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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

d(cd. na str. 20

POWIEW NOWOŚCI I BRAWA 
DLA MISTRZÓW SPORTU

Popołudniem w Święto Konstytu-
cji panował przenikliwy chłód. W tym 
szczególnym dniu zainaugurowano sezon 
artystyczny w amfiteatrze, zapraszając 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej: zespół 
Cheap Tobacco i Marcina Spennera. Jako 
support wystąpił nasz popularny zespół 
wokalno-instrumentalny „Purple Sky”, 
działający w ramach MDK „Prażakówka”, 
czyli kilkuosobowa śpiewająca i grająca 
grupa młodzieżowa o zmieniającym się 
składzie, lecz niezmiennie z ciekawym  

i ambitnym repertuarem. Na scenie wystą-
pili: Oliwia (perkusja), Lilianna (instru-
menty perkusyjne, skrzypce) i Patryk So-
bek (instrumenty klawiszowe), Wojciech 
Ryszkowski (gitara basowa), Piotr Fiedor 
(instrumenty perkusyjne),, wokaliści Ag-
nieszka Kubala, Oliwia Borecka i Szymon 
Seklecki.

Ważnym punktem programu było uho-
norowanie Nagrodą Burmistrza najwybit-
niejszych sportowców z naszego miasta 

MKS W 1/8 PUCHARU POLSKI

3, 4 i 5 maja drużyna młodzików MKS 
Ustroń stoczyła trzy mecze w 1/16 fina-
łu Pucharu Polski Młodzików w piłce 
ręcznej. W pierwszym pokonała MKS 

Żagiew Dzierżoniów 36:25 (19:15), 
w drugim zwyciężyła ASPR Zawadzkie 
22:17 (8:10), ale tym razem rywale nie 

(cd. na str. 12)

W numerze m.in.: 
o bezpieczeństwie 
w mieście, audycie 
w oświacie, świętach 
majowych, smogu, 
kobietach w mun-
durach, Sile Serca, 
ulubionych baśniach, 
skoku o tyczce...

Żeby obejrzeć zacięte i stojące na wysokim poziomie mecze piłkarzy ręcznych 
MKS Ustroń trzeba było pojechać do Górek Wielkich. Do dzisiaj trudno przeboleć, 
że hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 jest ciut za mała, żeby rozegrać 
w niej turniej na poziomie mistrzostw Polski. A właśnie na najwyższy krajowy poziom  
wzbili się podopieczni trenera Piotra Bejnara i awansowali do szesnastki najlepszych 
drużyn w kraju. Ustrońscy szczypiorniści wyruszają w Polskę. 
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funkcjonują na Bobrówce  
w Cieszynie. Potok potrafi być 
kapryśny. Automatyczny od-
czyt pomaga służbom miejskim 
w szybszym powiadomieniu 
mieszkańców o zagrożeniach 
powodziowych oraz w spraw-
nym podjęciu działań ratow-
niczych.

Nastąpi rozbudowa sieci wodo-
ciągowej w kilku sołectwach na 
terenie gminy Goleszów. Plany 
dotyczą rejonu ulicy Polnej  
w Dzięgielowie i ulic Kamie-
nieckiej – Astrów w Goleszo-
wie. Rozpoczęto już postępo-
wanie odnośnie wyłonienia 
wykonawcy budowy wodocią-
gu w Dzięgielowie przy ulicy 
Spacerowej.                            (nik)
    
 
 

dzie w życie w dwa tygodnie 
od ogłoszenia uchwały Rady 
Powiatu Cieszyńskiego z 30 
kwietnia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego.   

Podczas długiego majowego 
weekendu w Zebrzydowicach, 
odbył się Międzynarodowy 
Przegląd Zespołów Folklory-
stycznych „Złoty Kłos”. 26. 
edycja tej popularnej imprezy 
zgromadziła kilkadziesiąt ze-
społów i kapel z obu stron Olzy.

Jubileusz 55-lecia świętowa-
ło Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zaborzu. Po mszy odbyło 
się spotkanie w remizie miej-
scowej OSP. Wystąpił Zespół 
Regionalny „Istebna”. 

Trwa budowa sceny plenerowej 
z zapleczem w Zamarskach. 
Inwestycja realizowana jest  
w ramach projektu „Płynie 
muzyka z zamarskiego kopca 
na olziańską dolinę”. Scena 
powinna być gotowa przed wa-
kacjami. 

Na modernizację czeka cie-
szyńskie Muzeum Drukarstwa. 
Z budynku przy ulicy Głębokiej 
wywieziono wszystkie ekspo-
naty, w tym bardzo ciężkie ma-
szyny. Część z nich ulokowana 
została na dworcu autobuso-
wym w wolnych pomieszcze-
niach. 

Dwie stacje monitorujące po-
ziom wody i wielkość opadów 

to i owo
z 

okolicy
We wszystkich gminach po-
wiatu cieszyńskiego święto-
wano 228 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Obchody 
wypełniły uroczystości religijne 
i patriotyczne. Nie zabrakło 
koncertów, prelekcji i wystaw.

Na kwietniowej sesji uchwalo-
ny został Statut Powiatu Cie-
szyńskiego. Poprzedni obowią-
zywał od 2011 roku. Nowy wej-

*  *  *
*  *  *

*  *  **  *  *

*  *  *

*  *  *

REKRUTACJA NA ROK 
SZKOLNY 2019/2020
Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu 

z Burmistrzem Miasta Ustroń, w Szko-
le Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta  
w Ustroniu (Nierodzim), w roku szkolnym 
2019/2020, zostaną uruchomione dwa 
oddziały klasy pierwszej. W związku z po-
wyższym informuję również, że są jeszcze 
wolne miejsce w klasie pierwszej, w tym 
w oddziale integracyjnym.

Zapisy i szczegółowe informacje  
w sekretariacie szkoły od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30. W przypadku 
zapisu do szkoły dziecka niepełnospraw-
nego proszę dostarczyć orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego. 

 Roman Langhammer, 
              dyrektor SP6

NIEŁATWY KOMPROMIS

ogółem podejrzanych było 169. Jeśli cho-
dzi o wykrywalność, to statystyki przed-
stawiają się następująco: przestępstwa 
ogółem - 72,31% (2017 rok - 62,12%),  
w tym: przestępstwa kryminalne - 67,83% 
(57,71%), 7 kategorii - 53,60% (24%), 
kradzieże z włamaniem - 78,05% (10%), 
uszkodzenie mienia - 44,44% (9,09%), 
kradzież - 26,67% (26,42%). W przypadku 
wykroczeń dane dotyczą całego obszaru 
działania ustrońskiego komisariatu, a więc 
miasta Ustroń i gminy Goleszów. W 2018 
roku odnotowano 1590 wykroczeń (2017 
rok - 2098), w tym: przeciwko porządko-
wi i spokojowi publicznemu - 243 (250), 
przeciwko bezpieczeństwu osób i mie-
nia - 18 (12), przeciwko bezpieczeństwu  
i porządkowi w komunikacji - 574 (619), 
przeciwko mieniu - 188 (185), przeciw-
ko obyczajności publicznej - 243 (469), 
przeciwko urządzeniom użytku publicz-
nego - 42 (89), przeciwko przepisom  

OGRANICZONO PRZESTĘPCZOŚĆ
Radni miasta Ustroń, którzy stawili się  

w komplecie, a także radni powiatowi, 
przewodniczący zarządów osiedli, na-
czelnicy wydziałów i pracownicy urzędu 
miasta dowiedzieli się m.in., że w Ustroniu 
w roku 2018 popełniono 341 przestępstw 
z rodzaju: uszkodzenie mienia - 14 (2017 
r. - 11), uszczerbek na zdrowiu - 14 (4), 
rozbój - 7 (1), kradzież - 58 (56), kradzież  
z włamaniem - 26 (33), kradzież pojaz-
du - 3 (4), nietrzeźwy kierujący 29 (59), 
oszustwo - 36 (48), bójka, pobicie - 0 (2). 
Na gorącym uczynku przestępstwa zatrzy-
mano łącznie 63 osoby, w tym nietrzeź-
wych kierujących - 25. Wobec sprawców 
najpoważniejszych przestępstw zasto-
sowano 17 tymczasowych aresztowań,  
9 dozorów policyjnych, odzyskano mienie 
w wys. 57.981 zł, zabezpieczono mienie na 
poczet przyszłych kar w wys. 20.300 zł, (cd. na str. 7)

o wychowaniu w trzeźwości - 196 (304), 
przeciwko innym przepisom - 83 (171). 
Policjanci nałożyli łącznie 189 mandatów 
karnych za popełnione wykroczenia na 
łączna kwotę 39.968 zł. Komendant Żyła 
podkreślał, że ustrońska policja zdecy-
dowanie reaguje na zgłoszenia przemocy 
domowej. W 2018 roku interweniowano 
3.168 razy (w 2017 roku - 2.815), w tym 
było 296 interwencji domowych (255),  
w Oddziale Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej (tzw. izba 
wytrzeźwień) umieszczono 88 osób (103), 
Niebieskich Kart sporządzono 11 (14).  
W Ustroniu zarejestrowanych jest 21 
rodzin, w których występuje przemoc do-
mowa, narażonych na nią jest 11 kobiet, 9 
dzieci i 1 mężczyzna. Na terenie Ustronia 
pracuje 4 dzielnicowych: Robert Kosowski 
(centrum Ustronia, osiedla: Cieszyńskie, 
Centrum, Manhatan), Piotr Glenc (Poni-
wiec, Polana, Dobka), Wojciech Jawor-
ski (Hermanice, Lipowiec, Nierodzim), 
Dariusz Bejma (Zawodzie, Jaszowiec, 
Osiedle Generałów). 

