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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Egzaminy mają za sobą dwa 
roczniki uczniów, na których 
odbywa się kolejny ekspery-
ment w polskiej oświacie.
                     Więcej na str. 4

d

USTROŃSKA MAJÓWKA 
   program na str. 4

Ustroń leży na terenie okręgu wybor-
czego nr 11 w Katowicach, a mieszkańcy 
naszego miasta głosować będą w 9 stałych 
obwodach z tradycyjnymi siedzibami ko-
misji wyborczych. Powstały też 4 dodat-
kowe obwody w szpitalach i w Miejskim 
Domu Spokojnej Starości. 

W wyniku wyborów w Polsce wyło-
nimy 52 europosłów. Kandyduje jed-
na osoba z Ustronia – Agnieszka Jar-
czyk, lat 28, dziennikarka, zajmująca 6. 
miejsce na liście KWW Konfederacja 
Korwin Braun Liroy Narodowcy. Z po-
wiatu cieszyńskiego kandyduje Jan Ol-
brycht, socjolog, samorządowiec, były 
burmistrz Cieszyna, zajmujący 4. miejsce 
na liście KKW Koalicja Europejska PO 

PSL SLD .N Zieloni. Z tej samej listy  
z miejsca 1. kandyduje prof. Jerzy Buzek, 
w ubiegłym tygodniu wygłaszający wykład 
na konferencji pt. „Walka ze smogiem na 
obszarach wiejskich i uzdrowiskowych”, 
która odbyła się w hotelu „Kolejarz”.  
W Jaszowcu obecna była także posłanka 
na Sejm RP Mirosława Nykiel, również 
kandydatka do Europarlamentu (nr 3, lista 
Koalicji Europejskiej). W poprzedni week-
end odwiedziła nas europosłanka Jadwiga 
Wiśniewska z Koziegłów, otwierająca 
listę Prawa i Sprawiedliwości w naszym 
regionie. Wręczała nagrody zwycięzcom 
Mistrzostw Polski Seniorów w Szachach. 
O tych dwóch wydarzeniach napiszemy  
w kolejnym numerze GU.                (mn)

WYBIERZEMY EUROPOSŁÓW

17 kwietnia odbył się tradycyj-
ny Koncert Wiosenny Towarzy-
stwa Kształcenia Artystycznego 
w Ustroniu.    Więcej na str. 8

Po raz drugi podczas długiego majowe-
go weekendu będzie okazja, by z rodziną, 
przyjaciółmi wziąć udział w wyjątkowej 
grze terenowo-historyczno-detektywi-
stycznej. Głównym bohaterem znowu 
został Jan Cieślar, ustroński poszukiwacz 

przygód, który tym razem wpadł na trop 
spisku, sięgającego aż XVIII wieku. Bę-
dzie sporo chodzenia lub jak kto woli bie-
gania, rozwiązywania zagadek, ale przede 
wszystkim świetnej zabawy. W grze mogą 
brać udział 2-3 osobowe drużyny. Na za-
wodników czekają cenne nagrody. Zapisy  
i regulamin na: www.gry.ustron.pl

GRA RADOŚCI

Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w niedzielę 26 
maja od godz. 7.00 do 21.00. Do głosowania uprawnione są osoby, które ukończyły 
18 lat. Wybieramy poprzez postawienie znaku „x” przy jednym nazwisku.

Pokrzywy już się panoszą na 
naszych działkach, więc sprag-
nieni wiosennych witamin na 
pewno bez zachęty po nie sięg-
niemy.             Więcej na str. 11

Przyrodzie przydałoby się więcej deszczu, ale słońce zapewnia piękne widoki.  Fot. R. Neumann
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26.04 – 27.04   Poniwiec     
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, Gra-
bowa, Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, Limbowa, 
Lipowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa
8.05 –  9.05   Lipowiec + ul. Piękna i ul. Wantuły 
Bernadka, Czarny Las, Działkowa, Górecka, Górna, Kręta, Krzy-

szkołę przewinęło się ponad 
1500 pilotów. W dawnym bu-
dynku jest teraz ośrodek wypo-
czynkowy.  

W Lesznej Górnej najstarszym 
zabytkiem jest płyta nagrobna 
z 1678 roku na przykościelnym 
cmentarzu. Uwagę zwraca też 
późnobarokowa figura św. Jana 
Nepomucena, która stoi na wy-
sokości kościoła po drugiej 
stronie drogi.

Osadzeni w Zakładzie Karnym 
w Cieszynie ostatnio sprzątali 
tereny wzdłuż „królowej pol-
skich rzek” w Wiśle, wały Bren-
nicy w Brennej i Górkach oraz 
brzegi Bobrówki w Cieszynie. 
Zebrali kilkadziesiąt worków 
śmieci.                                  (nik)

W jedenastu sołectwach gminy 
Goleszów odbyły się wybory. 
Sołtysami zostali: Bażanowice 
– Jan Polok, Cisownica – Karol 
Macura, Dzięgielów – Zygmunt 
Krzemień, Godziszów – Beata 
Jaworek, Goleszów Dolny – 
Karol Alkier, Goleszów Górny 
– Andrzej Czermak, Goleszów 
Równia – Leszek Staś, Kisie-
lów – Karol Szostok, Kozako-
wice – Krzysztof Kohut, Lesz-
na Górna – Anna Jaworska, 
Puńców – Andrzej Ernst.   

Tablica upamiętniająca cie-
szyński tramwaj elektryczny 
wzbudza ciekawość turystów. 
Została wmurowana przed 
sześcioma laty w płytę rynku 
wraz z niewielkim fragmen-
tem torowiska. Znajduje się  

w miejscu dawnego przystanku 
i tzw. mijanki. Tramwaj, dla 
przypomnienia, kursował przez 
Olzę w latach 1911 – 1921.

Rozstrzygnięto przetarg na 
wykonanie termomodernizacji 
krytej pływalni w  Skoczowie. 
Gmina pozyskała blisko 1,4 
mln zł ze środków unijnych. 
W popularnym „Delfinie” m.in. 
wymieniona zostanie stolarka 
okienna i drzwiowa, docieplo-
ne będą ściany i stropodach 
oraz niecka basenu i zjeżdżal-
nia. 

85 lat temu na górze Chełm  
w Goleszowie powstała Szkoła 
Szybowcowa. O funkcjono-
waniu tej placówki przypomi-
na pamiątkowa tablica. Przez 

to i owo
z 

okolicy
Ponad 50 tys. zł wyda gmina 
Chybie na odkomarzanie. Tego-
roczna akcja potrwa od wiosny 
do końca września. Dokucz-
liwymi owadami zajmie się 
specjalistyczna firma.

Tuż przed Wielkanocą w Sko-
czowie tradycyjnie spalono ku-
kłę Judosza. Wcześniej przez 
miasto przeszedł pochód. Nad 
trytonowym grodem niosły się 
dźwięki drewnianych klekotek.

*  *  **  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu 
i Zarządu Osiedla Ustroń Hermanice

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu dla Osiedla Hermanice stanowiące-
go załącznik do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/192/2012 
z dnia 28 lutego 2012 r.  w sprawie statutu Osiedla Hermanice

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

7 maja 2019 roku o godz. 17.00
w Przedszkolu nr 4 

przy ul. Wiśniowej 13 w Ustroniu                       
odbędzie się

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Hermanice,
na którym przeprowadzony zostanie wybór

Przewodniczącego Zarządu i Zarządu 
Osiedla Ustroń Hermanice

Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się 
wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, 
zgodnie z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkań-
ców Osiedla posiadających prawo wybierania.

Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym mowa  
w ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie, tj. 
w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny 
pierwszego terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie było ważne, 
wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla posiadających prawo 
wybierania w liczbie 3% pomniejszonej o 20%. W przypadku gdy liczba 
ta nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w górę do pełnej liczby.

Osiedle Ustroń Hermanice obejmuje ulice:

Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, 
Dominikańska, Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie 
prawej), Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od 
nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101 do nr 201 po stronie 
lewej), Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, 
Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Jana 
Sztwiertni, Skoczowska (do nr 101 po stronie lewej i do nr 100F po 
stronie prawej), Pawła Stellera, Wodna, Wspólna, Wiśniowa, Urocza.

     
                               Burmistrz Miasta
    Przemysław Korcz

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu dla Osiedla Poniwiec stanowiącego 
załącznik do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/187/2012  
z dnia 28 lutego 2012 r.  w sprawie statutu dla osiedla Poniwiec

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

9 maja 2019 roku o godz. 17.00
w Parku Poniwiec 

Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne (były OWK Eltrans)  
przy ul. Lipowa 20 w Ustroniu                       

odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Poniwiec,

na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu 

Osiedla Ustroń Poniwiec
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się 

wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, 
zgodnie z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkań-
ców Osiedla posiadających prawo wybierania.

Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym mowa  
w ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie, tj. 
w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny 
pierwszego terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie było ważne, 
wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla posiadających prawo 
wybierania w liczbie 3% pomniejszonej o 20%. W przypadku gdy liczba 
ta nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w górę do pełnej liczby.

Osiedle Ustroń Poniwiec obejmuje ulice:

Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Droz-
dów od nr 7 po stronie lewej i od nr 18 po stronie prawej, Grabowa, 
Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 
78, Limbowa, Lipowa od nr 11 po stronie lewej i od nr 12 po stronie 
prawej, Słowików, Topolowa, Wiązowa.

    
    Burmistrz Miasta
               Przemysław Korcz

waniec, Lipowska, Lipowski Groń, Mokra, Nowociny, Piękna, 
Podgórska, Przetnica, Spokojna, Szkolna, Wałowa, Wantuły, Wesoła
10.05 – 11.05   Nierodzim  
Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodarska, Gra-
niczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Krótka, Łączna, Potokowa, 
Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2019 
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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

17/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Robert Karol Spiess lat 84 ul. A. Brody 

17/2019/2/R

*   *   *

SPOTKANIE Z ANNĄ CIEPLAK 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Cieplak. Im-
preza odbędzie się w piątek 26 kwietnia w Czytelni Biblioteki,  
o godz. 17.00. Anna Cieplak jest pisarką oraz animatorką kultury. 
Laureatką Nagrody im. Witolda Gombrowicza za debiut literacki 
oraz Nagrody Conrada.  Niedawno premierę miała jej najnowsza 
książka pt.  „Lekki bagaż”.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA USTROŃ PONIWIEC 

9 maja o godz. 17.00 w Parku Poniwiec przy ul. Lipowa 20 
odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze mieszkańców 
Osiedla Ustroń Poniwiec, na którym przeprowadzony zostanie 
wybór Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń 
Poniwiec.

