przeszkartuj tóm ga-
zete i nóndziesz, co trzeja. 

Snoci – podobno. Snoci Jura sie żyni. 
Szwarny – urodziwy, ładny. Z Pawła wyrós szwarny 

gorol. 
Zocny – szanowany, cenny. Na wiosne jabka sóm zocne. 

Ustroń, droga na Równicę. Na trasie X Międzynarodowego Rajdu Samochodowego o Grand Prix 
Polski, czerwiec 1937 r. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa (sygn. 1-M-1641-3).
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nego, niestety. Ale przez przypadek po raz pierwszy podczas 
wspomnianego spaceru spotkałem jego równie rzadkiego i 
pięknego krewniaka, czyli tytułowego zgniotka cynobrowego. 
Oba chrząszcze na tak zwany pierwszy rzut oka są prawie nie do 
odróżnienia; postacie dorosłe (imago) dorastają do 15 milimetrów 
długości, ale uwagę zwracają przede wszystkim ich bardzo silnie 
spłaszczone ciała, prawie że całe intensywnie czerwone (w zależ-
ności od gatunku – szkarłatne lub cynobrowe). W sformułowaniu 
„prawie że” kryją się gatunkowe różnice: zgniotek cynobrowy 
ma czarne żuwaczki i ciemny brzeg przedplecza, podczas gdy 
u zgniotka szkarłatnego czarne są jedynie końcówki żuwaczek. 

Oba nasze krajowe zgniotki praktycznie całe życie wiodą pod 
korą drzew, stąd to mocne spłaszczenia ciała. Jednak w odróżnie-
niu od takich na przykład korników nie wgryzają się w drewno, 

aby drążyć w nim korytarze, 
ale poszukują drzew obumar-
łych lub zamierających, których 
kora jest nieco „luźniejsza”, już 
niejako „odspojona” od drewna, 
dając możliwość poruszania się 
tym płaskim owadom w tak po-
wstałej, niezwykle ograniczonej 
przestrzeni. Tak dorosłe chrząsz-
cze, jak i ich larwy, są praktycz-
nie wszystkożerne – z równym 
zapałem i zaangażowaniem 
zjadają fragmenty łyka, grzyby 
rozkładające drewno oraz inne 
żerujące pod korą bezkręgowce 
lub ich szczątki. Zgniotki nie 
są przy tym jakoś specjalnie 
przywiązane do konkretnego 
gatunku drzewa, chociaż bar-
dziej preferują drzewa liściaste 
(głównie wierzby, topole, ol-
chy, jesiony, buki, wiązy, dęby, 
klony) niż iglaste (czyli jodły, 
świerki i sosny), a spośród nich 

– zwłaszcza te o miękkim drewnie. 
W wielu opracowaniach dotyczących zgniotków chrząszcze te 

określa się mianem „reliktów puszczańskich”, podkreślając ich 
ścisły związek z lasami pierwotnymi. Dziś wiemy, że to nie do 
końca prawda i zgniotki są znajdowane również w lasach mocno 
przekształconych przez człowieka, a poza granicami Polski nawet 
w parkach miejskich czy w plantacjach drzew, np. topoli. Warunek 
jest jeden – obecność martwych drzew i drewna w odpowiednim 
stopniu rozkładu. Ulubionym miejscem występowania zgniotka 
cynobrowego pozostają lasy łęgowe, występujące nad rzekami  
i strumieniami, na stosunkowo wilgotnych siedliskach i tworzo-
ne przede wszystkim przez wierzby, topole i olchy. A że takich 
miejsc jest coraz mniej w naszym kraju, nic więc dziwnego, że 
oba gatunki zgniotków występują w Polsce na bardzo nielicznych 
stanowiskach. Są więc objęte ochroną gatunkową, figurują na 
czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych, a zgniotek 
cynobrowy jest na dodatek tzw. gatunkiem naturowym, którego 
obecność może wskazywać na zasadność ustanowienia w miejscu 
jego występowania obszaru Natura 2000, czyli ogólnoeuropejskiej 
formy ochrony przyrody.