W zakresie bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym na terenie Ustronia odnotowano: 
195 zdarzeń (w roku 2017 - 297), w tym 
wypadki - 27 (30), zabici - 1 (6), ranni - 30 
(30), kolizje - 168 (267). 

To była najbezpieczniejsza sesja Rady Miasta Ustroń. Stawili się Grzegorz Ceputa 
z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, Łukasz Żyła - komendant Komisariatu 
Policji w Ustroniu, Marek Szalbot - komendant miejski Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Jacek Tarnawiecki - komendant Straży Miejskiej w Ustroniu. Przedstawiciele służb 
porządkowych i ratowniczych mówili o bezpieczeństwie w naszym mieście. 

We wtorek 23 kwietnia na skrzyżowaniu ul. Katowickiej II z Akacjową doszło do kolejnej 
stłuczki. Jak wynika z informacji przekazanych radnym przez Marka Szalbota, komendan-
ta miejskiego OSP, droga wojewódzka jest przyczyną wysokiego zagrożenia zdarzeniami 
komunikacyjnymi w naszym mieście.                                                              Fot. W. Herda
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NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Magdalena Chmiel z Goleszowa i Damian Holeksa z Ustronia
Aleksandra Balcar z Ustronia i Wojciech Pietrzyk z Pogórza

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

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

18/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Sylwester Koziorz lat 76 ul. 3 Maja
Eugenia Jakubiec lat 78 ul. Nadrzeczna
Maria Gamrot  lat 89 ul. M. Konopnickiej
Krzysztof Mrózek lat 63 ul. Skoczowska
Łucja Dyszlewska lat 72 Ustroń
Paweł Szarzec  lat 91 ul. Lipowska
Maria Nowak  lat 79 ul. Bładnicka

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 

18/2019/2/R

*   *   *

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.

*   *   *

*   *   *

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

ZEBRANIE 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 ZAWODZIA
Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie zaprasza wszystkich miesz-

kańców na wspólne sprzątanie naszej dzielnicy, które odbędzie 
się 18 maja (sobota) od godziny 9.00. Zbiórka przed Karczmą 
Góralską, ul. Nadrzeczna, gdzie też po zakończeniu sprzątania 
zapraszamy na wspólne spotkanie. Przyjdź, posprzątaj i zadbaj 
o swoją okolicę! 

PODATKI 2019
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności II 

raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 15.05.2019 r. Wpłaty 
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na 
decyzji podatkowej.

 
Zuzanna Bestwina   lat 91   ul. Liściasta    
Anna Cholewa zd. Stekla   lat 91   ul. Cicha    
Karol Cieślar    lat 91   ul. Spółdzielcza    
Genowefa Dudek zd. Szot  lat 94   ul. Piękna    
Maria Dustor zd. Cieślar   lat 91   ul. Sikorskiego    
Anna Husar zd. Frycz   lat 90   ul. Chałupnicza    
Helena Husar zd. Sitek   lat 80   ul. Przetnica    
Eugeniusz Kempny   lat 95   ul. Chabrów    
Eugenia Krajewska zd. Seman  lat 90   ul. Słoneczna    
Zofia Mackiewicz zd. Sejdak  lat 85  ul. Szeroka    
Anna Malec zd. Jaworska   lat 85   ul. Daszyńskiego    
Stefania Młotkowska zd. Hofman  lat 90   ul. Lipowski Groń
Anna Mudrecka    lat 80   os. Centrum    
Wanda Pasterna zd. Mastalska  lat 80   ul. Konopnickiej    
Hilda Pilch zd. Borska   lat 80   ul. Osiedlowa    
Janina Tyrna zd. Kokotek  lat 80   ul. Skoczowska    
Zuzanna Wisełka zd. Cieślar  lat 91   ul. Wysznia    
Helena Wrzecionko-Gąsior zd. Bujok lat 80   ul. Wiślańska 
Magdalena Zawadzka zd. Tkocz  lat 92   ul. Skoczowska  

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz wsparcia w tych najtrudniejszych chwilach 

dla Aleny Kolarczyk 
z powodu śmierci matki 

śp. Eugenii Jakubiec       
składa 

Zarząd i nauczyciele 
Towarzystwa Kształcenia Artystycznego

 

18/2019/1/N

*   *   *

 TRADYCYJNE 
SADZENIA DRZEWEK 

Ustroński Klub Ekologiczny i Nadleśnictwo Ustroń zapraszają 
na tradycyjną akcję sadzenia drzewek. Zbiórka w piątek, 10 maja 
o godz. 17.00 u Jónka na Kympie. 
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1 MAJA

– Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
obchodzimy w Ustroniu nie po raz pierw-
szy, robimy to cyklicznie, co roku jako 
Instytut Śląska Cieszyńskiego i bardzo 
mnie cieszy fakt, że co roku jest więcej 
gości, podchodzi więcej ludzi, zadają py-
tania, dzielą się refleksjami. Widać, że są 
zainteresowani i chcą wspólnie świętować  
i to najbardziej cieszy – powiedział Chri-
stian Jaworski, gdy zapytałam, czy potrzeb-
ne są nam takie obchody. 

Prezes Instytutu i członek Zarządu Po-
wiatu Cieszyńskiego zaprosił na ustroń-
ski rynek posła na Sejm RP Mirosława 
Suchonia – wiceprzewodniczącego Klu-
bu Parlamentarnego Nowoczesna oraz 
dr. Henryka Kretka – dyrektora biura  
i asystenta krajowego prof. Jerzego Buzka 
posła do Parlamentu Europejskiego, który 

  Fot. M. Niemiec

objął honorowy patronat nad obchodami 
Dnia Flagi w Ustroniu. 

– Jestem na tej uroczystości już po raz 
czwarty i rzeczywiście co roku widzę  
w Ustroniu, coraz większe zainteresowanie. 
Tutaj Dzień Flagi jest okazją, by otrzymać 
chorągiewkę i tym zainteresowane są szcze-
gólnie dzieci, ale też porozmawiać o spra-
wach ważnych, o sprawach Polski. Prze-
bywający na ustrońskim rynku mieszkańcy  
i wczasowicze mimo majówkowej atmo-
sfery poruszają kwestie, które ich nurtują, 
pytają o sytuację w kraju, proszą o opinie, 
dowiadują się, jak załatwić trudne sprawy. 

Zapytałam posła Suchonia, czy zauważył, 
że przestaliśmy się wstydzić flagi, symboli 
narodowych, że przestały one być zawłasz-
czane przez pewne grupy społeczne. 

– To prawda i uważam, że jest to bardzo 

pozytywne zjawisko. Nie podobna mi się 
sytuacja, gdy ktoś zawłaszcza wartości 
wspólne, narodowe. Ja pod biało-czerwoną 
chodziłem jeszcze z moimi dziadkami, po-
tem z rodzicami i nigdy nie przyszło mi do 
głowy, by wstydzić się flagi. Teraz wieszam 
ją z moimi dziećmi. Tak, można zauważyć 
powrót do dumy, do świadomości symboli-
ki polskiej, niesie nas biało-czerwona fala. 

Święto Flagi ustanowiono 15 lat temu,  
w czasie, gdy Polska została przyjęta do 
Unii Europejskiej, poprosiłam zatem jesz-
cze posła Suchonia o odpowiedź na pyta-
nie, czy nie obawiał się, jak przestrzegali 
oponenci wstąpienia do Unii, że niebieska 
flaga wyprze biało-czerwoną. 