*   *   *
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 o godzinie 9.00 roz-
pocznie się turniej piłki siatkowej o puchar Burmistrza naszego 
miasta, dla zespołów, których zawodnicy ukończyli 50 lat.

Udział w turnieju potwierdziło 6 zespołów z Słowacji, Czech, 
Rajczy, dwa zespoły z Cieszyna oraz zespół gospodarzy z Ustro-
nia, którzy zwracają się do swoich sympatyków o gorący doping.

*   *   *

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
telefon alarmowy 994
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

16 IV 2019 r.
Kolejne kontrole sanitarno-porząd-
kowe prywatnych posesji przy ul. 
A. Brody, m.in. sprawdzano wy-
wóz nieczystości ciekłych. 

17 IV 2019 r.
Tego dnia trzykrotnie interwe-
niowano w sprawie potrąconych, 
martwych zwierząt – dwóch kotów 
i zająca przy ul. 3 Maja, Wczaso-
wej i Szpitalnej.
18 IV 2019 r.
Takie same interwencje w sprawie 
takich samych co poprzedniego 
dnia zwierząt. Na ul. Katowickiej, 
Tartacznej i Bażantów zginęły dwa 
koty i jeden zając.
18 IV 2019 r.
Otrzymano zgłoszenie o bez-
pańskim psie biegającym na ul. 
Tartacznej. Pies został schwytany 
i trafił do schroniska w Cieszynie.

Jak informuje wicekomendant 
Straży Miejskiej w Ustroniu Miro-
sław Noszka strażnicy jak w każde 
święta pełnili dyżury, ale ten czas 
minął w naszym mieście spokojnie. 
Jedynie w Poniedziałek Wielka-
nocny 22 kwietnia dwukrotnie 
interweniowano w sprawie psów. 
Najpierw na ul. Katowickiej zginął 
owczarek niemiecki, w związku 
z czym trzeba było zabezpieczyć 
miejsce i czekać na odpowiednie 
służby, żeby zabrały zwierzę do 
utylizacji. Później strażnicy otrzy-
mali zgłoszenie o agresywnie za-
chowującym się psie, biegającym 
w okolicy ul. Kuźniczej. Pies został 
schwytany i zawieziony do schro-
niska w Cieszynie.                 (mn)      

UROCZYSTOŚĆ PRZY POMNIKU 
PAMIĘCI NARODOWEJ

Koło Miejskie Sojusz Lewicy Demokratycznej w Ustroniu 
zaprasza członków i sympatyków na uroczystość składania 
kwiatów w dniu Święta Pracy 1 maja (środa) o godzinie 12.00 
przy Pomniku Pamięci Narodowej. W spotkaniu weźmie udział 
przewodniczący rady wojewódzkiej SLD w Katowicach i prze-
wodniczący rady powiatowej SLD w Cieszynie Artur Siąkała.

                               Zarząd Koła Miejskiego SLD w Ustroniu

ZEBRANIE OGÓLNE 
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LIPOWIEC
Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec serdecznie zaprasza  wszyst-

kich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbędzie się 
10 maja (piątek) o godz. 17.00 w budynku SP 5, ul. Szkolna 1, 
Ustroń Lipowiec. 

SPRZĄTANIE NIERODZIMIA
Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką za-

prasza wszystkich Mieszkańców na wspólne sprzątanie naszej 
dzielnicy, które odbędzie się 27 kwietnia od godziny 9.00. Zbiórka 
w „Olszynce”, gdzie też po zakończeniu sprzątania zapraszamy 
na ognisko. Każdy z nas dba o własny dom i obejście, zadbajmy 
wspólnie o wygląd Nierodzimia. Liczymy na pozytywny odzew.

*   *   *

*   *   *

*   *   *

POSZUKUJEMY 
DZIENNIKARZA

W związku z odejściem z pracy Agnieszki Jarczyk poszukuje-
my osoby na stanowisko dziennikarza. Mile widziane doświad-
czenie w pracy w lokalnych mediach oraz znajomość Ustronia. 
Zapraszamy także osoby, które nie mają wykształcenia ściśle 
dziennikarskiego, ale są otwarte, ciekawe świata i ludzi, posiadają 
umiejętność przelewania informacji i wrażeń na papier. CV można 
przesłać mailem lub przynieść do redakcji.

PRZERWA 
W GAZECIE

2 maja nie ukaże się następny numer naszej Gazety Ustrońskiej, 
gdyż układ świąt majowych uniemożliwia jego złożenie i wydru-
kowanie. Relacje z licznych wydarzeń sportowych i kulturalnych 
będą się ukazywać na bieżąco na naszym profilu na Facebooku. 
Po kolejny, pełen miejskich informacji numer zapraszamy do 
punktów sprzedaży 9 maja. 

W następnym tygodniu redakcja będzie otwarta w poniedziałek 
i wtorek (29 i 30 kwietnia) w godz. 8-16. 
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TRUDNE EGZAMINY
Egzaminy mają za sobą dwa roczniki uczniów, na których od-

bywa się kolejny eksperyment w polskiej oświacie. Tegoroczni 
absolwenci gimnazjów w połowie I klasy dowiedzieli się, że są 
ostatnim rocznikiem w tego rodzaju szkole. Uczyli się ze świa-
domością, że do szkoły średniej pójdą dwa roczniki naraz - oni  
i ósmoklasiści. Ci ostatni testowali nową/starą organizację nauki 
oraz naprędce opracowaną podstawę programową. Tak samo jak 
gimnazjaliści na razie nie wiedzą, jak sprawdzi się podwójny na-
bór i nauka w szkołach średnich. Młodzież i ich rodzice cały czas 
słyszeli, że nie wiadomo, czy odbędą się egzaminy decydujące 
o dalszej edukacji, na dwa dni przed egzaminami rozpoczął się 
strajk nauczycieli.

Ale udało się i 10, 11 i 12 kwietnia odbyły się egzaminy  
w Gimnazjum nr 1 i w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Przystąpiło do 
nich ponad 130 uczniów. Jedna z nauczycielek G-1 stwierdziła, że 
cały czas uspokajała rodziców, że egzamin się odbędzie, bo szkoła 
nie chce dokładać więcej stresów gimnazjalistom, którym z powo-
du zmian w systemie i tak nie jest łatwo. Jednak dyrekcja musiała 
się natrudzić, by skompletować komisje i skorzystano z pomocy 
nauczycieli ze szkół spoza Ustronia oraz nauczycieli pobliskiego 
technikum. Niełatwo było też w G-2. Tam w komisjach zasiedli 
nauczyciele z SP-1 oraz ze szkół podstawowych w Lipowcu  
i w Nierodzimiu. 15, 16 i 17 kwietnia we wszystkich ustroń-
skich szkołach podstawowych egzaminy zdawało ponad 170 
ósmoklasistów. W tym przypadku również dyrekcje musiały się 
nagimnastykować, by zebrać odpowiednią liczbę nauczycieli 
do komisji. Prowadzono prawdziwe roszady wymieniając się 
pracownikami, którzy nie prowadzili strajku, dyrektorów wspo-
magała też przedstawicielka Urzędu Miasta Ustroń. 

Po świętach nauka odbywa się we wszystkich ustrońskich 
szkołach, normalnie pracują również przedszkola.              (mn)

Egzamin Gimnazjum nr 1 w szkolnej auli...             Fot. M. Niemiec

...i Gimnazjum nr 2 w Prażakówce.                             Fot. M. Niemiec
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WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

Ustroń z pewnością można nazwać 
miastem rowerzystów. Świadczy o tym 
chociażby frekwencja podczas Rodzinne-
go Rajdu Rowerowego, w którym każdego 
roku bierze udział kilkaset osób. Nie do 
przecenienia jest także działalność An-
drzeja Nowińskiego, organizatora imprez 
z cyklu Uphill MTB Beskidy oraz aktyw-
ność wielu zawodniczych grup kolarskich. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-

O turystyce rowerowej, kolar-
stwie i miejskich rowerach mówi 

burmistrz Przemysław Korcz

ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA
  Uroczystości ekumeniczne
godz. 10.30 Msza św. w kościele rzymskokatolickim św. Klemensa 
  z kazaniem ks. Michała Matuszka, wikariusza Parafii Ewangeli- 
  cko-Augsburskiej w Ustroniu
godz. 11.40 Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników  
  uroczystości pod Pomnik Pamięci Narodowej przy Rynku
godz. 12.00 Uroczystość słowno-muzyczna i złożenie kwiatów pod  
  Pomnikiem Pamięci Narodowej

Burmistrz Korcz testuje jeden z miejskich 
rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, 
który ma być dostępny do wypożyczenia 
mieszkańcom i turystom jeszcze w tym roku. 

17/2019/3/R

kańców i turystów, chcemy stworzyć wa-
runki do amatorskiego i profesjonalnego 
jeżdżenia na rowerach, dlatego też obecnie 
pracujemy nad możliwością realizacji 
dwóch poważnych przedsięwzięć. 

Pierwszym z nich jest „Rowerowy 
Ustroń – koncepcja rozwoju turystyki 
rowerowej”, opracowana przez Jerzego 
Mendrka i Fundację KULT (organizatora 
Down Hill City Tour), zawierająca m.in.: 
schematy rozbudowy infrastruktury do 
uprawiania rowerowej turystyki rodzin-
nej, MTB, enduro, downhill, freeride. 
Zgodnie z nią powstać ma centrum ro-
werowe, trasy rowerowe, uwzględnia 
też organizację imprez kolarskich itp. 
W ramach pracy nad koncepcją staramy 
się o fundusze zewnętrzne na realizację.