Zgniotek cynobrowy i jego szkarłatny krewniak to zwierzęta 
ściśle związane z martwymi i zamierającymi drzewami (chociaż 
w żadnym stopniu nie przyczyniają się do ich obumierania), bez 
których po prostu nie mają żadnych szans na przeżycie. Zapewne 
los tych czerwonych chrząszczy można potraktować wzruszeniem 
ramion, bowiem nie wszystkim te „robale” muszą się podobać,  
a na dodatek z racji skrytego trybu życia – tylko nielicznym 
przydarzy się podziwiać je w naturze. Jednak nad wyraz celnie 
znikanie siedlisk zgniotków skomentowała Janina Duszejko: 
„Pozwalają wywozić z lasu drzewo, w którym Owady składają 
jaja i z których później wylęgają się larwy. Larwy jadą do tarta-
ków i do zakładów przerobu drewna. Nie pozostaje po nich ślad. 
Giną i nawet nikt tego nie zauważa. (…) Pomyślałam wtedy, że 
każdej niesprawiedliwie zadanej śmierci należy się jednak jakaś 
jawność. Nawet owadziej. Śmierć, której nikt nie zauważył, staje 
się podwójnym skandalem”.

                                                    Tekst i foto: Aleksander Dorda

Zapewne każdy miłośnik książek ma swoje ulubione tytuły, 
do których co jakiś czas powraca, z różnych zresztą przyczyn  
i powodów. Ja na przykład po raz kolejny z przyjemnością przeczy-
tałem „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Olgi Tokarczuk 
– książka ukazała się w 2009 r. i mniej więcej wtedy oddałem się 
lekturze po raz pierwszy. Później przez kilka lat porastała kurzem 
w domowej biblioteczce, aby ponownie powrócić do czytelniczego 
życia mniej więcej dwa lata temu, kiedy to entuzjastyczne recen-
zje zbierał „Pokot”, czyli ekranizacja dokonana przez Agnieszkę 
Holland i Kasię Adamik. Nie mogłem sobie wówczas odmówić 
ponownej lektury, zwłaszcza że za sprawą polityków i ogólnego 
„klimatu” panującego w naszym kraju treść nabrała nowych 
znaczeń i stała się mocnym głosem w dyskusji na temat naszego 
stosunku do zwierząt, czy też szerzej – przyrody. Po raz trzeci 
powróciłem do prozy Tokarczuk 
ledwie przed kilkoma dniami,  
a to za sprawą niewielkiego,  
a jakże przy tym charaktery-
stycznego chrząszcza.

W tym przypadku rzecz cała 
zaczęła się od spaceru, który  
w pewnym momencie „zboczył” 
z utartej ścieżki i przerodził się  
w quasi-wyprawę w leśne odstę-
py do okazałej wierzby, od jakie-
goś czasu podgryzanej przez bo-
bry. Interesujące jednak okazały 
się nie same bobry czy drzewo 
noszące ślady ich zębów, ale to, 
co kryło się pod jego korą. Za-
miast więc szybkiego powrotu do 
domu, spacer nabrał, że tak po-
wiem wigoru i charakteru prawie 
że ekspedycji naukowej, w ra-
mach której w kilkuhektarowym 
lesie nie przepuściłem żadnej le-
żącej kłodzie czy też martwemu 
drzewu, uważnie zaglądając pod 
ich korę. Warto było się pobrudzić i pomęczyć, bowiem obok całej 
rzeszy różnorakich żywych, półżywych i martwych, aczkolwiek 
licznie i pospolicie występujących stworzeń (gatunków), natrafiłem 
na zupełnie nieznanego mi, pięknie wybarwionego chrząszcza. 
Po jego oznaczeniu i przypisaniu właściwej nazwy gatunkowej, 
jakieś trybiki w mojej pamięci rozpoczęły intensywną pracę i po 
raz kolejny przekartkowałem książkę Tokarczuk. Tak, dobrze pa-
miętałem – napotkanego  przeze mnie chrząszcza można poniekąd 
zaliczyć w poczet owadzich bohaterów „Prowadź swój pług…”.