– Te flagi powiewają obok siebie, rów-
nież tutaj, na ratuszu, i myślę, że dla nas, 
Polaków biało-czerwona zawsze będzie 
ważna. A ta niebieska też jest już nasza, 
bo przecież należymy do Unii, jesteśmy 
Europejczykami. Myślę, że to symbolizuje 
współczesnego Polaka, który pozostaje 
biało-czerwony, ale jednak idzie w stronę 
złotych gwiazd na niebieskiej fladze. 

Dr Kretek poproszony o wypowiedź dla 
gazety, sam zadał pytanie, czy wiemy, skąd 
wziął się pomysł ustanowienia Dnia Flagi 
i kto był jego autorem. Następnie przypo-
mniał, że projekt poselski zmiany ustawy  
o godle, barwach i hymnie RP, ustanawia-
jący również święto, wpłynął do laski mar-
szałkowskiej 15 października 2003 roku,  
a jego autorem był Edward Płonka, wybra-
ny do Sejmu RP z okręgu bielskiego, a więc 
również przez ustroniaków. 

Tym samym możemy czuć się współauto-
rami Dnia Flagi RP.            Monika  Niemiec

2 MAJA

1 maja członkowie i sympatycy Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej uczcili święto 
pracy. Zebranych przywitała Izabela Tatar, 
przewodnicząca Koła SLD w Ustroniu, 
dziękując za obecność Arturowi Siąkale 
– w jednej osobie wiceprzewodniczącemu 
Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD oraz 
przewodniczącemu Powiatowej Rady SLD. 

– Jestem wdzięczny za zaproszenie do 
Ustronia, bo dzięki temu możemy wspól-
nie uczcić trzy ważne wydarzenia. Dzisiaj 
przypada Święto Pracy, które kiedyś ob-
chodziliśmy bardzo hucznie pochodami 
i wiecami, dzisiaj czynimy to znacznie 
skromniej, ale równie uroczyście. Dzisiaj 
również powinniśmy okazywać i doma-
gać się szacunku dla ludzi pracy, walczyć  

o godne warunki i pensje, co w kontekście 
ostatnich wydarzeń w oświacie okazuje się 
być bardzo aktualne. Chcemy też dzisiaj 
uczcić rocznicę wyzwolenia Ustronia. Sto-
imy pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, 
upamiętniającym poległych ustroniaków  
i chcemy wyrazić wdzięczność i oddać cześć 
tym wszystkim, którzy o naszą wolność 
walczyli. Trzecią okazją do naszego dzisiej-
szego spotkania jest 15. rocznica wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Pragnę przypo-
mnieć, że w 2004 roku ówczesny premier 
Leszek Miller podpisał akt akcesyjny, dzięki 
któremu 1 maja Polska została członkiem 
wspólnoty europejskiej. Myślę, że minione 
15 lat wyraźnie pokazało, jak dobra była to 
decyzja. Powinniśmy dążyć do tego, aby 

Polska była silnym i szanowanym człon-
kiem Unii, a niestety w ostatnich latach 
nasza pozycja została mocno nadwątlona. 
Zwróćmy uwagę na fakt, że w Europie bu-
dzą się demony nacjonalizmu. Abstrahując 
od Polski, trudną sytuację mamy w Wielkiej 
Brytanii, za naszą zachodnią granicą coraz 
większe poparcie zyskuje partia Alternaty-
wa dla Niemiec, we Włoszech współrządzi 
partia mocno antyeuropejska, na Węgrzech 
premierem jest eurosceptyk Orban. Przed 
nami twybory, nie tylko musimy pójść gło-
sować, ale i zachęcać do głosowania.

Henryk Słaby uzupełnił, że jest jeszcze 
czwarty powód do świętowania, a miano-
wicie 20-lecie powstania Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej, co miało miejsce 15 
kwietnia 1999 roku, a nawiązując do tematu 
Unii, trzeba podkreślić fakt, że to lewica 
wprowadziła Polskę do Unii, nikt inny, choć 
dzisiaj ojców sukcesu jest wielu. 

– Te liczby przebija jeszcze inna – doda-
wał Karol Brudny. – 1 maja 127 lat temu po 
raz pierwszy w Ustroniu robotnicy spotkali 
się, by zrealizować postanowienie II Mię-
dzynarodówki i uczcić Święto Pracy, a stało 
się to przy Żelazistym Źródełku. Potem 
przenosili się w inne miejsca, np. do Ho-
telu Kuracyjnego, w PRL-u obchody były 
bardzo huczne, a teraz znów czcimy Święto 
Pracy skromnie, więc można powiedzieć, że 
wracamy trochę do korzeni. 

Delegacja SLD złożyła kwiaty pod po-
mnikiem. Wcześniej uczestnicy uroczy-
stości wyrazili żal, że mimo iż 1 maja jest 
świętem państwowym pomnik nie został 
przystrojony flagami.       Monika Niemiec

SLD WRACA DO KORZENI

NASZE ŚWIĘTO FLAGI

  Fot. M. Niemiec
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3 MAJA

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
10.30 w kościele św. Klemensa, kiedy 
poczty sztandarowe strażaków, przedsta-
wiciele władz samorządowych i księża 
wkroczyli do świątyni przy akompania-
mencie orkiestry. Odprawiający mszę św. 
proboszcz Parafii pw. św. Klemensa ks. 
Wiesław Bajger podkreślił ekumenicz-
ny wymiar modlitwy, przywitał wika-
rego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Ustroniu ks. Michała Matuszka, który 
wygłosić miał Słowo Boże oraz radnych 
powiatowych, miejskich i burmistrza mia-
sta z małżonką. 

Swoje kazanie ks. Matuszek oparł na Li-
ście do Rzymian (12, 9-16), nakazującym 
unikanie obłudy w miłości i okazywanie 
szacunku wobec bliźnich, mówiąc m.in.: 

– Konstytucja 3 Maja stała się symbolem 
przywiązania do wolności, symbolem zdol-
ności Polaków do myślenia w kategoriach 
wspólnej odpowiedzialności za przyszłość 
swego państwa. Stała się symbolem prag-
nienia, aby o własnym losie móc decydo-
wać samodzielnie. Jednocześnie fakt, że 
tamto, chwilowe przecież, zwycięstwo 
odpowiedzialnego myślenia nad prywatą 
i ślepotą elit, stało się tak wielkim symbo-

lem i świętem narodowym, zachęca by je 
obchodzić bardziej w atmosferze samokry-
tycznej zadumy i refleksji, niż w niczym 
niezmąconej dumie i radości! (...) Czasem 
odnosimy wrażenie, że wiele mówimy 
o miłości, o tym jak mamy się miłować, 
a nieraz im więcej się o tym mówi, tym 
mniej miłości jest u wierzących ludzi. Tam 
gdzie bliźniemu należy miłość okazywać, 
tam nieraz się go osądza, potępia. (…)  
O pierwszych chrześcijanach poganie mó-
wili: „Patrzcie, jak oni się miłują”, a czy  
o nas obecnie nie mówi się: „Patrzcie, jak 
oni się nienawidzą!”? Czy tak nie jest? Przy-
patrzmy się swoim rodzinom, znajomym,  
a przede wszystkim sobie samym. (…) Jako 
chrześcijanie mamy sobie pomagać. Dlatego 
napomnienie Apostoła jest bardzo aktualne 
w dzisiejszym świecie pełnym obojętności. 
On prosi nas, abyśmy sobie wzajemnie po-
magali we wszelkich potrzebach, w różnych 
sytuacjach. Abyśmy nie mieli oczu zasłonię-
tych, rąk zamkniętych, a serca nieczułego 
na potrzeby bliźnich. 

Na koniec mszy zabrzmiała pieśń „Boże 
coś Polskę”, a następnie wierni przeszli 
pochodem od kościoła do Pomnika Pa-
mięci Narodowej przy rynku. Tam czekało 

jeszcze więcej osób, chcących uczcić dzień 
3 maja, harcerze, delegacje i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu, 
którzy szykowali się do występu. Recy-
tacje i piosenki przygotowane pod okiem 
nauczyciela historii Jana Bąka artystycznie 
wzbogaciły uroczystość.  