Drugim przedsięwzięciem jest wdroże-
nie systemu korzystania z rowerów miej-
skich. Mamy zarezerwowane środki na 
ten cel. Obecnie prowadzimy negocjacje 

dotyczące kosztów z firmą, z którą projekt 
byłby realizowany i, mam nadzieję, że już 
niedługo miejskie rowery wyruszą na ulice 
Ustronia. System wypożyczalni nie wyma-
ga zatrudnienia osób do obsługi, wszystkie 
formalności – łącznie z opłatą – załatwiane 
są poprzez aplikację w telefonach komór-
kowych. Na terenie miasta ma powstać 
kilka punktów, w których chętni wypo-
życzaliby rower i oddawali w każdym 
innym dowolnym punkcie należącym do 
systemu rowerów miejskich. Jest szansa, 
że ten sam system przyjmie miasto Wisła, 
wówczas również tam można by zwrócić 
pojazd. Poszerzy to możliwości i funk-
cjonalność całego pomysłu oraz zwiększy 
atrakcyjność dla turystów. W razie awarii 
jednośladu serwisem ma się zajmować 
jedna z miejscowych firm, która nawią-
że współpracę z właścicielem rowerów. 
Miasto będzie dysponować pojazdami na 
zasadzie wypożyczenia, a użytkownicy 
zapłacą za ich wykorzystanie. Planuje się 
opłatę w wysokości 1,5 zł za pół godziny, 
przy czym po opłaceniu 3 godzin dysponu-
je się rowerem przez całą dobę. Szczegóły 
funkcjonowania wypożyczalni są jeszcze 
dopracowywane. Chciałbym, aby w tym 
roku na ulicach pojawiło się 30 rowerów. 
Mając na uwadze kuracjuszy i osoby 
starsze zdecydowaliśmy się na model ze 
wspomaganiem elektrycznym ze względu 
na przewyższenia występujące w Ustroniu. 
Testowany system przewiduje w przyszło-
ści możliwość wypożyczenia rowerów 
na zasadzie abonamentu dla osób, które 
chciałyby wykorzystywać je do regular-
nych dojazdów do pracy. Będziemy starali 
się stale poszerzać bazę jednośladów. Jeśli 
system się sprawdzi, będzie ekologicznym 
i praktycznym uzupełnieniem sieci komu-
nikacji na terenie miasta.    Spisała: (mn)

Prace z wystawy patchworków pt. „Biało-czerwona” prezentowanych podczas warsztatów 
„Zakręcony patchwork” w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Gwarek” w marcu br., 
o czym pisaliśmy w świątecznym numerze GU.                                              Fot. L. Szkaradnik
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Szanowny Panie Burmistrzu, 
Jako radny wybrany z dzielnicy Polana, Jaszowiec, Dobka, oraz 

przede wszystkim jako radny Miasta Ustroń nie mogę zgodzić się 
z tak zachowawczym podejściem do rozwoju naszej dzielnicy, 
naszego miasta. Czytając Pana wypowiedź, w której zapewnia 
Pan,  że jest mnóstwo inwestorów chcących rozwijać nasze 
wspólne miasto Ustroń poprzez budowę hoteli, zastanawiam się 
co więc się z nimi dzieje, dlaczego nasza dzielnica się nie rozwija? 
Czyżby argumenty ochrony dóbr kultury współczesnej oraz zrów-
noważony rozwój miasta nie pozwoliły im inwestować w naszym 
mieście? Według mojej wiedzy od kilkunastu lat nie mieliśmy w 
naszym mieście większej inwestycji hotelowej. Jesteśmy miastem 
uzdrowiskowym, więc mając świadomość, że nie możemy rozwi-
jać jakiejkolwiek formy inwestycji w produkcję, musimy skupić 
się i zrobić wszystko aby rozwijać szeroko pojętą bazę turystycz-
ną.  Przez wiele lat zapomniana i zaniedbywana dzielnica Jaszow-
ca jest jedyną dzielnicą w Ustroniu z tak ogromnym potencjałem 
-inwestycyjnym.  Rozwój tej dzielnicy, a zarazem naszego miasta 
Ustronia, zależy od zainteresowania inwestorów prywatnych.  
W swojej wypowiedzi powołuje się Pan Burmistrz na zrówno-
ważony rozwój oparty na szerokich konsultacjach społecznych  
w stosunku do nowych inwestycji. Jako radny tej dzielnicy 
rozmawiam z jej mieszkańcami. Nie spotkałem się ani jedną 
opinią, która wyrażałaby chęć chronienia postkomunistycznych, 
niszczejących hoteli. Komisja Architektury w sformułowanym 
oraz jednogłośnie przegłosowanym wniosku do Pana Burmi-
strza  wyraziła wolę oraz chęć rozwoju tej dzielnicy w oparciu 
o zrównoważony rozwój, przyjmując graniczne wartości inwe-
stycji, a mianowicie maksymalną powierzchnię zabudowy 25 %, 
oraz maksymalną wysokość zabudowy 8 pięter, w zależności od 
ukształtowania terenu.  

W przypadku rozbudowy Domu Wczasowego Kolejarz, z  ana-
lizy przeprowadzonej przez pracownię urbanistyczną, wynika za-
stosowanie współczynnika zabudowy na poziomie nieco powyżej 
średniej tj. około 13 %. W oparciu o istniejące prawo, a mianowicie 
rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 
roku, dopuszcza się możliwość wyznaczenia innego wskaźnika 
wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzch-
ni działki albo terenu, jeżeli wynika to z przeprowadzonej analizy.  
W rozmowie telefonicznej z Panią Zuber, którą przeprowadziłem 
na komisji Architektury w marcu b.r. zostałem poinformowany, 
że niestety ich biuro nie sporządzi takiej analizy, mimo tego, iż 
podałem Pani Zuber następujące argumenty:

1)   Sąsiadujący z Kolejarzem, Dom Wczasowy Dąb oraz Dom 
Wczasowy Mazowsze mają wskaźniki zabudowy działki na po-
ziomie ponad 20 %.

2)   Rada Miasta Ustronia na marcowej Sesji będzie uchwalała 
częściowy  plan zagospodarowania przestrzennego w tej samej 
dzielnicy z powierzchnią zabudowy w niektórych jednostkach pla-
nu na poziomie 60 %.  (Plan został uchwalony 28 marca 2019 r.).

W odpowiedzi usłyszałem, że z pewnością znajdziecie Państwo 
biuro urbanistyczne, które wykona dla Państwa tego typu analizę 
z uwzględnieniem powyższych argumentów. 

Musimy chronić tereny w naszym mieście,  które nie są zurbani-
zowane i nigdy nie były przeznaczone pod inwestycje, natomiast 
całym sercem wspierać inwestycje w tereny oraz dzielnice, które 
tego wymagają. 

Jako ekonomista muszę również wspomnieć o niezmiernie 
ważnym aspekcie finansowym tego typu przedsięwzięć. Inwe-
stycje prywatne generują wiele podatków, które spływają na 
każdym etapie inwestycji do kasy naszego miasta. Na początku 
etapu inwestycyjnego jest to okazja do podjęcia pracy dla firm 
z branży budowlanej, następnie możliwość zatrudnienia dla 
naszych mieszkańców w szeroko pojętej obsłudze hotelowej,  
a na końcu wpływy do kasy naszego miasta w formie podatków 
bezpośrednich (opłaty klimatycznej, podatku od nieruchomości, 
podatku od osób fizycznych). Musimy pamiętać, że każda z tych 
grup, docelowo będzie płaciła podatki, co wpłynie pozytywnie na 
budżet miasta Ustronia.  

ODPOWIEDŹ 
RADNEGO DAMIANA RYSZAWEGO 
W SPRAWIE ROZWOJU JASZOWCA

 W związku z tym, iż poszukujemy dodatkowych pieniędzy na 
inwestycje miejskie służące poprawie życia wszystkich mieszkań-
ców Ustronia takie jak budowa basenu, dróg, chodników, placów 
zabaw i wiele, wiele innych,  wierzę, że Pan Panie Burmistrzu 
jako dobry gospodarz będzie dbał o rozwój naszego miasta, 
niezależnie od rodzaju inwestycji, inwestora oraz dzielnicy,  
w której miałaby potencjalna inwestycja powstać.  

        Radny Miasta Ustroń         
         Damian Ryszawy

OGNISKA I ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
Wielu mieszkańców Naszego Miasta pyta czy można palić 

ogniska na prywatnej posesji, czy jest to definitywnie zakazane. 
Nie ma zakazu palenia ognisk, należy jednak do tego celu uży-
wać tylko odpowiednio wysuszonego drewna, aby ograniczyć 
ilość dymu. Zasadne jest również powstrzymywanie się od 
palenia ognisk w okresie znacznego zanieczyszczenia powietrza 
smogiem. Niedopuszczalne jest natomiast wykorzystywanie 
do palenia ogniska odpadów zielonych (trawy, liści, gałęzi) 
ponieważ są one odbierane w ramach systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi (w workach brązowych). Zakaz spalania 
odpadów zielonych wynika z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach, 
który dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślin-
nych poza instalacjami i urządzeniami tylko wtedy, gdy nie są 
one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Warto również 
przypomnieć, że w roku 2019 w ramach ponoszonej opłaty za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi można oddawać 
odpady zielone bez limitu – czyli bez ponoszenia dodatkowych 
opłat – Rada Miasta Ustroń podjęła stosowną uchwałę.

Należy również pamiętać, że nie wolno powodować nadmiernej 
ilości dymu i uciążliwego zapachu, który może być uciążliwy dla 
innych osób (np. sąsiadów), które mają prawo bronić się - nawet 
w sądzie - przed immisjami, czyli przykrym zapachem i dymem 
z ogniska, mogą też zażądać zaprzestania takich działań. Jeśli 
natomiast dym przedostaje się na ulicę w takiej ilości, że ograni-
cza widoczność kierowcom i zagraża bezpieczeństwu, to można 
spodziewać się interwencji policji lub straży miejskiej.

Rozpalając ognisko, trzeba przestrzegać przepisów przeciw-
pożarowych.

        Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń

17/2019/5/R

Na Czantorii znajduje się największa i najwyżej położona górska plaża 
w Polsce. Program majówkowych imprez na Czantorii na str. 1 i 4. 
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SZANOWNY MIESZKAŃCU 
MIASTA USTROŃ

Mając na względzie ochronę powietrza atmosferycznego Radni 
Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach, podjęli uchwałę 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 

Dokument ten wprowadza szereg nakazów i zakazów które 
dotyczą wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Naj-
ważniejsze zapisy wynikające z uchwały, które bezpośrednio 
dotyczą mieszkańców to:

• od 1 września 2017 nie wolno palić flotem i mułem oraz 
drewnem i biomasą o wilgotności powyżej 20% (niesezono-
wanymi),

• od 1 września 2017 r. nowo instalowane kominki (również 
tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe, czy popularne 
„kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub klasy 5. Do-
tyczy to  również sytuacji instalowania kominka w istniejących 
budynkach np. w ramach wymiany na nowy;

• do końca 2021 r. konieczna będzie wymiana kotłów poza-
klasowych na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych 
norm emisyjnych i są użytkowane dłużej niż 10 lat od daty ich 
produkcji lub nie mają tabliczki znamionowej;

• do końca 2023 r. konieczna będzie wymiana kotłów po-
zaklasowych na węgiel lub drewno, które są użytkowane od 
5 do 10 lat od daty ich produkcji, a do końca 2025 te które są 
użytkowane w okresie krótszym niż 5 lat od daty ich produkcji;

• do końca 2027 r. trzeba będzie wymienić kotły, które po-
siadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. 