Narratorką i główną postacią książki jest Janina Duszejko,  
a poniekąd kryminalno-sensacyjna akcja dzieje się w Kotlinie 
Kłodzkiej. Jednak równie ważne są rozważania o stosunku lu-
dzi do świata przyrody, czy też – jakby to zapewne ujęła sama 
Duszejko – do Natury, Lasu i wszelakich żywych Stworzeń. 
Przytoczę w tym miejscu krótki fragment, dość dobrze tę kwestię 
ilustrujący: „(…) poszłam z Borosem do lasu. Przy jego udziale 
kłody pozwoliły odsłonić przed moimi oczami swoje tajemnice. 
Zwykłe pnie drzew okazały się całymi królestwami Stworzeń, 
które drążyły korytarze, komory, przejścia i składały tam swoje 
drogie jaja. Larwy może nie były zbyt piękne, ale wzruszała mnie 
ich ufność – powierzały swoje życie drzewom nie przypuszczając, 
że te ogromne nieruchome Stworzenia są w istocie tak kruche  
i na dodatek całkowicie zależne od woli ludzi. (…) Boros podnosił 
ściółkę i pokazywał mi jeszcze inne rzadkie i mniej rzadkie gatun-
ki: Pachnica Dębowa, Tykotek Rudowłos – kto by pomyślał, że 
tu siedzi, pod odłupaną korą, Biegacz Zielonozłoty – ach, więc to 
tak się nazywa; tyle razy go widziałam i zawsze był połyskującym 
anonimem. Gnilik Czarny, piękny jak kropka rtęci. Ciołek Matowy. 
Ciekawe imię. Powinno się imiona Owadów dawać dzieciom. (…) 
Ręce Borosa robiły czary mary, kreśliły tajemnicze znaki i oto poja-
wiały się jakiś Owad, larwa, jajeczka złożone w grona. Zapytałam, 
które z nich są pożyteczne, i to pytanie bardzo oburzyło Borosa. 
– Z punktu widzenia natury nie ma istot pożytecznych i niepoży-
tecznych. To tylko niemądre rozróżnienie stosowane przez ludzi”. 

Wspomniany Boros to entomolog zajmujący się „pewnym 
chrząszczem, reliktowym, rzadkim i pięknym”, czyli zgniotkiem 
szkarłatnym. Nie, nie udało mi się natrafić na zgniotka szkarłat-

BLIŻEJ NATURY
   ZGNIOTEK CYNOBROWY
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Rozmowa z Markiem Jaworskim, 
sędzią piłkarskim

Miał pan moment, w którym zastanawiał się, czy być piłka-
rzem, czy sędzią?
Tak, na początku mojej przygody z sędziowaniem. Grałem jesz-
cze wtedy w Kuźni Ustroń. Przez około rok byłem piłkarzem  
i sędzią. Stawało się to coraz bardziej uciążliwe, bo gdzieś za-
wsze musiałem się urlopować, żeby gdzie indziej być. W końcu 
wybrałem sędziowanie, aczkolwiek dla rekreacji i kondycji gram 
w piłkę na orliku. 
Od kiedy zaczął pan sędziowanie?
Gdy miałem 18 lat zacząłem sędziowanie, a wszystko za sprawą 
turnieju piłkarskiego w Wiśle. Postanowiłem wtedy zrobić sobie 
kurs sędziowski i tak to się potoczyło. 
Jak wyglądał taki kurs?
Raz w tygodniu spotykaliśmy się w siedzibie Beskidu Skoczów. 
Tam z prezesem naszego podokręgu, Józefem Mazurem, mieliśmy 
teorię, z której następnie zdawaliśmy komisyjny egzamin. 
A co jeśli chodzi o praktykę?  
Żeby sędziować, przed każdą rundą musieliśmy wykonywać 
biegi kondycyjne, czyli np. 12 kółek dookoła boiska i dodatkowo  
6 długości sprintu. 
Ale oprócz kondycji sędzia musi mieć w małym paluszku 
wszelkie elementy gry i wiedzieć jak reagować w danej sytuacji.
Dokładnie. Kiedy już zdaliśmy teorię, to sędziowaliśmy trzy 
mecze, podczas których byliśmy oceniani przez doświadczonych 
arbitrów. Najpierw sędziowaliśmy na linii bocznej i patrzyliśmy, 
jak główny arbiter sobie radzi, później my byliśmy jako ci główni, 
a doświadczeni z boku przyglądali się naszej pracy. Po każdym 
zakończonym meczu mówili nam, co robiliśmy dobrze, a co nale-
żałoby jeszcze poprawić. Po tych trzech meczach wypuszczono już 
nas na głęboką wodę i sami sędziowaliśmy. Wiadomo, na początku 
sędziowałem trampkarzy, młodzików, żaków. Stopniowo jednak 
można awansować w górę. 
Gdzie obecnie może pan arbitrować? 
Mogę sędziować w okręgówce na linii bocznej i juniorów jako 
sędzia główny. Oczywiście, w tej drugiej roli jest znacznie trudniej, 
bo cała odpowiedzialność i ostateczne decyzje spadają właśnie 
na tego arbitra. 
Czy miał pan trudne sytuacje, w których nie wiedział, jak 
zasędziować? 