– Wspominamy dzisiaj Konstytucję 
3 Maja, ustanawiająca szereg reform, 
mających na celu odbudowanie państwa. 
Podczas dzisiejszej uroczystości wspomi-
namy także ważne wydarzenia majowe: 
wyzwolenie Ustronia, Dzień Zwycięstwa 
oraz bitwę pod Monte Cassino – witała 
zebranych naczelnik Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Barbara Niemczyk, a zakończyła słowami: 
– Pamiętajmy, jak dużo nasi przodkowie 
musieli przejść, byśmy mogli żyć teraz 
w wolnej Polsce, i komu tę wolność za-
wdzięczamy. 

B. Niemczyk przywitała radnych powia-
towych: Stanisława Kubiciusa – przewod-
niczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego, 
Annę Suchanek i Stanisława Malinę oraz 
Christiana Jaworskiego – członka Zarządu 
Powiatu, a także Adriana Zygmańskiego – 
dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu, 
władze samorządowe Ustronia, przedsta-
wicieli duchowieństwa, organizacji kom-
batanckich, politycznych i służb mundu-
rowych, przedstawicieli zakładów pracy, 
stowarzyszeń, harcerzy, dzieci i młodzież 
ustrońskich szkół. 

Przemówienie wygłosił burmistrz Prze-
mysław Korcz, który powiedział:

– „Szczęście moje mieści się w wyrazie: 
wolność” powiedział Stefan Żeromski. 
To ten autor, w jednym ze swych dzieł,  
a mianowicie w „Przedwiośniu” zaraża 
nas, Polaków optymizmem z odzyskanej 
po 123 latach niewoli. Polska przez 123 
lata była w niewoli, Śląsk Cieszyński 
był poza Polską 600 lat. Czy my tutaj nie 
bardziej powinniśmy czuć się dumni, że 
przez 600 lat mogliśmy pamiętać o Pol-
sce? Słuchaliśmy reminiscencji z Polski. 
Między innymi taką reminiscencją był 
przemarsz wojsk króla polskiego Jana 
III Sobieskiego przez Śląsk Cieszyński, 
słuchaliśmy o Konstytucji 3 Maja, którą 
uchwalano w Polsce, później słuchaliśmy 
o wielu powstaniach w Polsce, a po-
tem staliśmy się na nowo częścią Polski.  

Ustrońskie obchody świąt państwowych mają swój klimat i charakter. Biorą  
w nich udział młodsi i starsi, miejscowi i goście uzdrowiska, odprawiane są msze  
i nabożeństwa o charakterze ekumenicznym. Nie inaczej było w Święto Narodowe 
Trzeciego Maja.

3 MAJA TRWA W NAS DO DZIŚ

(cd. na str. 19)

  Fot. M. Niemiec
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXV/445/2018 Rady Miasta Ustroń 
z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego poz. 2217) oraz Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej II Nr 77/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w Mieście Ustroń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości wyborców 
informację o numerach oraz granicach obwodów  głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego  
i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza 
Wyborczego w Bielsku-Białej II najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania 

ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać 
złożony do Burmistrza Miasta Ustroń najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.                                                                                                                                               
                                                                            Burmistrz Miasta Ustroń 

                                                                              Przemysław Korcz

 Nr 
obwodu

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

   
1

ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jod-
łowa, 3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 75 po stronie lewej). Orłowa, Palenica, 
Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, 
Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec.

Szkoła Podstawowa Nr 3, Ustroń, Polana ul. 
Polańska 25, 43-450 Ustroń

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

   
2

ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów (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

Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo, Ustroń, 
Poniwiec ul. 3 Maja 108, 43-450 Ustroń

   
3

ulice: Andrzeja Brody, Cieszyńska (od nr 1 po lewej stronie za wyjątkiem nr 31, 33, 35), 
M. Konopnickiej, Ks. Ludwika Kojzara, Katowicka II od nr 6 do nr 30, os. Centrum, os. 
Manhatan, Pasieczna, Piękna, Jana Wantuły, Widokowa

Przedszkole Nr 7, 
ul. K. I. Gałczyńskiego 16, 43-450 Ustroń

   
4

ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), K. I. 
Gałczyńskiego, Grażyny, Dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 12), 
Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Lipowa (do nr 9 po stronie 
lewej i do nr 8a po stronie prawej), 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie prawej i 
do nr 71 po stronie lewej), Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza, 
Parkowa, Partyzantów, Pod Skarpą, Reja, Rynek, M. Skłodowskiej , Skowronków, Słoneczna, 
Spacerowa, Srebrna, Staffa, Wierzbowa, Tuwima, Zielona, Złota

Szkoła Podstawowa Nr 1, 
ul. Partyzantów 2, 43-450 Ustroń

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

 

   
5

ulice: Bema, Jana Błaszczyka, Cieszyńska (V, VI, VII, 31, 33, 35 i od nr 22 po stronie pra-
wej), os. Cieszyńskie, Jana Cholewy, Ignacego Daszyńskiego, Długa (do nr 33 po stronie 
lewej i do nr 34 po stronie prawej), Dworcowa, Dąbrowskiego, Fabryczna, Dr Michała 
Grażyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem nr 27, 31), Kaczeńców, Katowicka (do nr 
46), Komunalna, Kościelna, Kuźnicza (do nr 5), Krzywa, Pawła Lipowczana, Obrzeżna, 
Ogrodowa, Polna, Plac ks. Karola Kotschego, Spółdzielcza, Pawła Stalmacha, Stawowa, 
Sportowa, Strażacka, Sikorskiego, Tartaczna, Traugutta, Wybickiego, Wiosenna

Szkoła Podstawowa Nr 2, 
ul. Ignacego Daszyńskiego 31, 43-450 Ustroń

   
6

ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska, 
Długa, (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), Folwarczna, Jabłoniowa, 
Jasna, Jaśmionowa, 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, Sko-
czowska (do nr 101 po stronie lewej i do nr 100F po stronie prawej), Pawła Stellera, 
Urocza, Wodna, Wspólna, Wiśniowa

Przedszkole Nr 4, 
Ustroń, Hermanice ul. Wiśniowa 13, 

43-450 Ustroń

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

 

   
7

ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, Kręta, Krzywaniec, Leśna 
od nr 10, Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23 po stronie lewej), 
Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa

Szkoła Podstawowa nr 5, Ustroń, Lipowiec 
ul. Szkolna 1, 43-450 Ustroń

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

 8

ulice: Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harbuto-
wicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej), Józefa Kreta, Krótka, 
Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21B po stronie lewej), Łączna, Potokowa, Skoczowska 
(od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, 
Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa

Szkoła Podstawowa Nr 6, 
Ustroń, Nierodzim ul. Józefa Kreta 6, 43-450 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

 9

ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Dr Michała Grażyńskiego nr 12, 27, 31, Kamieniec 
od 1 do nr 8, Kuźnicza od nr 6, Lecznicza, Liściasta, Leśna od nr 1 do nr 7, Nadrzeczna, Okólna, 
Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, Wojska Polskiego, Uzdrowiskowa, Uboczna, 
Zdrojowa, Źródlana

Gimnazjum Nr 2, 
ul. Ignacego Daszyńskiego 31, 43-450 Ustroń

 10 Sanatorium i szpital uzdrowiskowy "Równica" Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S. A., 
ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń

 11
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji 

i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerze-
go Ziętka, ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń

 12 Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, 
ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń

 13 Miejski Dom Spokojnej Starości Miejski Dom Spokojnej Starości, 
Słoneczna 10, 43-450 Ustroń

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00
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PRACOWNICY Z ZAGRANICY
Między innymi o dynamice zmian 

migracyjnych mówił Grzegorz Ceputa.  
W Ustroniu w roku 2018 wydano 201 kart 
stałego i czasowego pobytu (w 2017 roku 
- 143). Otrzymali je obywatele następują-
cych państw: Albania - 1 (w 2017 r. - 1), 
Algieria - 0 (2), Argentyna - 1 (1), Armenia 
- 1 (1), Bośnia i Hercegowina - 1 (1), Bia-
łoruś - 2 (0), Brazylia - 1 (1), Chiny - 1 (1), 
Egipt - 2 (2), Filipiny - 1 (1), Jordania - 1 
(1), Korea Południowa - 28 (32), Libia - 1 
(1), Maroko -1 (1), Rosja - 0 (1), Serbia 
- 5 (5), Ukraina - 153 (90), USA - 1 (1).  
W 2018 r. mieszkańcy Ustronia zawarli na 
terenie Polski małżeństwa z obywatelami 
Turcji - 1, Armenii - 1, Ukrainy - 3 (w 2017 
r. z obywatelami: Pakistanu - 1, Palestyny 
- 1, Ukrainy - 1), a poza Polską w 2018 r.  
z obywatelami: Turcji - 1, Ukrainy - 1, 
Nigerii -1 (w 2017 r. - z obywatelami: 
Brazylii - 1, Tunezji - 1). W Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Cieszynie zarejestro-
wano w 2018 roku 626 cudzoziemców 
pracujących w Ustroniu (2017 r. - 599). 