Pamiętajmy, iż zanieczyszczenie powietrza niesie ze sobą 
poważne konsekwencje zdrowotne. To jakim powietrzem oddy-
chamy w dużej mierze zależy od nas samych. Dlatego też liczymy 
na zrozumienie poruszanego problemu, co przyniesie pożytek 
nam wszystkim, ponieważ wszyscy oddychamy tym samym 
powietrzem.                  

       Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Ustroń

7.05.2019 Wtorek

Lipowiec      13.00 P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
  13.30 – 13.45 „ Bernadka” – most nad potokiem
  14.15 – 14.30 P. Heller, ul. Nowociny 1
  14.50 – 15.30 Sklep Spożywczy, ul. Lipowska 124
Jelenica 12.00 Pod wiaduktem – ul. Jelenica      
  12.30 P. Cieślar –„U Jonka na Kępie”
Goje   11.15 – 11.30 P. Hławiczka, ul. Brody 85
Zawodzie 11.45 – 12.00 P. Puzoń, ul. Szpitalna
Hermanice  13.30 P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
  14.00 – 14.30 P. Sikora, ul. Skoczowska 6 
  14.50 – 15.40 Parking obok sklepu EUROSPAR 

8.05.2019      Środa

Nierodzim 15.00 – 16.00  Przychodnia Weterynaryjna 
  w Nierodzimiu, ul. Potokowa 28                                                  
Centrum 9.00 – 11.00   Przychodnia Weterynaryjna
  15.00 – 17.00 ul. Grażyńskiego 5 
  i Gabinet Weterynaryjny, osiedle Centrum 3

9.05.2019   Czwartek 

Poniwiec    15.30 – 16.00 P. Cichy, ul. Akacjowa 60     
Polana  11.15 – 11.30 Obok Motelu       
Jaszowiec 11.40 – 12.00 P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14  
Równica 12.20 P. Pasterny
Polana  12.50 P. Śliwka, ul. Polańska 32
Dobka  13.30 Sklep Spożywczy
  14.15 Dobka Ślepa PKS    
Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11.03.2004 /Dz. U. 04.69.625 z póź-
niejszymi zmianami/  szczepieniu podlegają psy w terminie 30 dni od 
ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a  następnie nie rzadziej niż 
co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia!!!

Cena szczepienia wynosi 30 zł. Istnieje możliwość  jedno-
czesnego zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz innym 
chorobom zakaźnym: nosówce, parwowirozie, zapaleniu wątroby, 
leptospirozie i kaszlowi kenelowemu w cenie 80 zł . 

SZCZEPIENIE PSÓW 
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

7-9 MAJA 2019 r.

17/2019/4/R

DZIEŃ FLAGI RP 
W USTRONIU

Instytut Śląska Cieszyńskiego zaprasza na obchody Dnia Flagi 
RP, które odbędą się w czwartek 2 maja na ustrońskim rynku 
(początek o godz. 14.30). W trakcie wydarzenia przemówienie 
wygłosi prezes Instytutu Christian Jaworski (członek Zarządu 
Powiatu Cieszyńskiego), a przy stoisku rozdawane będą biało-
-czerwone flagi i chorągiewki. Odśpiewany zostanie również 
Mazurek Dąbrowskiego. Patronat nad wydarzeniem objął prof. 
Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Mirosław 
Suchoń, poseł na Sejm RP.

WYJAZD NA SPEKTAKL 
DO CZESKIEGO CIESZYNA

„Tango” Sławomira Mrożka spektakl w wykonaniu Sceny Pol-
skiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie odbędzie się 5 
maja dla niedzielnej grupy abonamentowej. Wyjazd punktualnie 
o godz. 16 spod Lidla. 
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17 kwietnia odbył się tradycyjny Koncert Wiosenny Towa-
rzystwa Kształcenia Artystycznego w Ustroniu. Okazję do za-
prezentowania swoich umiejętności miały dzieci, które dopiero 
zaczynają swoją przygodę z instrumentem oraz te, które mają 
za sobą kilka lat nauki. Koncertowe występy są nieodzownym 
elementem kształcenia muzycznego, pozwalają na zapoznanie 
się ze sceną, oswojenie tremy, dają dużo radości nauczycielom 
oraz rodzicom młodych instrumentalistów. 

Program koncertu był jak zawsze ciekawie ułożony. Po-
pisy solowe przeplatane były duetami, a nawet kwartetami.  
W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory klasyczne i współczesne 
szlagiery popkultury. Niektórym występującym towarzyszyli 
pedagodzy wspierając wychowanków i akompaniując im. W rolę 
konferansjerów z wdziękiem i elegancją wcielili się nauczyciele 
ogniska: Małgorzata Groborz i Krzysztof Durlow. 

Podczas Koncertu Wiosennego TKA publiczność oklaskiwała 
flecistów z klasy Lidii Barczuk: Natalię Gwiazdowską, Malwinę 
Smyk, Annę Pilch, Annę Raszkę, Natalię Faron; grających na 
keyboardzie: Jakuba Kuźnika z klasy J. Wańdygi i Kamila Ły-
ska, Kamila Gruszkę, Emilię Piwowar i Jakuba Dziadeckiego 
z klasy Bronisława Grenia; gitarzystów: Nadię Szendzielarz, 
Radka Stojdę, Borysa Jędrzejczyka z klasy Małgorzaty Groborz 
i Oskara Czepczora z klasy Zofii Adamiec; pianistów: Kamila 
Liszewskiego, Julię Green z klasy Aleksandry Hatlas, a także 
Joannę Kabel z klasy Danuty Gajdzicy, Patrycję Cieślar, Zofię 
Gawlas, Piotra Gawlasa, Zofię Szydło z klasy Renaty Badury-
-Sikory, Filipa Wywioła, Nadię Heczko i Nadię Chwastek  
z klasy Joanny Lipowczan-Stawarz oraz Annę Raszkę i Barba-
rę Bek z klasy Urszuli Białek; klarnecistów: Łukasza Heliosa 
i Julię Szwarc z klasy Bronisława Grenia, również z klasy 
tego nauczyciela saksofonistę Huberta Witczaka; skrzypków: 
Karolinę Piaszczyk, Lidię Michalik i Alicję Węglorz z klasy 
Krzysztofa Durlowa oraz Hannę Leś, Nikolę Smyk, Klaudię 
Troszok i Patrycję Wojtas z klasy Urszuli Chwastek; akorde-
onistów Kacpra Pasternego, Kacpra Śliża i Mikołaja Kubika  
z klasy Sebastiana Muchy

Nauczyciele ustrońskiego Ogniska Muzycznego na każdy 
koncert przygotowują swój występ, tym razem Lidia Bar-
czuk, Urszula Chwastek, Agnieszka Durlow, Bronisław Greń  
i Krzysztof Durlow jako Filharmonicy Ustrońscy zagrali Louisa 
Armstronga „What a wonderfull world”.                            (mn)

WIOSENNE POPISY
Ledwie trzy tygodnie minęły od pięknego koncertu, podczas 
którego wspominaliśmy wieloletniego prezesa Towarzystwa 
Kształcenia Artystycznego Henryka Banszla. Nauczyciele 
i uczniowie Ogniska Muzycznego, które od początku było 
najważniejszym dziełem Towarzystwa, godnie uczcili pamięć 
wspaniałego człowieka i robią to, można powiedzieć, każdego 
dnia, kiedy spotykają się na lekcjach gry na instrumentach. 
Dzisiaj do ogniska uczęszcza ponad 130 uczniów, a część 
z nich wystąpiła przed świętami w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka”. 
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TO NIE GWOŹDZIE CIĘ PRZYBIŁY, 
LECZ MÓJ GRZECH

W sobotni wieczór, gdy sporo osób czy-
ni jeszcze ostatnie przygotowania do Świąt 
Wielkanocnych, Misja „Nowa Nadzieja” 
działająca przy Kościele Zielonoświątko-
wym zaprosiła na koncert pasyjny „On 
zmartwychwstał”, organizowany już po 
raz czwarty w MDK „Prażakówka”. Po-
dobnie jak w poprzednich latach zebrało 
się sporo osób, pragnących wyciszenia, 
medytacji i głębokiego przeżywania Męki 
Pańskiej. Na scenie wystąpił koncertujący 
wielokrotnie w kraju oraz za granicą gi-
tarzysta i wokalista Robert Kasprowicz,  
z wykształcenia biotechnolog z zawo-
du anglista z zamiłowania muzyk wraz  
z dwoma akompaniatorkami, grającymi 
na fletach i klawiszach. Wszystkie prezen-
towane przez niego utwory o charakterze 
balladowym, również kompozycje własne, 
zapraszały do pełnego zaufania Bogu  
i szukania u niego pomocy i ochrony. 
Nastrojowe, przepełnione religijną treścią 
utwory jak „To nie gwoździe Cię przybiły, 
lecz mój grzech”, „Być bliżej Ciebie chcę, 
o Boże mój”, „Ja kocham ten szorstki 
krzyż” połączone były ze świadectwami 
wiary muzyka oraz przekazem ks. Bogu-
sława Wrzecionko o wyjątkowym znacze-
niu Zmartwychwstania Jezusa dla każde-
go wierzącego człowieka. Refleksją nad 
istotą Świąt Wielkiej Nocy podzielił się 
też Damian Zajonc. Tę religijną uroczy-
stość o ważnej dla każdego chrześcijanina 
wymowie słuchacze nagrodzili długimi 
brawami, a że na sali przeważała zżyta  
i bliska sobie społeczność, więc żegnano 
się składając nawzajem życzenia radosne-
go przeżywania Zmartwychwstania. 

               Tekst i foto:  Lidia Szkaradnik

PRZYCIĄGA TURYSTÓW
Będąc młodą reporterką, wybrałam się na wiosenny spacer 
po Ustroniu. Postanowiłam połączyć przyjemne z pożytecz-
nym, więc delektując się atmosferą górskiego uzdrowiska, 
wypytałam napotkanych przyjezdnych, dlaczego lubią nasze 
miasto i co im się tutaj najbardziej podoba. 