Tak, dużo było takich sytuacji, zwłaszcza na początku mojej pra-
cy jako arbiter. Dodatkowo, każdy krzyk kibiców czy trenerów, 
dolatujący do mnie gdzieś z boku, był dla mnie stresujący. Nie 
wiedziałem, czy na pewno dobrze zasędziowałem. Ale wiadomo, 
że obie drużyny nigdy nie będą zadowolone z werdyktu sędziego. 
Teraz już się tym nie przejmuję tylko wykonuję swoją robotę 
najlepiej jak potrafię. 
A czy po meczu przychodzą do pana zawodnicy czy trenerzy 
i rzucają jakieś złośliwe uwagi czy obraźliwe słowa?
Rzadko. Oni też muszą się liczyć z tym, że takie sytuacje są 
odnotowywane w protokole, co może skutkować zawieszeniem 
danej drużyny na 3 miesiące czy pół roku w rozgrywkach, a dany 
klub dostaje karę finansową. 
A czy w trakcie pana pracy zaistniała sytuacja, w której pro-
ponowano panu łapówkę w zamian za korzystne sędziowanie?
Tak, raz zdarzyła mi się taka sytuacja. Nie był to wtedy jakiś 
decydujący mecz, ot po prostu takie zwykłe spotkanie towarzy-
skie. Chyba wtedy zależało kierownikowi, żeby wypaść dobrze 
przed całym zarządem klubu no i zaproponował mi tzw. korzyść 
majątkową. Nie przyjąłem jej. Właściwie to ta sytuacja rozegra-
ła się na oczach dwóch pozostałych sędziów. Obróciliśmy to  
w żart, że jakoś damy radę. 
W takich ligach często takie sytuacje mają miejsce?
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że rzadko. Ale  
z opowiadań starszych sędziów wywnioskowałem, że kiedyś 
była to częsta praktyka. 
Czy przygotowuje się pan przed każdym sezonem do sę-
dziowania?
Co miesiąc mamy szkolenia w starostwie powiatowym. Szko-
lenia te skupiają wszystkich sędziów z naszego podokręgu. 
Przyjeżdża wówczas sędzia z innego podokręgu, który już 
arbitruje w wyższej lidze, i za pomocą rzutnika pokazuje nam 
różne sytuacje mogące wystąpić w trakcie meczu mówiąc  
o koniecznych krokach, jakie powinniśmy wówczas podjąć. Po 
każdym takim szkoleniu zdajemy test, co przydaje się później 
w ewentualnych awansach.
Aspiruje pan do tego, aby sędziować w wyższych ligach, może 
w przyszłości na mistrzostwach?
Chciałbym, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo ciężko by mi 
się było tam dostać. Trzeba mieć dobre znajomości. Poza tym, 
to podokręg typuje sędziów na poszczególne egzaminy, których 
zdanie umożliwia sędziowanie w wyżej postawionych ligach. To 
nie zależy ode mnie. Sam nie mogę wysuwać swojej kandydatury 
na tego typu egzaminy. 
Czy stoi pan teraz przed nowymi wyzwaniami, jeśli chodzi  
o sędziowanie?
Ogólnie rzecz biorąc zawsze są jakieś wyzwania. Ale w chwili 
obecnej, w związku z narodzinami córeczki, czasu poświęconego 
na kolejną rundę rozgrywek może być troszkę mniej. Niemniej, 
w przyszłości myślę o awansie, żeby się dalej rozwijać. Lubię to 
zajęcie.
Jak pan myśli, dlaczego akurat piłka nożna stała się takim 
fenomenem?
Wydaje mi się, że ten sport przyciąga najwięcej młodzieży. 
Sam widzę to w szkole, gdzie uczę w-fu. W czasie przerw czy 
luźniejszych zajęć dzieciaki biorą piłkę i grają. Od zawsze tak 
zresztą było. To też przyciąga dużą rzeszę kibiców. 
Pytam, bo nasza reprezentacja nie specjalnie popisała się 
choćby podczas tegorocznego mundialu.
Wolałbym tej kwestii nie oceniać. Nie wiem też, jakie oni po-
pełniają np. błędy taktyczne, ale z pewnością, widząc te mecze, 
mogę powiedzieć, że robionych jest zbyt mało zmian. Zawodnicy 
są coraz bardziej zmęczeni, a być może takie zmiany nieco by im 
dodały sił. Choć muszę stwierdzić, że młody Kurzawa z Górnika 
Zabrze był najlepszy, dawał z siebie wszystko, z pewnością został 
zauważony. Mamy więc w zespole takie perełki. Zobaczymy, jak 
będą się rozwijać.
Co może pan powiedzieć tym chłopakom, którzy myślą  
o tym, aby zostać sędzią piłkarskim?
Przede wszystkim to super przygoda, taka odskocznia od co-
dziennych obowiązków. Jeśli ktoś myśli o takim zajęciu, to 
polecam. Poza tym, jest teraz duże zapotrzebowanie na sędziów. 
Wystarczy przejść kurs w Beskidzie Skoczów i zacząć się roz-
wijać w tym temacie. 
Dziękuję za rozmowę.           Rozmawiała: Agnieszka Jarczyk