ŚREDNI I WYSOKI STOPIEŃ 
ZAGROŻENIA

Marek Szalbot poinformował, że na 
terenie Ustronia w 2018 roku odnotowano 
542 zdarzenia w tym: 43 pożary, 402 miej-
scowe zagrożenia, 97 fałszywych alarmów.  
W poprzednich latach statystyki przedsta-
wiały się następująco: 2017: 659 - 38 - 530 - 
91, 2016: 347 - 36 - 266 - 45, 2015: 248 - 40 
- 178 - 30, 2014: 271 - 37 - 208 - 26, 2013: 
289 - 41 - 220 - 28, 2012: 272 - 40 - 205 
- 27. Z zebranych statystyk w odniesieniu 
do zastosowanej matrycy ryzyka wynika, 
że poziom zagrożenia pożarami w Ustroniu 
sklasyfikowany jest jako średni. Obliczenia 
prowadzone są na podstawie liczby zdarzeń 
w całym powiecie w latach 2012-2018, 
średniej przypadającej na jedną gminę  
i liczby zdarzeń w naszym mieście. Poża-
ry - liczba: powiat - 2410, średnia - 201, 
Ustroń - 275; straty: powiat - 36.213.200 zł, 
średnia - 3.017.767 zł, Ustroń - 2.819.000 
zł. Również średni jest poziom zagrożenia, 
jeśli chodzi o skutki przyborów wód i opa-
dów deszczu. Zdarzenia - liczba: powiat 
- 775, średnia - 65, Ustroń - 124; straty: 
powiat - 153.000 zł, średnia - 12.750 zł, 
Ustroń - 3.000 zł. Na wysokie zagrożenie 

I USTROŃSKA NOC MUZEÓW
11 maja 2019 r.  (w najbliższą sobotę) odbędzie się długo 

wyczekiwana I Ustrońska Noc Muzeów, na którą z ogromną 
przyjemnością zaprasza główny organizator – Muzeum Ustroń-
skie wraz z wiślańskim Muzeum Magicznego Realizmu Ocho-
rowiczówka. Specjalnie z okazji tak wyjątkowego wydarzenia 
muzea sprowadziły słynną wystawę „Klasyka Polskiej Awangardy 
po 1945 r.”. Dzieła te można będzie podziwiać tylko podczas  
I Ustrońskiej Nocy Muzeów w godz. 18.00 – 22.00 w obu obiek-
tach -  w Muzeum Ustrońskim i w Ochorowiczówce, ponieważ 
ekspozycja jest podzielona. Aby ułatwić gościom zapoznanie się 
z całością, tego wieczoru, zarówno pod Muzeum Ustrońskim 
jak i pod Ochorowiczówką, czekać będzie na wszystkich zain-
teresowanych Ustrońska Ciuchcia, kursująca między muzeami. 

Okazja jest wyjątkowa, więc i bilet na przejazd Ciuchcią będzie 
promocyjny – 10 zł/os. w obie strony. Natomiast zwiedzanie 
wystaw, jak i pozostałe atrakcje podczas Nocy Muzeów, będą 
bezpłatne. W Muzeum Ustrońskim o godz. 18:00 czeka również 
szczypta egzotyki w postaci fascynującej opowieści podróżniczej 
„Jamajka – wyspa źródeł” w wykonaniu Piotra Kiliana. Mode-
ratorem spotkania będzie Christian Jaworski. Ponadto tego dnia  
o moc wrażeń na terenie Ustronia zadbają: Muzeum „Zbiory Marii 
Skalickiej” (16.00 – 20.00), Muzeum Zabytkowej Motoryzacji 
„Rdzawe Diamenty” (18.00 – 20.00), Galeria Rynek (17.00 – 
22.00) oraz Miejska Biblioteka Publiczna (14.00 – 17.00). Warto 
zarezerwować sobie wolny wieczór, skorzystać z atrakcji, jakie 
proponują obiekty na terenie naszego miasta oraz z transportu do 
Ochorowiczówki.  Wszelkie szczegóły na www.muzeum.ustron.
pl, na facebooku naszej instytucji oraz na oficjalnej stronie inter-
netowej Ustronia.                                   Ustrońscy Muzealnicy

zdarzeniami komunikacyjnymi wpływ ma 
niewątpliwie przecinająca miasto droga 
wojewódzka. W tej kategorii w informacji 
komendanta OSP znajdziemy informacje: 
zdarzenia komunikacyjne - liczba: powiat 
- 2.220, średnia - 185, Ustroń - 398; straty: 
powiat - 34.951.600 zł, średnia - 2.912.633 
zł, Ustroń - 6.609.800 zł; osoby poszko-
dowane: powiat - 1.595, średnia - 133, 
Ustroń - 347, ofiary śmiertelne: powiat 
- 45, średnia - 3,75, Ustroń - 13. Pełna 
informacja służb: ustron.esesja.pl/zalacz-
niki/44649/5_404493.pdf

Jeśli chodzi o statystyki dotyczące dzia-
łalności straży miejskiej, to były one przed-
stawione radnym na sesji lutowej (http://
ustron.esesja.pl/zalaczniki/37634/punkt-5-
-porzadku-obrad_351618.pdf). 

DOTACJE DLA ORGANIZACJI
Podczas kwietniowej sesji Magdalena 

Kozłowska - inspektor ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie 
Miasta Ustroń przedstawiła sprawozdanie 
ze współpracy z tymi organizacjami. Wyni-
ka z niego, że w 2018 roku miasto udzieliło 
dotacji na realizację zadań publicznych  
z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego - 235.500 
zł (środki własne - 279.466,48 zł), działal-
ności na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami - 11.000 zł, działań na 
rzecz osób w wieku emerytalnym - 7.000 zł, 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
działalność wspomagającą rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych - 3.000 zł, nauki 
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  
i wychowania - 112.990 zł, wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej - 
149.600 zł, turystyki i krajoznawstwa - 
172.000 zł, pomocy społecznej, w tym po-
mocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób - 36.000 zł, przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym 
- 43.000 zł, działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszech-
niania i ochrony praw dziecka - 350.000 zł.  
W sumie - 1.124.090 zł. 

KOLEJNY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA

Radni podjęli 4 uchwały, wszystkie 
jednogłośnie, a dotyczyły one zmian  

w budżecie, co za tym idzie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
także przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego 
do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi 
powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska” 
oraz w sprawie 1 etapu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Ustronia Polany w rejonie 
ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, 
Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz 
góry Czantoria. Autorzy planu wyjaśnia-
li, że był on wyłożony do wglądu od 22 
czerwca do 20 lipca, a uwagi przyjmowano 
do 3 sierpnia. Wpłynęło ich 6, z czego 
burmistrz miasta w całości uwzględnił 
2. Po drugim wyłożeniu planu wpłynęły  
4 uwagi, z czego w całości zaakceptowane 
zostały 2. Procedura uchwalenia planu 
wymaga, by radni poprzez odrębne gło-
sowanie zaakceptowali odrzucenie każdej 
z uwag. Przy głosowaniu nad pierwszą 
uwagą po I wyłożeniu oraz pierwszą uwa-
gą po II wyłożeniu wstrzymał się od głosu 
Artur Kluz. Spoglądając na wyświetloną 
na ekranie mapę obejmującą obszar planu, 
Damian Ryszawy zapytał o fragment za-
znaczony na biało, wcinający się w teren, 
na którym w przyszłości mają być prowa-
dzone inwestycje. Autor planu odpowiadał, 
że teren ten należy do miasta Wisły, więc 
nie mógł być objęty pracami, a to może 
sprawić pewien kłopot przy zagospoda-
rowaniu Czantorii. Po uchwaleniu planu 
głos zabrał burmistrz Przemysław Korcz: 

– Po raz drugi w tej naszej krótkiej ka-
dencji mam okazję podziękować państwu 
za przyjęcie kolejnego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla miasta Ustroń. 
Jest to, trzeba uczciwie powiedzieć, po-
kłosie pracy naszych poprzedników, ale 
i naszej na tym ostatnim etapie. Cieszę się, 
że kolejny fragment naszego miasta został 
przekazany potencjalnym inwestorom i w 
celu zaspokojenia potrzeb naszych miesz-
kańców. Góra Czantoria jest miejscem, 
które wszyscy mamy na uwadze, wiemy, 
że powinna się rozwijać i chcemy by się 
rozwijała.  