Pierwsze ciepłe promienie słońca, ostatki śniegu na zboczach 
gór, a przede wszystkim wiosenne temperatury sięgające kilku-
nastu stopni Celsjusza to aura niewątpliwie przyciągająca tury-
stów. A gdyby połączyć ją z ustrońskimi atrakcjami, powstaje 
idealna recepta na udaną wycieczkę. Nic dziwnego, że z recepty 
tej korzystają mieszkańcy, kuracjusze i turyści – nie tylko Ci,  
z pobliskich miejscowości. Nasze miasto odwiedzają nawet osoby, 
z północnej części Polski. Czym zatem Ustroń kusi odwiedzają-
cych? Większość ankietowanych przyjezdnych odpowiedziała 
jednogłośnie, że nie może sobie wyobrazić na mapie turystycznych 
atrakcji, pominięcia kolei krzesełkowej na Czantorię. Ale nie dla 
samej Czantorii odwiedzają Ustroń. Są tacy, którzy wolą atrakcje 
w ścisłym centrum Ustronia. Zazwyczaj przyjeżdżają rodzice  
z dziećmi, dziadkowie z wnukami, pary albo też osoby biorące 
udział w wyjazdach integracyjnych. Turyści z chęcią wybierają 
Ustroń jako miejsce weekendowego odpoczynku. Bajeczne 
położenie, otaczające pobliskie góry i malownicza okolica to 

aspekty, które również odgrywają ważną rolę w trakcie wyboru 
miejsca na jedno, bądź kilkudniową wycieczkę.  Każdy odnajdzie 
coś dla siebie, wśród dzieci bezapelacyjnie dominuje Leśny Park 
Niespodzianek. Karmienie zwierząt czy też ruchoma aleja bajek 
to rarytas dla każdego malca. Trochę starsi podziwiają natomiast 
mural na Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jak mówią, takiego 
malowidła nie widzi się na co dzień. Dorosłych najbardziej 
przyciąga cisza i spokój. Sielski klimat można poczuć, space-
rując bulwarami wiślanymi. Wśród turystów są też tacy, którzy 
regularnie odwiedzają nasze miasto. Ich zdaniem, panuje tutaj 
niezwykła atmosfera, do której wciąż chce się wracać. A zwłasz-
cza teraz, przed sezonem, kiedy nie ma jeszcze tłoku. Wycieczka 
w ustrońską dolinę jest zazwyczaj spontaniczna, ale są też osoby, 
które wcześniej planują, lub takie, które przybyły do Ustronia w 
sprawach służbowych, ale na miejscu spontanicznie decydują, 
jak wykorzystać wolny czas. Jednych do Ustronia przyciąga 
miłość do drugiej połówki, innych miłość do tradycji, kultury i 
całokształtu miasta. Przyjezdni z chęcią zwiedzają także pobliskie 
atrakcje m.in. Park Zdrojowy, Równicę, Muzeum Ustrońskie, czy 
Rynek. A później wyruszają zwiedzić sąsiadujące miasta. Jak się 
okazuje, tutejsza kuchnia jest również atrakcją dla turystów. Py-
tając przyjezdnych czy zamierzają raz jeszcze odwiedzić Ustroń, 
padła jednoznaczna odpowiedź. Wszyscy zadeklarowali się, że 
znów nas odwiedzą, a co poniektórzy wybierają Ustroń na miasto,  
w którym chcieliby zamieszkać na stałe. Bo: ,,najwdzięczniejsze to 
miejsce w Beskidów osłonie: raz tu będąc, nie zechcesz rozstać się 
z Ustroniem.”                                                       Natalia Biernat
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Jakub Porada
„Porada na Europę: 

tanie 
podróżowanie”

Relacja z 10 krótkich wypa-
dów turystycznych po Starym 
Kontynencie. Znany dzienni-
karz w tej publikacji udowad-
nia, że przy odpowiednim 
planowaniu oraz przygoto-
waniu można zwiedzić wiele 
ciekawych miejsc i przy tym 
się nie wykosztować. 

Lee Child 
„Czas przeszły”

Jack Reacher - ma 195 cm wzrostu, 110 
kg wagi i 13 lat służby w Żandarmerii 
Wojskowej za sobą. Najpopularniejszy 
bohater wykreowany przez amerykań-
skiego autora tym razem bada przeszłość 
własnej rodziny. Z poszukiwaniem korze-
ni seniora rodu splata się historia dwójki 
młodych Kanadyjczyków pragnących 
rozpocząć nowe życie w Stanach Zjed-
noczonych. Ale zanim zaczną realizować 
swe marzenia, zostają wplątani w dziwną 
grę w motelu na odludziu.

Coraz częściej zastanawiam się nad sen-
sem istnienia i niesprawiedliwością losu. 
Dlaczego ktoś, kto jest wzorem postępowa-
nia, kimś uczciwym, sprawiedliwym musi 
przeżyć tyle złych momentów w swoim 
zdawałoby się spełnionym życiu? To takie 
niepojęte...

Do osób w tym gronie niewątpliwie 
zalicza się śp. Irena KUCZERA z domu 
Topiarz, która w słoneczny, wiosenny, piąt-
kowy ranek 29 marca 2019 r. w wieku 92 
lat opuściła nas na zawsze, mieszkając 
przez długi okres czasu na Osiedlu Man-
hatan, a ostatnie dwa lata w Domu Opieki  
„u  Boromeuszek” w Cieszynie.

Urodziła się 7 czerwca 1926 r. w miejsco-
wości Grodziszcz (dawna Czechosłowacja) 
jako córka Józefa i Marii Krzystek. W 1954 
r. wstąpiła w związek małżeński z ustro-
niakiem Franciszkiem Kuczerą. Przeżyli 
razem 41 udanych i szczęśliwych lat. Ich 
jedyny syn Włodzimierz, zmarły tragicznie, 
pozostawił  dwie wnuczki – Aleksandrę oraz 
Małgorzatę. Od 1995 r. była wdową. 

Nie sposób nie kojarzyć tej przesympa-
tycznej, radosnej, życzliwej kobiety jako 
osoby związanej przez całe życie zawodowe 
z Przedszkolem nr 1 i wieloma pokolenia-
mi małych wychowanków, wśród których 
byłam i ja. Panią dyrektor traktowałam jak 
przybraną mamę w murach willi przy ul. 
Partyzantów, a jeszcze bardziej kiedy ra-
zem z dziećmi pracowników Kuźni Ustroń 
przebywaliśmy kilkakrotnie na koloniach 
letnich nad Bałtykiem. Ze strony Pani 
wychowawczyni mieliśmy zawsze bardzo 
dobrą opiekę połączoną z zabawą i wypo-
czynkiem.  

Życie Ireny Kuczery niestety nie do 
końca było usłane różami. Mąż Franciszek 
jeszcze w dość młodym wieku zmarł, a po 
ośmiu latach w 2003 r. tragicznie odszedł 
syn Włodek, mając zaledwie 47 lat. Kto  
w takiej sytuacji nie załamałby się? Czasem 
jednak los sprzyja dobrym ludziom, czas goi 
rany, więc i bohaterce wspomnienia udało 
się jakoś wyjść z psychicznej opresji obron-
ną ręką. Pozostała synowa Danuta, dwie 
wnuczki, rodzina z Czech i ze strony męża, 
serdeczne grono koleżanek, dlatego dalsza 
egzystencja zaczynała z powrotem nabierać 
barw i wartości. Odwiedziny, spotkania  
i rozmowy dodawały nowego spojrzenia na 
wiele spraw, a pewna determinacja powo-

WSPOMNIENIE  O PANI DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Wiele trzeba mocy, by umieć żyć, wiedząc, 
jak bardzo życie i niesprawiedliwość  są ze 
sobą złączone.

                                 Fryderyk Nietzsche             

dowała, iż trzeba było żyć dalej, ciesząc się 
każdym nowym porankiem tym bardziej, 
że jej pasją były ptaki i rośliny. Znała na-
zwę prawie każdego gatunku, tak bowiem 
uwielbiała przyrodę. I wszystko byłoby  
w porządku gdyby nie ciężka choroba,  
z którą dwa lata temu musiała się zmierzyć. 
Zdrowie nie powróciło do normy. Brak 
innych możliwości spowodował przeniesie-
nie ze Śląskiego Szpitala do Domu Opieki 
„u Boromeuszek”, gdzie doznała bardzo 
dobrej opieki. Po długich cierpieniach 
wreszcie została z nich wyzwolona.

Ta zacna żona, matka i babcia z pewnoś-
cią nie zasłużyła sobie na taki przykry los, 
bo sama była serdeczna, oddana, spolegliwa 
i pracowita. Dlaczego musiała doświadczyć 
owych strasznych wydarzeń – od nikogo nie 
otrzymamy satysfakcjonującej odpowiedzi. 
Czyż mądre powiedzenie Fryderyka Nietz-
schego nie jest adekwatne do jej doczesnej 
wędrówki? 

Teraz już będzie spokojnie odpoczywać 
po ziemskich trudach  w grobie rodzinnym 
na miejscowym cmentarzu komunalnym. 
W uroczystości żałobnej, która odbyła się 
kościele katolickim p.w. św. Klemensa  
2 kwietnia br. udział wzięło wielu ustro-
niaków, głównie dawnych wychowanków, 
którzy na czele z ks. Krzysztofem Adam-
skim odprowadzili ją na miejsce wiecz-
nego spoczynku, oddając ostatni hołd jej 
pamięci. Niechaj ziemia u stóp Równicy  
i Czantorii, którą ukochała, gdzie stworzyła 
rodzinę, pracowała i cierpiała zapewni swej 
wiernej mieszkance błogi odpoczynek po 
tylu bolesnych, nieprzewidzianych przej-
ściach. Na zawsze pozostanie w naszej 
wdzięcznej pamięci.  Elżbieta Sikora 

Towarzystwu Kształcenia Artystycznego w Ustroniu,
Miastu Ustroń, wszystkim pedagogom,

uczniom i artystom 
za wyjątkowy koncert poświęcony pamięci 

mojego zmarłego męża 

z całego serca dziękuję Teresa Banszel

17/2019/6/R

Ustrońskie Towarzystwo Tenisowe 
zaprasza tradycyjnie w dniach 

1-3 maja
do bezpłatnego korzystania z kortów tenisowych 

przy al. Legionów. 
Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod numerem tel. 519 393 372.