PRACA Z GWIZDKIEM
M. Jaworski.  
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OLIMPIJSKA SONDA
Podczas minionego weekendu przeprowadziliśmy wśród miesz-

kańców Ustronia sondę na temat trwającej właśnie w Pekinie 
olimpiady. Pytaliśmy o to, czy oglądają zawody, co ich najbardziej 
interesuje, jak oceniają występy Polaków. Niektórzy, w obawie 
przed podaniem ich nazwisk, nie chcieli nic mówić na ten temat. 
Udało nam się jednak wysłuchać wielu interesujących wypowiedzi, 
w tym nie tylko o samej olimpiadzie, lecz m.in. również ocen kultury 
sportowej naszego kraju i tego, co można zrobić, aby ją poprawić 
oraz ekonomicznego podejścia do wyjazdu na igrzyska.

ŚWIĘTO PLONÓW
Od zarania dziejów uprawa roli związana jest z ludzką troską 

o wzrost i dojrzewanie plonów oraz z radością wynikającą z dobrych 
zbiorów. W świadomości przedstawicieli wszystkich kultur istnieje 
również głęboko zakorzenione przekonanie o potrzebie złożenia 
podziękowań za plony. Starożytni Grecy zwracali się z nimi do bogini 
Demeter, Rzymianie dziękowali Ceres, Germanie bogu Wotanowi, 
zaś Słowianie – bogini Mokoszy. Chcieli w ten sposób wyprosić 
błogosławieństwo dla swoich pól także na przyszły rok. Z nastaniem 
chrześcijaństwa te święta dziękczynienia przerodziły się w dożynki. 
W Biblii czytamy o Kainie i Ablu, którzy składali Bogu ofi arę 
z owoców swojej pracy. W Kościele katolickim najstarsze dowody 
na istnienie dożynek pochodzą już z III w. naszej ery. 

RATUJĄ ŻYCIE
Przez cały lipiec we wszystkich stacjach TVP emitowany był spot 

reklamowy Krewniaków. Była to kolejna akcja promująca Honorowe 
Krwiodawstwo i zachęcająca do oddawania krwi. Termin kampanii 
nie był przypadkowy, bowiem w okresie wakacyjnym tego niezastą-
pionego leku w Polsce dramatycznie brakuje. Tegoroczna kampania 
nosiła tytuł „Co 15 sekund...”. W ten sposób chciano zilustrować 
Polakom częstotliwość, z jaką podaje się krew potrzebującym, a co 
za tym idzie, jak jest potrzebna ogromna ilość krwi. W spocie udział 
wzięli ubrani w czerwone koszulki Krewniaków Radosław Pazura 
oraz Marcin Velinov (twórca kampanii Krewniacy) w towarzystwie 
dzieci tzw. Honorowych Krwinek. „Co 15 sekund w polskich szpi-
talach potrzebna jest krew” - mówiły dzieci. „W trakcie emisji tej 
reklamy krew ratuje życie dwojga ludzi”- kontynuował Pazura. Sło-
wa te miały sprowokować widza do myślenia o potrzebie oddawania 
krwi, szczególnie teraz, w najtrudniejszym okresie dla polskiego 
krwiodawstwa - okresie letnim. Poza promocją idei Honorowego 
Krwiodawstwa, za pośrednictwem serwisu SMS, zbierano pieniądze 
na najnowocześniejszy autobus do poboru krwi imienia Jana Pawła 
II.                                                                                  Wybrała: (lsz)