Odnosząc się do pytania radnego Ry-
szawego, burmistrz powiedział, że trwają 
rozmowy z władzami Wisły, ponieważ 
obecnie nie są one zainteresowane pla-
nami planistycznymi w tym rejonie, gdyż 
nie mają w tym żadnego interesu ekono-
micznego. Natomiast trwają rozmowy, 

NIEŁATWY KOMPROMIS
(cd. ze str. 2)

(cd. na str. 14)
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W dyskusji wzięli udział m.in. Przemysław Korcz i prof. Jerzy Buzek.            Fot. P. Wojtasik

Naukowcy, politycy i samorządowcy 
spotkali się w hotelu „Kolejarz” w Ja-
szowcu. Wrażeń estetycznych dostarczały 
wiosenne, górskie widoki, ale i wystawa 
prac artystów z całego kraju, którzy od-
powiedzieli na apel Fundacji i stworzyli 
bezpłatnie prace, do których zainspirować 
miał ich temat czystości powietrza. Oglą-
danie wystawy w eleganckich kuluarach 
było okazją do indywidualnych rozmów  
i wymiany doświadczeń. Było to nie mniej 
ważne niż wykłady przedstawiające zastra-
szające dane na temat zdrowia Polaków, do 
którego pogorszenia niewątpliwie przyczy-
nia się smog. Ważne, ponieważ potrzebne 
jest skonstruowanie lobby samorządowego, 
by to właśnie samorządy mogły otrzymać 
środki na walkę ze smogiem. Między inny-
mi o tym mówił prof. Jerzy Buzek:

– Na program rządowy „Czyste powie-
trze” przeznaczone są miliardy złotych,  
a zgłoszonych zostało kilkaset wniosków  
w skali kraju. Dlaczego? Bo od poziomu 
kraju do obywatela jest bardzo daleko. 
Takimi sprawami powinny się zajmować 
miasta i gminy, a dzisiaj na tej linii kom-
pletnie brak porozumienia. Nieprzypadko-
wo mój przedmówca przedstawiał model 
francuski, tam, jest wzorowa współpraca 
między poziomem centralnym a gminami. 
Dlatego jesteście państwo potrzebni, dlate-
go współpraca z gminami, powiatami jest 
kluczowa dla powodzenia całego przedsię-
wzięcia, inaczej w ogóle nie trafiamy do 
pojedynczego obywatela. Trzeba przekazać 
samorządowcom pieniądze z centrum, trze-
ba ponownie zdecentralizować pieniądze 
publiczne. Jeśli mamy wygrać ze smogiem, 
nie wystarczą piękne hasła na poziomie 
krajowym, musimy zejść na poziom gmin i 
powiatów, inaczej nie wygramy. Bo to pań-

stwo kontaktujecie się z konkretnymi oby-
watelami, to państwo wiecie gdzie należy 
finansować i jak to robić. To samorządowcy 
muszą wziąć sprawy w swoje ręce, ale nie 
w takim sensie, że ktoś powie: „macie to 
załatwić”, samorządowcom trzeba dać 
fundusze, bo na poziomie samorządów nie 
ma pieniędzy. Są na poziomie europejskim 
i powinny przejść przez poziom rządowy, 
wojewódzki i trafić do ludzi. Wtedy będzie-
my mogli uzyskać efekt, o jaki nam chodzi. 

Celem konferencji „Walka ze smogiem 
na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych" 
oraz planowanej w jej ramach dyskusji 
było wypracowanie zasad oraz poznanie 
najlepszych praktyk służących efektywnej 
współpracy między rządem, a samorządem 
w walce ze smogiem. Podczas spotkania 
został zaprezentowany szereg rozwiązań  
opartych na idei wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii (OZE) jako alternatywy 
do tych, opartych na piecach na paliwo 
stałe. Oprócz prof. Jerzego Buzka wykłady 
wygłosili: dr Krzysztof Księżopolski – pre-
zes Institute for Security, Energy and Cli-
mate Studies i Krzysztof Podhajski – prezes 
Zarządu Fundacji Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej oraz Przemysław 
Korcz – burmistrz Ustronia.

O doświadczeniach Ustronia w walce 
ze smogiem mówił burmistrz Przemysław 
Korcz:

– Samorząd sam nie da rady, jeśli nie 
otrzyma  środków z góry. I tu jest problem. 
Proszę zwrócić uwagę, że my od kilkuna-
stu lat realizujemy program ograniczenia 
niskiej emisji i przez te lata wymienili-
śmy kilkaset źródeł ciepła. Kiedy wszedł 
program „Czyste powietrze”, to program 
ograniczenia niskiej emisji został uszczu-
plony, bo dokonano alokacji środków i jak 

IM WYŻEJ TYM GORZEJ
– Mamy dzisiaj tak piękną pogodę tutaj, w Beskidach, że pewnie połowa pieców  
w Ustroniu będzie wygaszona, dlaczego więc teraz mówimy o smogu? Właśnie teraz 
trzeba o nim mówić, by nie obudzić się przed kolejnym sezonem grzewczym i nie 
przegapić kolejnego roku, w którym można by było, w którym koniecznie trzeba 
by było coś zmienić – mówił prof. Jerzy Buzek, europoseł, przewodniczący Komisji 
ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz prze-
wodniczący Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 
która była współorganizatorem konferencji pt. „Walka ze smogiem na obszarach 
wiejskich i uzdrowiskowych". 

wcześniej dostawaliśmy kwotę na część 
pożyczkową i dotacyjną, tak teraz nie ma 
dotacji wcale. Została nam zabrana, a przez 
to możemy wymienić mniej pieców. Gdy 
ostatnio pytaliśmy w województwie o pro-
gram „Czyste powietrze”, dowiedzieliśmy 
się, że na Śląsku podpisano jedną umowę. 
My, jako samorządowcy apelujemy, żeby 
przekazać niżej nie tylko obowiązki, ale 
i pieniądze. My możemy organizować 
punkty doradcze, możemy pomagać pisać 
wnioski, ale musimy mieć na to środki. 

Burmistrz Korcz dzielił się również 
doświadczeniami związanymi z organi-
zacją banku drewna, wspomniał również 
o przygotowanym przez miasto progra-
mie Słoneczny Ustroń, który cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem, o czym 
świadczy złożenie prawie 700 wniosków 
na 3,5 tysiąca gospodarstw domowych  
w mieście. Niestety wzorcowe połączenie 
zwalczania niskiej emisji z rozwijaniem 
sieci odnawialnych źródeł energii utknął 
gdzieś w województwie i prawdopodobnie 
przepadnie. 

– Powietrze nie zna granic – mówił na 
koniec. – To, że w Ustroniu będziemy 
podejmować działania, to jeszcze nie jest 
rozwiązanie problemu. Musi to z nami 
zrobić Wisła, Goleszów, Cieszyn, Bren-
na, dopiero wtedy uzyskamy pożądany 
efekt. Jako samorząd współpracujemy  
z mieszkańcami, z przedsiębiorcami oraz 
z samorządami wyższego szczebla. I tu, 
im wyżej, tym ta współpraca jest gorsza. 
To nie jest tak, że my nie dostrzegamy 
problemu albo nie umiemy się za niego 
zabrać. Potrzebujemy jednak narzędzi,  
a przede wszystkim większych pieniędzy.  
Jesteśmy jednym z 40 uzdrowisk w Polsce 
i tym bardziej oczekujemy wsparcia, bo 
dbamy o powietrze nie tylko dla siebie, ale 
dla wszystkich Polaków, żeby mogli do nas 
przyjeżdżać, leczyć się i oddychać czystym 
powietrzem. Przeprowadzono analizy, 
które pokazywały, ile państwo musiałoby 
wydać na dofinansowanie opłat za gaz we 
wszystkich uzdrowiskach, co poprawiłoby 
jakość powietrza w tych gminach. Ten po-
mysł nie przeszedł, ale w tym samym roku 
wydano niepomiernie więcej środków na 
ratowanie upadających kopalni. 