Życzymy miłego spędzenia czasu na naszych kortach.

17/2019/9/R
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Nie ma chyba w Ustroniu bardziej 
tajemniczego budynku niż Muzeum 
Ustrońskie - dawna siedziba dyrekcji huty 
„Klemensa”. Wiadomo nam, że powstał 
on ok. 1800 r., ale nie od początku był 
imponującym gmachem. Boczne części 
dobudowywano podczas kolejnych dekad, 
a obiekt zyskiwał eklektyczny charakter. 
Jego najstarsza część, to moje miejsce 
pracy, czyli magazyn etnograficzny, który 
od roku służy również jako pracownia na-
ukowa z prawdziwego zdarzenia. Dzięki 
Franciszkowi Popiołkowi wiemy również, 
iż w 1844 r. obiekt zyskał piętro. Tak czy 
owak ostateczną formę budynek przybrał 
ok. 1868 r., o czym świadczą również 
najstarsze zachowane zdjęcia, dokumen-
tujące go od zewnątrz. Nie był to jednak 
tylko budynek administracyjny. Przede 
wszystkim mieszkali tutaj hutmistrzowie 
z rodzinami. We wnętrzach udało się 
zlokalizować ślady pomieszczenia do 
przechowywania wędzonek oraz pieca 
chlebowego. W ubiegłym roku odkryli-
śmy również istnienie małego pomiesz-
czenia o nieznanym przeznaczeniu, do 
którego wejście zostało zamurowane na 
głucho. Tajemnicą był ponadto pierwot-
ny kształt sklepień, wieńczących po-

Delektujmy się pokrzywą na wiosnę!
Pokrzywy już się pa-

noszą na naszych dział-
kach, więc spragnieni 
wiosennych witamin na 
pewno bez zachęty po 
nie sięgniemy. To prze-
cież nie tylko uciążliwy  
i parzący chwast, ale też 
cenna roślina ze wzglę-
du na właściwości lecz-
nicze i wartości odżyw-

cze. Powszechnie wiadomo, że to prawdziwa skarbni-
ca aktywnych związków niezbędnych do prawidłowe-
go funkcjonowania naszego organizmu, zawierająca 
wiele witamin, mikroelementów i soli mineralnych. 
Oczyszcza i leczy nerki, wątrobę, działa przeciwbólowo, 
antybakteryjnie i przeciwzapalnie, wspomaga walkę  
z anemią i dodaje energii, pobudza proces niszczenia wiru-
sów, grzybów i bakterii wywołujących choroby, wzmacnia 
włosy, skórę i paznokcie, bo zawiera duże ilości krzemu, 

który działa również korzystnie na poprawę samopoczu-
cia i zdrowia. Specjaliści zajmujący się ziołolecznictwem 
uważają ją wręcz za naturalny antybiotyk. 

Najbardziej popularne i skuteczne są soki i herbaty  
z pokrzywy, a napar można stosować zarówno wewnętrz-
nie, jak i zewnętrznie, wykorzystując go np. jako płukankę 
do włosów. Równie cenny jest sok z pokrzywy, które po 
umyciu trzeba zmiksować i przecedzić, a pozostałość wy-
korzystać jeszcze do naparów. Sok można pić codziennie 
przez 2 tygodnie kilka razy w ciągu dnia. Po tym czasie 
można na krótko przerwać kurację, a potem znów ją po-
wtórzyć lub rozejrzeć się za innymi zielonymi lekarstwami, 
których wiosna przysparza nam coraz więcej. 

Miłośnicy zdrowych zielonych potraw dodają pokrzywę 
do omletów, klusek czy wielu innych dań, po ich uprzed-
nim umyciu i sparzeniu. Podajemy przepis na kluseczki. 
Składniki: szklanka liści pokrzywy, jajko, 150 g twarogu, 
6 łyżek mąki pełnoziarnistej, łyżka mąki ziemniaczanej. 
Liście pokrzywy miksujemy z jajkiem. Dodajemy twaróg, 
mąki i zagniatamy ciasto, formując wąski wałeczek. Kro-
imy i gotujemy w lekko osolonej wodzie. 

Internet oferuje wiele przepisów na potrawy z dodatkiem 
pokrzyw, lecz warto pamiętać, że mają one najwięcej war-
tości odżywczych wiosną, a później konkurencję stanowić 
będą nowalijki z grządki. Obudziły się już ze snu zimowe-
go szczypiorek i cebula siedmiolatka. Póki co można też 
skutecznie wzmacniać się mniszkiem lub czosnkiem niedź-
wiedzim.                                                 Lidia Szkaradnik

Przy ustrońskim stole

mieszczenia wystawiennicze na parterze. 
Docierały do nas opinie, że w każdym  
z nich, podobnie jak w hallu, występowały 
majestatyczne łuki sklepieniowe, ale nie 
mieliśmy na tę hipotezę jednoznacznych 
dowodów. Aż do tegorocznej Wielkano-
cy. Niniejszym przedstawiamy pierwsze  
i możliwe, że jedyne zdjęcie łukowatego 
sklepienia w sali mieszczącej wystawę 
etnograficzną. W pomieszczeniu tym 
odbywa się właśnie bliżej nieokreślony 
kurs dokształcający, zorganizowany przy 
szkole. Z osób widocznych na zdjęciu 
udało się na dzień dzisiejszy zidentyfiko-
wać tylko Alojzego Waszka, wieloletniego 
dyrektora Technikum Mechanicznego  

USTRONIU

w Ustroniu (pierwszy z prawej). Bowiem, 
jak wiadomo, od powstania tejże szkoły 
do 1984 r. w dzisiejszym muzeum mieś-
ciły się dodatkowe sale lekcyjne. Właśnie 
w tym celu zakład patronacki – Kuźnia, 
przeprowadziła remont pomieszczeń, za-
stępując zniszczone, a kosztowne w odbu-
dowie łuki prostymi stropami z pustaków 
Ackermana. Warto dodać, iż pamiętne 
zdjęcie, pochodzące z początku lat 50. 
XX w., zawdzięczamy znanemu fotogra-
fowi - Józefowi Cywińskiemu. Dziękuję 
również Bożenie Kubień z Towarzystwa 
Miłośników Ustronia za udostępnienie 
spuścizny J. Cywińskiego. 

                                   Alicja Michałek
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13 kwietnia, w zimne i ponure popo-
łudnie sporo osób zmierzało do Muzeum 
Ustrońskiego, by wraz z wytrawnym 
podróżnikiem Bogusławem Kołodziej-
czykiem podążać do, jak stwierdził, jed-
nego z najpiękniejszych krajów świata 
– Tajlandii (dawniej Syjam). Prelegent 
zapytany, gdzie mieszka, odpowiedział  
z uśmiechem, że już jedną nogą w Ustro-
niu, ale skoro jest takim zapalonym glob-
troterem, który zwiedził ponad 60 państw, 
to zapewne nigdy w Ustroniu nie zatrzyma 
się na dłużej. Preferuje on wycieczki in-
dywidualne lub z przyjacielem, by poznać 
każdy kraj dogłębnie - „od podszewki”. 
Tajlandia, którą zwiedził w lutym 2016 
r., to z perspektywy tego doświadczonego 
podróżnika niezwykły świat orientalny  
z wielką ilością pięknych, bogato zdobio-
nych świątyń, gdzie można spędzić cały 
dzień zwiedzając i stale mieć ciekawość, 
co będzie dalej? 

 Buddyzm to religia dominująca,  
a bajeczne i opływające złotem posągi 
Buddy odwiedzają zarówno liczni wierni, 
jak również tłumy turystów. Największy  
z nich o wysokości trzech metrów w po-
zycji siedzącej wykonano z ponad pięciu 
ton czystego złota, lecz najcenniejszy 
dla wiernych jest Budda Szmaragdowy 
o wysokości zaledwie 66 cm. Buddyzm 
przenika wszystkie sfery tajskiego życia.

Stolicą i największym miastem jest 
Bangkok, który ma najdłuższą na świecie 
nazwę, składającą się z 64 sylab. Miasto 
żyje intensywnie dzień i noc. Proponuje 
różne rodzime atrakcje jak tajski boks, czy 
tańce transwestytów. Wokoło niekończące 
się targi, oferujące mnóstwo towarów oraz 

świetne potrawy, które można bez obaw 
jeść na ulicy. Wszędzie widoczne są tłumy 
turystów z Azji i Europy. Miejscowymi 
„rarytasami” okazują się też szarańcze, 
skorpiony a nawet tarantule, które co od-
ważniejsi przybysze degustują. Po posiłku 
można skorzystać z usług masażysty, a na 
koniec zmęczonym nogom zafundować 
peeling stóp, wykonywany przez rybki, 
usuwające martwy naskórek.

Miejscową osobliwością jest jadalny 
owoc durian, który jednak wydziela tak 
silną nieprzyjemną woń, że za wnoszenie 
go do hotelu grozi kara, gdyż długo nie 
można wywietrzyć pomieszczeń. 

Wszędzie na ulicach są widoczne wiel-
kie fotografie zmarłego trzy lata temu 
Ramy IX, rządzącego przez 70 lat, który 
był najdłużej panującym królem na świe-
cie i cieszył się wielkim szacunkiem.

Po godzinnej relacji zobrazowanej eg-
zotycznymi fotografiami prelegent zapytał 
rozmarzonych słuchaczy: „Podoba się 
Państwu?” A, że wszyscy zgodnie pota-
kiwali, więc kontynuował opowieść, a na 
zakończenie zachęcał do zwiedzenia tego 
uroczego miejsca na ziemi. Na spotkaniu 
były i takie osoby, które tę egzotyczną 
podróż mają już za sobą, inni być może do-
piero o niej marzą. Jak powiedział kiedyś 
podróżnik Wojciech Cejrowski: „Różnica 
między ludźmi, którzy realizują swoje ma-
rzenia, a całą resztą świata nie polega na 
zasobności portfela. Chodzi o to, że jedni 
całe życie czytają o dalekich lądach i śnią 
o przygodach, a inni pewnego dnia pod-
noszą wzrok znad książki, wstają z fotela 
i ruszają na spotkanie swoich marzeń”. 