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

K O M A N D O R  -  C i e s z y n , 
ul.Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi i nie tylko... Zamów 
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728-
340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl

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

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

MOUNTAIN-MED -  profe-
sjonalny masaż medyczny, ta-
ping, fizykoterapia, stacjonarnie 
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystycz-
na 6. 535-387-898.

Nowe urządzone mieszkanie sprze-
dam. 515-286-714.  

Brykiet bukowy, buk suchy worko-
wany, drewno podpałkowe – kar-
tony, węgiel groszek workowany. 
(33)854-47-10.

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

WYPRZEDAŻ do końca sierpnia: 
paneli podłogowych, karniszy me-
talowych i boazerii PCV. „Marko”, 
ul. Cieszyńska 1 (pod apteką).

Malowanie dachów. 505 168 217. 

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

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

Wywóz fekalii, tanio. 516-233-242, 
511-482-407.

Sprzedam maszyny rolnicze. 721-
116-105.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 21.08.2008 r.

www.ustron.pl

*  *  *

 
30.08      Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
31.08-1.09  Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
2-3.09    Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
4-5.09    Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1   tel. 856-11-93
6-7.09    Lawenda     ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
8-9.09    Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK
*  *  *

34/2018/5/R

Może pora na grill?                                                      Fot. A. Jarczyk

31.08 18.00 Koncert Sławomira, amfi teatr (cena biletu: 20 zł)
1.09 12.00 Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę wybu-
  chu II wojny światowej, Pomnik Pamięci Narodowej
1.09 13.00 Rajdowy Ustroń, rynek. Szczegółowy plan na 
  www.ustron.pl i na str. 1
1-2.09 11.00 Bajkowe zakończenie wakacji na Czantorii, 
  KL „Czantoria”
7.09 17.00 Charytatywna Gala Disco Polo, amfi teatr (cena
  biletu: 19 zł)
7.09 17.00 Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana
  Żeromskiego, czytelnia MBP
8.09  Downhill City Tour, Ustroń Zawodzie
8.09  Pchli Targ, plac targowy
9.09 15.00 Koncert fi nałowy XIV Festiwalu Ekumenicznego 
  pt. „Miłość w Panu” w wykonaniu EL „Czantoria”,
  kościół pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
16.09 10.00 25. Marszobieg na Czantorię Wielką, rynek/KL
  „Czantoria”
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

34/2018/2/O

Bi
ał

e 
da

ją
 m

at
a 

w
 d

w
óc

h 
po

su
ni

ęc
ia

ch
. 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) okrągła klamra, 8) bezradność, 9) broni 
wjazdu, 10) do prostowania uzębienia, 12) dodatki do kłódki, 
14) składana królowi, 15) okrągła mapa świata, 16) zwierzęcy 
pyszczek, 19) drzewo liściaste, 22) rzadkie imię żeńskie, kró-
lowa Palmyry lub krzew ozdobny, 23) nerwowe lub wełniane, 
24) czyta tekst.
PIONOWO: 2) jeden z legendarnych założycieli Cieszy-
na, 3) złote pary w „Prażakówce”, 4) lipcowa solenizantka, 
5) portowe nabrzeże, 6) książka pomysłów pełna, 7) marka 
komputera, 11) zatrudniony w fi rmie, 13) warzywo korze-
niowe, 17) przeciwieństwo zła, 18) kontrnatarcie, 20) ryba 
z kolcem, 21) bezpieczne schronienie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 7 września.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 32

ZABAWA DOŻYNKOWA
Nagrodę w wysokości 50 zł, voucher dla 2 osób na 

ustrońską ciuchcię oraz książkę pt, „Ziarna na wietrze” 
otrzymuje:* Anna Kubień z Ustronia, ul. Folwarczna. 
Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Szachy jako gra, szachy jako symbol mają swoje stałe miejsce 
w języku i literaturze, a nawet poezji. Wybitny polski poeta rene-
sansowy Jan Kochanowski stworzył obszerny poemat pt. „Szachy” 
dedykowany Jego Miłości Panu Janowi Krzysztofowi, hrabi z Tar-
nowa, kasztelanowi Wojnickiemu. 