W konferencji wzięli udział naukowcy, 
politycy i samorządowcy m.in. burmistrz 
zaprzyjaźnionego miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia oraz silna reprezentacja powiatu 
cieszyńskiego z burmistrz Cieszyna Ga-
brielą Staszkiewicz, radnymi powiatowymi 
Anną Suchanek, Stanisławem Maliną, 
członkiem zarządu powiatu Christianem 
Jaworskim  oraz radnymi miejskimi: prze-
wodniczącym RM Marcinem Janikiem, 
Darią Staniek, Wincentym Janusem, Ro-
manem Siwcem, Damianem Ryszawym, 
Pawłem Sztefkiem. Na początku konfe-
rencji obecna była posłanka na Sejm RP 
Mirosława Nykiel. Wykładom i dyskusji 
przysłuchiwała się też przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Zawodzie Barbara Sta-
niek-Siekierka oraz Michał Bożek, właści-
ciel „Ustronianki”. Jako przedstawicielka 
współorganizatora – Miasta Ustroń obecna 
była Monika Maksymczak – naczelnik 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Ustroń.                Monika Niemiec
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Kobieta pełniąca czynną służbę  
w Ochotniczej Straży Pożarnej z upływem 
lat staje się coraz częstszym widokiem. 
Także w Ustroniu, możemy wyróżnić 
Panie, które usłyszawszy syrenę, jak naj-
szybciej biegną do remizy i biorą udział 
w wyjazdach. Szczegółowo przyglądnę-
łam się pracy strażaczek z OSP Ustronia 
Lipowca i Nierodzimia. Dla każdej z nich 
zainteresowanie, które narodziło się już 
jakiś czas temu, stało się życiowym po-
wołaniem. Mają jeden cel – chęć niesienia 
pomocy innym, nawet w najbardziej eks-
tremalnych warunkach. Większość z nich 
najpierw doglądała pracy męskich przed-
stawicieli, a patrzeć daleko nie musiały. Bo 
tak naprawdę, służba w straży to tradycja 
rodzinna. Począwszy od ojca, męża, wuj-
ka. – Moja przygoda z OSP zaczęła się już 
w dzieciństwie. Często przychodziłam do 
strażnicy razem z tatą, gdy tylko miał coś 
do zrobienia i starałam się mu pomagać. 

To właśnie ojciec zainspirował mnie po-
żarnictwem. Jest on dla mnie wzorem. Od 
zawsze chciałam brać udział w akcjach 
ratowniczych i być taka jak on. Osiem 
lat temu zapisałam się do Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej i zaczęłam startować 
w zawodach sportowo-pożarniczych. Po 
ukończeniu szesnastu lat, wraz z kuzyn-
ką założyłyśmy kobiecą drużynę.- mówi 
Paulina Górniok (OSP Lipowiec). Natalia 
Smoleń (OSP Nierodzim) wspomina dziś, 
że zafascynowanie pożarnictwem zaczęło 
się dość niewinnie. W wieku dwunastu lat 
brała udział w zawodach organizowanych 
dla MDP. I właśnie w tych młodzieńczych 
latach narodziła się pierwsza fascynacja 
sprzętem, ale także zainspirowanie oso-
bami, które wtedy przygotowywały ją do 
zawodów. Bakcyl pożarnictwa wszczepił 
w nią ojciec, który od najmłodszych lat 
rozwiewał wątpliwości na nurtujące py-
tania.  Jak sama twierdzi, nie wyobraża 

KOBIETY W MUNDURACH

sobie życia bez straży, ponieważ jest 
ona dla niej ważnym miejscem. – Jak to 
zwykle bywa, zaangażowanie w straży 
przechodzi z pokolenia na pokolenie. 
U mnie było inaczej. W rodzinie nie 
było żadnego strażaka, a ja sama zdecy-
dowałam o wstąpieniu do Ochotniczej 
Straży Pożarnej, wszystko zaczęło się od 
Konkursu Wiedzy Pożarniczej, w którym 
wzięłam udział, będąc jeszcze w szkole 
podstawowej. Później były zawody MDP. 
Z czasem utwierdziłam się w przekona-
niu, że chcę zostać panią strażak – mówi 
Joanna Kozok (OSP Lipowiec). Pytając 
strażaczek, dlaczego wybrały taką pasję, 
wszystkie odpowiedziały jednogłośnie, że 
najbardziej pociąga ich bezinteresowne 
niesienie pomocy innym, ale też ogromna 
adrenalina z tym związana. Zanim jednak 
wstąpiły do szeregów musiały przejść wie-
loetapowy proces przygotowań i szkoleń. 
Doskonale pamiętają także swoje pierwsze 
akcje. – Moja pierwsza akcja była alar-
mem fałszywym. Zdążyliśmy dojechać 
do lipowskiego mostu i zawrócili nas.  
A taka prawdziwa to był wyjazd do 
owadów błonko skrzydłowych, które 
zagrażały mieszkańcom domu jednoro-
dzinnego – wspomina Angelika Jurecka 
(OSP Lipowiec). Karolina Wantulok (OSP 
Lipowiec) po raz pierwszy wzięła udział 
w akcji podczas wichury. – Mieliśmy we-
zwanie do zagrażającego drzewa. Musie-
liśmy je powalić, żeby się nie przewróciło  
i nie przysporzyło problemów – wspomina 
dziś.  Misja pożarnicza niesie za sobą dużo 
wyzwań, którym młode kobiety muszą 
podołać. Dla Anny Sajan (OSP Nierodzim) 
każdy wyjazd do akcji jest wyzwaniem. 
A przede wszystkim niewiedza tego, co 
zastanie się na miejscu i czy zdąży się po-
móc osobom poszkodowanym i uratować 
mienie. Strażaczki dodają, że trudności 
pojawiają się przy dźwiganiu sprzętu, nie 
zawsze też sprzyjają predyspozycje fizycz-
ne, ale także, niełatwo jest wtedy, gdy nie 
do końca jest się na wszystko gotowym. 
Każda z nich do swojej pasji podchodzi  
z miłością, i wielkim szacunkiem.  
W swoich jednostkach mogą liczyć na 
pomoc druhów. – Liczy się atmosfera, 
którą wspólnie tworzymy w jednostce  
i świadomość, że służymy innym ludziom, 
którzy znaleźli się w niebezpiecznej sy-
tuacji. – mówi Karolina Glajc (OSP Li-
powiec). Pytając, czy poleciłyby innym 
kobietom taką pracę, bezapelacyjnie od-
powiadają, że zaangażowanie w straży jest 
dla dziewczyn nie bojących się wyzwań. 
Ale też dla tych, które chcą nieść pomoc 
innym, bo właśnie w takim miejscu można 
podarować cząstkę siebie. W jednostce 
OSP Lipowiec drużyna dziewcząt li-
czy jedenaście druhen, w tym pięć zaj-
muje stanowiska na podziale bojowym.  
W jednostce OSP Nierodzim w drużynie 
kobiet w grupie C jest sześć dziewczyn, 
które udzielają się z pasji i biorą udział 
w zawodach sportowo-pożarniczych.  
W jednostce mamy grupę dziesięciu 
dziewczynek w wieku szkolnym, które 
trenują w ramach Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. – dodaje jedna z opiekunek 
drużyny Anna Sajan. 

                                   Natalia BiernartOSP Nierodzim, od lewej: Anna Sajan i Natalia Smoleń.

OSP Lipowiec od lewej stoją: Joanna Kozok, Angelika Jurecka, Paulina Górniok, Karolina 
Glajc, Karolina Wantulok.

Na co dzień noszą buty na obcasach, robią makijaż, ubierają sukienki, 
malują paznokcie. Ale gdy tylko usłyszą dźwięk syreny alarmowej, pędem 
biegną do remizy. Kobiety – strażaczki.  Właśnie o nich mowa w poniższym 
artykule. 
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Tak właśnie można by powiedzieć o uroczystości w Miejskim 
Domu Spokojnej Starości w Ustroniu zorganizowanej właśnie  
z okazji Wielkanocy. W uroczystości, oprócz, co oczywiste, 

WIELKANOC W ŚRODĘ

mieszkańców Domu, brali udział burmistrz miasta Przemysław 
Korcz, wiceburmistrz Dorota Fijak, przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń Marcin Janik i jego zastępczyni Jolanta Hazuka, skarbnik 
miasta Aleksandra Łuckoś, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Zdzisław Dziendziel, proboszcz Parafii św Klemensa 
ks. Wiesław Bajger, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
ks. Piotr Wowry oraz przedstawiciel Fundacji św. Antoniego 
Franciszek Korcz.

Gości i mieszkańców przywitała kierownik MDSS Ilona 
Niedoba, następnie głos zabrali księża. Ks. Piotr Wowry od-
czytał fragment Ewangelii mówiącej o tym, jak Pan Jezus 
pojawił się wśród uczniów już po swoim zmartwychwstaniu. 
Ks. Wiesław Bajger mówił o nadzwyczajnych wydarzeniach,  
o ustanowionych dla ich upamiętnienia Świętach Wielkanocnych 
i o zwyczaju święcenia pokarmów spożywanych podczas świąt.