                                 Lidia Szkaradnik

Zachwyca swoją bogatą historią i kulturą, uprzejmością i życzliwością mieszkańców 
oraz wspaniałym jedzeniem. Dla Europejczyka to egzotyczna i kolorowa, a nawet 
można powiedzieć bajkowa sceneria. Przepych świątynnych wnętrz ze złotym Buddą, 
ciepłe plaże nad lazurowym morzem, tolerancja obok surowych reguł - oto pokrótce 
tajskie klimaty. 

WYMARZONY KRAJ, 
BY GO ODWIEDZIĆ

Bogusław Kołodziejczyk na tle fotografii z podróży wraz z zachwyconymi słuchaczkami.
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NIEPOKONANI MISTRZOWIE

W drugiej połowie prowadzenie to zostało 
jeszcze podwyższone, dzięki czemu ustroń-
scy szczypiorniści wygrali 36:24. Najlep-
szym strzelcem spotkania był Piotr Gawlas, 
który aż dziewięciokrotnie umieścił piłkę 
w bramce Grunwaldu. W piątym spotkaniu 
MKS mierzył się z Viretem Zawiercie i już 
w pierwszych minutach tej rywalizacji nasi 
rodzimi, ustrońscy piłkarze ręczni osiągnęli 
w miarę bezpieczne prowadzenie, co po-
zwoliło im kontrolować przebieg spotkania. 
Ostatecznie podopieczni trenera Piotra Bej-
nara zwyciężyli 31:21, a na największe bra-
wa i słowa pochwały zasłużyli sobie Ignacy 

Jaworski i Patryk Siekierka, którzy zdobyli 
w tym meczu kolejno jedenaście i dziewięć 
bramek. Na ostatni ligowy mecz MKS 
Ustroń udał się do Zabrza, gdzie rywalizował 
z miejscową Pogonią. Stawka tego spotkania 
była niezwykle wysoka, ponieważ na szali 
było Mistrzostwo Śląska. Od pierwszej 
minuty MKS stanowił monolit w obronie, 
a ich gra w ataku była niezwykle przemy-
ślana i poukładana. Grając przeciw tak dys-
ponowanym ustrońskim szczypiornistom, 
zabrzanie nie mieli żadnych argumentów by 
zwyciężyć. Po pierwszej połowie podopiecz-
ni trenera Piotra Bejnara prowadzili 12:7, 

natomiast całe spotkanie zakończyło się ich 
triumfem 25:18. Najlepszym rzucającym 
tego spotkania był Patryk Siekierka, który 
zdobył dziesięć bramek. Tym meczem MKS 
Ustroń przypieczętował Mistrzostwo Śląska 
oraz zapewnił sobie możliwość organizo-
wania 1/16 Mistrzostw Polski. Na szczeblu 
wojewódzkim ustrońscy szczypiorniści nie 
mieli sobie równych, o czym najdobitniej 
świadczy fakt, iż wygrali wszystkie spot-
kania zarówno w lidze zasadniczej, jak  
i w fazie play-off! Takie rezultaty napawają 
optymizmem przed pierwszym etapem Mi-
strzostw Polski, który odbędzie się w dniach 
3-5 maja. Niestety, hala w Ustroniu jest 
niepełnowymiarowa oraz nie spełnia wymo-
gów, przez co mistrzowskie zawody odbędą 
się w Górkach Wielkich. Dla ustrońskiego 
klubu nie będzie to pierwsza taka sytuacja, 
ponieważ wcześniej już trzykrotnie MKS 
organizował pierwszy etap Mistrzostw Pol-
ski, jako gospodarz, nie w swoim mieście, 
co za każdym razem było ewenementem  
w skali kraju. Zdolni ustrońscy szczypiorni-
ści skupiają się jednak tylko i wyłącznie na 
swoim celu jakim jest awans do kolejnego 
etapu Mistrzostw Polski. Rywalami do tego 
awansu będzie Anilana Łódź, MKS Ża-
giew Dzierżoniów oraz ASPR Zawadzkie, 
a przepustkę do kolejnego etapu uzyskają 
dwa najlepsze zespoły. Pierwszy swój mecz 
podopieczni trenera Piotra Bejnara rozegrają 
w piątek trzeciego maja o godzinie 18:00, 
natomiast w sobotę i niedzielę swoje mecze 
rozpoczną o godzinie 12:00. Nie pozostaje 
więc nic innego jak kibicowanie i wspieranie 
niezwykle ambitnych i głodnych sukcesu 
ustrońskich piłkarzy ręcznych.

                                 Arkadiusz Czapek

W czwartej kolejce fazy play-off ustrońscy młodzicy rywalizowali, na hali przy ulicy 
Partyzantów, z Grunwaldem Ruda Śląska. Faworytem tego spotkania był MKS Ustroń  
i to właśnie podopieczni trenera Piotra Bejnara po pierwszej połowie prowadzili 20:16.

ŚWIĄTECZNY REMIS
Przed tygodniem podopieczni trenera 

Mateusza Żebrowskiego zaznali pierwszej 
tegorocznej porażki, przez co zatrzymana 
została ich kapitalna seria czterech kolejnych 
ligowych zwycięstw. Starcie z tyszanami, 
było więc idealną okazją, by powrócić na 
zwycięski szlak. Zadanie to nie było jednak 
łatwe, ponieważ rezerwy tyskiego pierwszo-
ligowca są niezwykle wymagającym prze-
ciwnikiem, a podczas sobotniego spotkania, 
wzmocnione były kilkoma utalentowanymi 
zawodnikami. Jednym z nich był szesna-
stoletni Jan Biegański, który regularnie 
występuje w kadrze Polski U-17 i za sobą 
ma testy w akademii angielskiego Derby 
County i Southampton. W pierwszej połowie 
sobotniego spotkania lepiej prezentowali 
się podopieczni szkoleniowca Mateusza 
Żebrowskiego, którzy stworzyli sobie przed 
przerwą trzy dogodne sytuacje do objęcia 
prowadzenia. Po zmianie stron gra była już 
wyrównana, a na ataki Kuźni groźnie odpo-
wiadali tyszanie. W 77 minucie spotkania 
Bartosz Iskrzycki uderzeniem z pierwszej 
piłki zmusił bramkarza przyjezdnych do 
kapitulacji, dzięki czemu Kuźnia objęła pro-
wadzenie. Z tego prowadzenia sympatycy 
ustrońskiej drużyny mogli cieszyć się tylko 
przez jedną minutę, ponieważ błyskawicznie 

odpowiedzieli tyszanie. Już pierwszą akcję 
po wznowieniu gry od środka wykorzystał 
Wojciech Szumilas, który będąc przez ni-
kogo nie pilnowany na szesnastym metrze 
pokonał Michała Skocza. Więcej bramek 
już w tym meczu nie padło, przez co obie 
drużyny musiały zadowolić się remisem.  
W przyszłej kolejce ustrońskich piłkarzy 
czeka niezwykle ciężkie zadanie, ponieważ 
udadzą się do Czańca, gdzie ich rywalem 
będzie zajmujący drugie miejsce w ligowej 
tabeli miejscowy LKS.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: Trochę 
jesteśmy niezadowoleni z tego, że przed 
własną publicznością nie udało nam się roz-
strzygnąć tego spotkania na naszą korzyść. 
Natomiast obiektywnie patrząc na przebieg 
spotkania to remis ten wydaje się być wy-
nikiem sprawiedliwym, ponieważ o ile  
w pierwszej połowie udało nam się stwo-
rzyć trzy klarowne sytuacje sam na sam, to  
w drugiej części spotkania drużyna gości 
również miała sytuacje, po których mogła 
objąć prowadzenie. Myślę, że największe 
pretensje możemy mieć sami do siebie po 
tym jak zdobyliśmy bramkę i szybko po 
wznowieniu gry gościom udało się wyrów-
nać. To na pewno był moment, który nas 
lekko podłamał. Nie udało nam się zachować 

koncentracji. Trzeba jednak ten punkt też 
szanować, ponieważ graliśmy z wymagają-
cym przeciwnikiem. Jeszcze sporo spotkań 
przed nami i trzymam kciuki, żeby wszyscy 
zawodnicy wrócili do zdrowia, abyśmy 
mogli grać w optymalnym składzie, bo te 
ostatnie spotkania pokazują, że z tak krótką 
ławką, albo z tylko młodymi zawodnikami, 
będzie nam naprawdę bardzo ciężko utrzy-
mać to miejsce na którym się znajdujemy.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz - Damian Madzia, Arkadiusz Try-
bulec, Michał Pszczółka, Dariusz Rucki, 
Konrad Kuder, Arkadiusz Jaworski, Jakub 
Waliczek, Bartosz Iskrzycki, Michał Pietra-
czyk, Maksymilian Wojtasik (od 73 minuty 
Adrian Sikora).             Arkadiusz Czapek

KS Kuźnia Ustroń - Tyski Sport II - 1:1

1 KS Kuźnia Ustroń 21 42 44:20
2 LKS Czaniec 21 41 35:14
3 LKS Drzewiarz Jasienica 21 40 36:20
4 LKS Bełk 21 40 42:28
5 Tyski Sport II S.A. 21 38 36:26
6 KS Polonia Łaziska Górne 21 33 29:21
7 MKS Czechowice-Dziedzice 21 31 35:25
8 LKS Wilki Wilcza 21 27 32:37
9 GKS Radziechowy-Wieprz 21 26 25:23
10 TS Podbeskidzie II BB 21 25 26:35
11 LKS Goczałkowice 21 24 25:28
12 MKP Odra Centrum Wodzisław 21 22 31:29
13 KS Unia Racibórz 21 22 27:35
14 KS Spójnia Landek 21 22 21:30
15 GKS Dąb Gaszowice 21 19 22:48
16 KS Płomień Połomia 21 7 18:65

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

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

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

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

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie scho-
dów.Tanio! 666-989-914. 

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

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

Tani wywóz fekalii, usługi 
beczkowozem. 516-233-242, 
511-482-407, www.wywoz-
-szamba24.pl.

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

SKUP SAMOCHODÓW UŻY-
WANYCH. TEL. 883-740-728.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Pokój lub mieszkanie do wyna-
jęcia. 607-383-714.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

DOCHODY WŁASNE I OTRZYMANE
 Wydano kolejny informator budżetowy dla mieszkańców na rok 

2009. Publikacja jest kontynuacją realizacji programu społecznego 
„Przejrzysta Polska”, akcji ogólnopolskiej, w której uczestniczył 
Ustroń w 2005 r. Jej celem było osiągnięcie jawności życia publicz-
nego, wydatkowania publicznych pieniędzy i działań samorządu. 
O tym, że działalność miasta, w tym finanse są jawne mówi art. 
61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do 
informacji publicznej. Informator ma również w sposób przystępny 
wyjaśnić mechanizm finansowania miasta. W przypadku Ustronia 
budżet przedstawia się następująco: Dochody 53.572.822 zł Przy-
chody 6.209.882 zł Wydatki 57.630.158 zł Rozchody 2.152.546 zł. 