Utwór otwiera przedmowa: 
Wojnę powiedzieć myśli serce moje,
Do której miecza nie trzeba ni zbroje,
Ani pancerzów, ani arkabuzów,
Ta walka czyście może być bez guzów.
K temu wyjeżdżać nie potrzeba w pole,
Wszystka się sprawa ogląda na stole:
Jako dwa króle przeciw siebie siędą,
A równym wojskiem potykać się będą.
Jeden z nich w jasnej, drugi w czarnej zbroi,
Ten wygra, przy kim dobry hetman stoi.Nie taki dawny Ustroń, 2000 r.                                          Fot. W. Suchta

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych 
jest Gazeta Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
 

Książka „Ziarna na wietrze” jest fascynującą powieścią biografi czną kanadyjskiego artysty Rick’a Wienecke. Zobaczymy w niej początkowo bardzo zagubionego w życiu młodego mężczyznę (alkohol, narkotyki, im-
prezy) i jego zaskakującą przemianę. Rick stworzył potężną ekspozycję „Fontanę Łez” m.in.  w Oświęcimiu. Ekspozycja ta zachęca do dialogu ze Stwórcą nt. cierpienia w różnych wymiarach życia, także Holokaustu.  

Na zajęcia pod takim tytułem zaprasza Akademia Esprit. 
Gimnastyka umysłu jest bezpłatna, a korzyści z jej uprawiania 
bezcenne, gdyż trenuje koncentrację, ćwiczy logiczne myślenie, 
poprawia pamięć, rozwija kreatywność, stymuluje pracę mózgu, 
uaktywnia obie półkule mózgowe. Dzięki niej dzieci m.in. poznają 
techniki zapamiętywania czy sposoby tworzenia notatek.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą ułatwić sobie 
szkolne życie i nauczyć się, jak się uczyć. Zgodnie z twierdze-
niem, że pamięć można trenować i wciąż ulepszać - podobnie 
jak umysł, na zajęciach dzieci bawiąc się „pracują” nad pamięcią 
i „gimnastykują mózg”.

Celem spotkań jest pomoc dzieciom w nauce, pokazanie, co 
można zrobić, żeby była ona przyjemniejsza, łatwiejsza, przyno-
siła efekty i zabierała mniej czasu. Program adresowany jest do 
uczniów klas 4 rozpoczynających II etap kształcenia.

Zapisy w sekretariacie szkół. Liczba miejsc ograniczona, 
decyduje kolejnoś ć  zgłoszeń . Projekt współfi nansowany przez 
Miasto Ustroń.

GIMNASTYKA UMYSŁU
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TYTUŁ
OBRONIONY
18 sierpnia w Wiśle tytuł Mistrza Polski 

w maratonie MTB obronił Dariusz Batek 
z grupy CST 7R MTB Team, którą wspie-
ra Miasto Ustroń. Mistrz Polski mówił 
po starcie: - Stało się to, na co czekałem, 
do czego dążyłem i na co ciężko praco-
wałem przez ostatni czas pomimo wielu 
trudności. Obroniłem tytuł Mistrza Polski 
w maratonie MTB z ubiegłego roku!!! To 
chyba 13. lub 14. koszulka z orłem, ale 
cieszy tak samo jak pierwsza. Wygrać 
tak trudny wyścig na tak ciężkiej trasie 
sprawia podwójną satysfakcję, a ci, któ-
rzy byli blisko mnie wiedzą, ile mnie to 
kosztowało i z tego miejsca należą im się 
podziękowania. Na ten sukces pracował 
cały sztab ludzi. 