TANECZNE ZWYCIĘSTWA
Wielką radość sprawiły nam zespoły taneczne z MDK „Praża-

kówka”, biorące udział w VII Turnieju Tańca Disco w Skoczowie. 
Siedmioosobowy „Impuls” i szesnastoosobowa grupa „Double” 
(połączone Absurd i Lejdis) wywalczyły pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach. Impuls jako zespół taneczny do lat 12 pokonał cztery 
grupy, zaś Double w kategorii do lat 16 wygrał z ośmiozespołową 
konkurencją. Turniej odbywał się w sobotę i cały dzień dziewczęta 
spędziły wraz ze swoją instruktorką Anną Darmstaedter na próbach, 
malowaniu, przebieraniu i występach. Układy taneczne przygotowa-
ne przez nasze zdolne tancerki i ich opiekunkę zachwyciły jurorów 
różnorodnością muzyki, kroków i świetną synchronizacją ruchu. 
Starsze dziewczęta zdobyły też nagrodę za najlepszy kostium.

RZEŹ NIEWINIĄTEK
W ostatnią środę i niedzielę piłkarze Kuźni zdobyli 8 bramek nie 

tracąc żadnej. Najważniejsze jednak 6 punktów. Mimo to wystarczy 
spojrzeć na tabele, by stwierdzić, że do bezpiecznego bytu w lidze 
okręgowej jeszcze daleko. W obu spotkaniach Kuźnia wystąpiła 
w takim samym składzie: P. Macura, T. Jaworski, S. Bujok, R. 
Podżorski, S. Wojciechowski, K. Romejko, Ł. Kisiała, M. Czyż, R. 
Haratyk, D. Madzia, M. Piecha. Zmieniali w obu meczach: T. Zelek, 
D. Janoszek, T. Graczyk, M. Nawrat.                               Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 30.04.2009 r.

 25.04      Rumiankowa     ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
26-27.04  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
28-29.04  Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
30.04 -1.05 Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
2-3.05    Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
4-5.05    Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
6-7.05    Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

      

DYŻURY APTEK

Karate pod siatką.                                                    Fot. A. Jarczyk

26.04 17.00 Spotkanie autorskie z pisarką Anną Cieplak, Czytelnia  
    Biblioteki
27.04 9.00 Sprzątanie Nierodzimia, zbiórka w „Olszynce” 
27.04 9.00 Dzień Otwarty Sportu, Bulwary nad Wisłą
27.04 9.00 Turniej piłki siatkowej seniorów o puchar Burmistrza,  
    SP - 1
27.04 12.00 XI Mistrzostwa Ustronia w sprintach narciarskich  
    w stylu klasycznym na nartorolkach, Bulwary nad 
    Wisłą 
27.04 12.00 Płyniemy Polsko! 3.edycja akcji charytatywnej, staw  
    kajakowy 
28.04 10.00 Beskidzki Triatlon Górski, DW „Kolejarz”
28.04 13.00 Bielscy motocykliści, parafia Dobrego Pasterza
1.05 12.00 Składanie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodo- 
    wej przez Koło Miejskie SLD, przy rynku
1.05 17.00  IV Liga Śląska: mecz KS Kuźnia Ustroń – GKS  
    Radziechowy-Wieprz, stadion Kuźni
2.05 14.30 Obchody Dnia Flagi RP, Rynek
5.05 11.00 Klasa B Skoczów: KS Nierodzim – LKS Rudnik, stadion  
    w Nierodzimiu
7.05 17.00 Zebranie wyborcze Osiedla Ustroń Hermanice,  
    Przedszkole nr 4
9.05 17.00  Zebranie wyborcze Osiedla Ustroń Poniwiec, Centrum 
    Szkol.-Rekr., ul. Lipowa 20
10.05 17.00 Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla Lipowiec, SP-5
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SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

17/2019/1/O

Białe dają mata w drugim posunięciu. 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) sprzęt do ćwiczeń, 8) imię męskie,  
9) powieści jej domeną, 10) program antywirusowy,  
12) gatunek literacki, 14) pojazd w hali produkcyjnej,  
15) kobieta z „Hamleta”, 16) coś idealnego, lecz nie-
osiągalnego, 19) awitaminoza-szkorbut, 22) może być 
słodka, 23) podrzędne lub złożone, 24) poważny wypadek 
drogowy.
PIONOWO: 2) wschodnia potęga, 3) zalew wodny za 
Czeskim Cieszynem, 4) popularny serial telewizyjny,  
5) przykry zapach, 6) chorobliwi kłamcy, 7) deszcz lub 
śnieg, 11) dane słowo, 13) cukier najwyższej czysto-
ści, 17) pierwiastek chemiczny, 18) Adam zdrobniale,  
20) wielkanocny poniedziałek, 21) płynąca woda. 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 6 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 15

WIOSENNE SPACERY
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:*  Gustaw Plinta 
z Ustronia, ul. Katowicka. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

Z HUMOREM O SZACHACH
Brylantowe szachy
W pociągu pospiesznym Budapeszt – Praga zdarzyła się ciekawa 

historia. Dwóch pasażerów na granicy grało zawzięcie w szachy. Cel-
nikom wskazali milcząco na bagaż, stojący do dyspozycji, prosząc o 
nieprzerywanie gry, gdyż sytuacja jest krytyczna. Jeden z celników 
chciał już z uśmiechem pójść dalej, drugi jednak, widocznie szachista, 
rzuciwszy okiem na szachownicę, zgarnął do pudełka bierki i poprosił 
namiętnych graczy do rewizji. Od razu zrzedła im mina, gdy po rozkrę-
ceniu figur, wysypały się diamenty, wartości dziesiątek tysięcy złotych. 
Celnik poradził obu oszustom, by na przyszłość lepiej nauczyli się gry  
w szachy, gdyż żaden szachista nie ustawiłby tak bezmyślnie figur.

               Humor-Chess 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.
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KONKURSY I PRZETARGI 
17.04.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Termo-
modernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach 
użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomoder-
nizacja MDSS – termin składania ofert – do dnia 02.05.2019 do 
godziny 10:00. Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

17/2019/8/R

LIKWIDACJA SKLEPU 
„Wszystko dla dzieci”

WYPRZEDAŻ OBUWIA I ODZIEŻY DZIECIĘCEJ 
ul. 3 Maja 4 (sklep „Beskid”)
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13 kwietnia do rywalizacji pod siatką stanęły reprezentacje 
ustrońskich dzielnic, by rozpocząć zmagania w ramach III 
Spartakiady Dzielnic, organizowanej przez Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Ustronia”. 

Jak podają organizatorzy impreza ma integrować mieszkańców, 
zapewnić zdrową rywalizację i dobrą zabawę. Osoby, które do tej 
pory brały udział w spartakiadzie mogą potwierdzić, że cele są re-
alizowane. Nie inaczej było podczas turnieju siatkówki, bo emocje  
i rozrywkę zapewniło sobie nawzajem 5 drużyn, dopingowała grupa 
kibiców, choć nie było ich zbyt wielu. Wśród zawodników można 
było dojrzeć osoby bardzo młode, w sile wieku i seniorów, na słowa 
uznania zasługują dający z siebie wszystko Edward Malina (Ustroń 
Centrum) i Jerzy Januszewski (Zawodzie). Wszystkie mecze były 
zacięte, nikt nie odpuszczał. 

– Po wysłuchaniu opinii uczestników spartakiady śmiało mogę 
powiedzieć, że warto wziąć w niej udział – mówi prezes Stowa-
rzyszenia „Wspólnie dla Ustronia” Aleksandra Polak-Morkisz. – 
Chciałabym, żeby więcej osób się zgłaszało, mimo iż w niektórych 
dzielnicach nie ma poparcia dla imprezy ani wśród radnych, ani 
wśród zarządu osiedla. Mimo to ludzie potrafią się skrzyknąć i tutaj 
przykładem jest drużyna Poniwca, która po raz pierwszy wystąpiła 
w turnieju siatkówki. Wszystkim zawodnikom gratuluję, zapraszam 
dzielnice do wystawienia reprezentacji w kolejnych dyscyplinach 
i serdecznie zapraszam do kibicowania. 

W rywalizacji siatkarskiej po raz trzeci zwyciężyła drużyna  
z Ustronia Dolnego, 2. miejsce przypadło Ustroniowi Centrum, 
3. Hermanicom, 4. Zawodziu, 5. Poniwcowi. Na koniec turnieju 
zdobywcom pierwszych miejsc wręczono nagrody. 

Składy drużyn: 
Ustroń Dolny: Wiktoria Pokorny, Klaudia Bałoń, Przemysław 

Maryan, Czarek Popek, Radosław Popek, Łukasz Chlebek, Sewe-
ryn Czerwiakowski.

Ustroń Centrum: Natalia Kolankowska, Beata Łukasik, Anna 
Rottermund, Rafał Piecuch, Janusz Niemczyk, Alfred Malina, 
Radosław Dudek, Rafał Korzeń. 

Hermanice: Marek Jaworski, Tomasz Jaworski, Monika Jawor-
ska, Michał Goryczka, Dawid Goryczka, Natalia Błaszczyk, Artur 
Kluz, Noemi Kluz, Jacek Herzyk, Przemysław Ciompa.

Zawodzie: Artur Steczkiewicz, Bartosz Dulęba, Robert Jurczok, 
Jerzy Januszewski, Arleta Adamczyk, Aleksy Adamczyk, Adriana 
Adamczyk.

Poniwiec: Robert Goszyc jr, Sara Gajewska, Damian Kurowski, 
Marcin Kowalik, Anna Szewczuk, Bartosz Siwiec.               (mn) 

DZIELNICE 
POD SIATKĄ

(cd. ze str. 9)

Ustroń Dolny.                                                                          Fot. A. Jarczyk Ustroń Centrum.                                                                     Fot. A. Jarczyk

Ustroń Zawodzie.                                                                     Fot. A. Jarczyk

Ustroń Hermanice.                                                                 Fot. A. Jarczyk

Ustroń Poniwiec.                                                                     Fot. A. Jarczyk