MRKS Czechowice-Dziedzice - KS Kuźnia Ustroń - 2:2

1 LKS Bełk 4 12 11:7
2 LKS Drzewiarz Jasienica 4 10 8:2
3 LKS Czaniec 4 9 7:4
4 MRS Czechowice-Dziedzice 4 8 10:4
5 KS Kuźnia Ustroń 4 8 6:4
6 Tyski Sport II S.A. 4 7 7:6
7 KS Unia Racibórz 4 6 4:2
8 TS Podbeskidzie II BB 4 5 8:9
9 LKS Wilki Wilcza 4 4 7:6
10 GKS Dąb Gaszowice 4 4 3:5
11 MKP Odra Centrum Wodzisław 4 2 4:6
12 LKS Goczałkowice 4 2 3:5
12 GKS Radziechowy-Wieprz 4 2 3:5
14 KS Polonia Łaziska Górne 4 2 1:3
15 KS Spójnia Landek 4 2 2:5
16 KS Płomień Połomia 4 1 2:13
  

22 sierpnia Kuźnia Ustroń udała się do 
Istebnej, gdzie rywalizowała w ćwierćfi-
nale okręgowego Pucharu Polski z miej-
scowym Góralem. Zespół z Istebnej jest 
aktualnym beniaminkiem A-klasy. Wynik 
tego spotkania otworzył w ósmej minucie 
Adrian Sikora. Piłkarzom Górala udało 
się doprowadzić do wyrównania w 22. 
minucie po uderzeniu z rzutu karne-
go. Podopieczni Mateusza Żebrowskie-
go wyszli po raz drugi na prowadzenie  
w 31 minucie za sprawą Jakuba Walicz-
ka. Radość z prowadzenia nie trwała 
długo, ponieważ już po minucie na tab-
licy wyników widniał remis. Końcówka 
pierwszej połowy to istny popis Adriana 

PÓŁFINAŁ JUŻ CZEKA

Sikory. Napastnik Kuźni zdobył bram-
ki w 40. i 44. minucie dzięki czemu 
skompletował hattricka. Po zmianie stron 
Kuźnia zdobyła dwie bramki. Najpierw  
w 79. minucie spotkania bramkarza Górala 
pokonał Michał Pietraczyk, a dwie minu-
ty później Jakub Waliczek po raz drugi 
tego dnia wpisał się na listę strzelców.  
W końcówce meczu miejscowym piłka-
rzom udało się przeprowadzić skuteczną 
kontrę i zmniejszyć rozmiary porażki. 
Spotkanie półfinałowe odbędzie się 5 
września o godzinie 16:30 w Drogomy-
ślu, gdzie podopieczni trenera Mateusza 
Żebrowskiego zmierzą się z miejscową 
Błyskawicą.                  Arkadiusz Czapek

 
UKS APN Góral Istebna - KS Kuźnia Ustroń - 3:6  (2:4)

URATOWANY REMIS

 Fot. J. Pustelnik

W minionej kolejce IV ligi Kuź-
nia Ustroń podejmowała na wyjeździe 
MRKS Czechowice-Dziedzice. Drużyna 
z Czechowic jest beniaminkiem, jednak 
w swojej kadrze ma kilku zawodników 
z doświadczeniem z wyższych lig. Po 
pierwszej połowie bliżej zwycięstwa byli 
gospodarze, którzy prowadzili po bramce 
zdobytej w 11. minucie. Do wyrównania 
doszło w 56. minucie, kiedy to Konrad 
Kuder uderzył w samo okienko czechowi-
ckiej bramki. W 90. minucie beniaminek 
po raz drugi objął prowadzenie i wszystko 

wskazywało na to, że podopieczni trenera 
Mateusza Żebrowskiego będą musieli po 
raz pierwszy w tym sezonie przełknąć 
gorycz porażki. Grać trzeba do końca  
i piłkarze Kuźni bardzo dobrze o tym 
wiedzą. W 93. minucie Arkadiusz Jaworski 
celnie dośrodkował piłkę z rzutu rożnego  
a skuteczną główką popisał się Anton 
Fizek. Po dwóch ligowych zwycięstwach 
teraz nadszedł czas na dwa remisy. Najbliż-
szy mecz Kuźnia zagra u siebie, 1 września  
o godzinie 17:00. Ich rywalem będą Wilki 
Wilcza.                         Arkadiusz Czapek