Następnie wszyscy zasiedli do stołu i został podany świąteczny 
obiad. Po posiłku nastał czas na życzenia świąteczne od zapro-
szonych gości. Życzenia mieszkańcom złożył burmistrz miasta 
Przemysław Korcz, stwierdzając przy tym, że cieszy się, iż mógł 
uczestniczyć w tej uroczystości.                          Julianna Fusek

Może on wystąpić nawet przy spożyciu 
małej ilości wódki, więc żadna dawka 
napoju wyskokowego nie jest w ciąży 
bezpieczna. Stanowi to tym większe za-
grożenie, gdyż w pierwszych tygodniach 
przyszła matka może nie mieć świadomo-
ści istnienia w jej ciele dziecka i spożywa 
okazjonalnie jedną lampkę wina. Tym-
czasem nigdy nie można określić pozio-
mu alkoholu, która spowoduje FAS, bo 
każdy płód inaczej reaguje na tę szkodliwą 
substancję, więc najbezpieczniej podczas 
ciąży nie używać nawet najmniejszej ilości 
niskoalkoholowego płynu. Objawy towa-
rzyszące FAS można podzielić na fizyczne 
(m.in. niska waga, mała głowa, opóźnienia 
rozwojowe) i psychiczne (m.in. trudno-

ści z pamięcią, ograniczony zasób słów, 
zaburzenia koncentracji oraz trudności 
z uczeniem się). 

Goleszowska Fundacja jest jedyną 
w Polsce, która posiada interdyscyplinarny 
zespół składający się z kilku specjalistów 
wyszkolonych przez amerykańską pre-
kursorkę w diagnostyce FAS – dr Susan 
J. Astley. Pozwala to na indywidualną 
pracę każdego ze specjalistów oraz na 
samodzielną ocenę zdolności i trudności 
badanego dziecka, a uzyskane wyniki 
podsumowuje zebranie zespołu terapeu-
tów, który formułuje ostateczną diagnozę. 

W tej pożytecznej imprezie poza pre-
zesem uczestniczyły działające w Funda-
cji: Marta Szymik –Telesz, prowadząca 

MAMO NIE PIJ, BO BĘDĘ 
CHOROWAĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Fundacja „FAScynujący Świat Dziecka” założona niecałe dwa lata temu w Goleszo-
wie przez prezesa Janusza Morawca już kilkakrotnie uczestniczyła w ustrońskich 
przedsięwzięciach, a 4 maja zaprezentowała całodniowy program na rynku, który 
ciekawą ofertą artystyczną miał zachęcić widzów do zainteresowania się problemem 
FAS, zaś na miejscu można też było skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa. 
FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy jest przyczyną wielu nieuleczalnych zaburzeń 
u dzieci, a niekoniecznie zdarza się tylko w rodzinach nadużywających alkoholu. 

zgrabnie i z wdziękiem konferansjerkę, 
psycholog Joanna Talaga oraz logopeda 
Alina Zorychta, która zapytana o szcze-
góły działalności stwierdziła, że Funda-
cja obecnie ma około dwudziestu pod-
opiecznych, z tego kilkoro jest z Ustronia, 
a dotychczas udzielono bezpłatnych porad 
ponad 230 chorym dzieciom.

W ramach atrakcyjnego programu trwa-
jącego w sobotę przez ponad 10 godzin 
przygotowano dyskotekę dla małych 
i większych, walkę judo (sekcja z Dę-
bowca) z wicemistrzynią Polski junio-
rek młodszych Martyną Ihas, pokazy 
wystrzałów z miniarmaty przez grupę 
rekonstrukcyjną „Muszkiet” z Bielska-
-Białej, występ młodych wokalistów Sing 
It Out działający pod kierunkiem Karoliny 
Kidoń, w składzie: Agnieszka Kubala, 
Patrycja Habdas, Anna Szurman, Wik-
toria Tajner i Maksymilian Deja, a także 
otwarte zawody siłowania na rękę kobiet 
z udziałem Marii Juroszek, mistrzyni 
świata. Publiczność chętnie uczestniczyła 
we wszystkich atrakcjach. Po południu 
wystąpiły jeszcze: zespół regionalny „Ko-
niaków”, wokalistka Natalia Bukowska i 
grupa Strange, zaś gwiazdą wieczoru był 
kabaret K2 z Zielonej Góry, który zawitał 
do Ustronia po raz drugi. Organizatorzy 
zapewnili też stoiska gastronomiczne 
i handlowe, zjeżdżalnie dla dzieci, ma-
lowanie twarzy i warsztaty rysowania, 
a liczni wolontariusze zbierali datki na 
działalność Fundacji. Przeprowadzono 
również licytację gadżetów znanych spor-
towców. 

Patronat nad tą pożyteczną akcją chary-
tatywną miał między innymi nasz Urząd 
Miasta, a ponadto wsparły ją ustrońskie 
firmy: Bank Spółdzielczy, Kolej Linowa 
Czantoria, Włoska Restauracja „Meli-
sa”, Restauracja „Pozytyw”, Wędzarnia 
„Szymi dymi”, Ośrodek Zdrowia „Salus” 
i Piekarnia „Betlehem”. 

Fundacja posiada znakomity zespół 
specjalistów i znajduje się w sąsiedztwie 
Ustronia, więc warto korzystać z porad 
dotyczących problemów z zachowaniem 
i opóźnionym rozwojem mowy u dzieci, 
zaburzeniami koncentracji i pamięci, 
trudnościami w rozumieniu mowy oraz z 
wieloma innymi nieprawidłowościami w 
rozwoju.   Tekst i foto:  Lidia Szkaradnik
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MOJA ULUBIONA BAŚŃ

Do czego to doszło, żeby bajki o smogu, a nie o smoku robić. Jednak kiedy bajka wciąga, interesuje, sprawia, że dzieci oczu nie mogą 
oderwać, to niech będzie i o smogu, zwłaszcza że edukacja dzieci jest jednym z najważniejszych zadań w walce o czyste powietrze. Już 
wcześniej udał się taki zabieg, gdy przez dzieci uczono dorosłych segregowania śmieci. W dziedzinie smogu dzieci jeszcze się dokształcają, 
ale w segregacji są mistrzami, co udowodniły w czasie ekologicznych konkursów i zabaw. Robotnicy Fabryki Kreatywności 2 maja stworzyli 
na ustrońskim rynku laboratorium chemiczne i kącik zabaw. W pierwszym mieszano ciecze, zmieniano stany skupienia i kolory, tworzono 
lampki - lawy i suchy lód. W drugim skręcano balonowe zwierzątka, żonglowano piłką, trafiano de celu, uprawiano slalom. W krainie nauki, 
zabawy i baśni dzieci przyjemnie i pożytecznie spędzały czas, dając rodzicom chwilę wytchnienia.                                     Fot. M. Niemiec                                                                                                               

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień 
Książki, a 2 kwietnia, w rocznicę urodzin 
Jana Christiana Andersena, Światowy Dzień 
Książki dla Dzieci, zaś 26 kwietnia w Przed-
szkolu nr 7 odbył się nie światowy, lecz 
ustroński Konkurs Literacki „Moja ulubiona 
baśń”. Ranga może i mniejsza, ale emocje 
na najwyższym poziomie. Na Manhatanie 
stawiły się reprezentacje 6 przedszkoli pod 
opieką nauczycielek i kilku mam. Czteroo-
sobowe drużyny musiały się wykazać zna-
jomością wybranych na tegoroczną edycję 
baśni, układały puzzle, znajdowały błędy  

biblioteki, Małgorzata Lipowczan – lo-
gopeda i psychoterapeuta w Przedszkolu 
nr 7. Po podliczeniu cukierków okazało 
się, że 1. miejsce zajęło Przedszkole nr 
5, 2. Przedszkole nr 1, 3. Przedszkole nr 
6, wyróżnienia otrzymały Przedszkola nr 
2, 4 i 7. Nagrody ufundowała biblioteka, 
Urząd Miasta, Cukiernia Delicje, Aka-
demia Esprit i Rada Rodziców P-7. Nad 
przygotowaniem konkursu czuwały na-
uczycielki: Joanna Kokot i Beata Then. Dla 
gości tanecznie wystąpiły grupy Biedronek 
i Krasnali.  Tekst i foto: Monika Niemiec

w odczytywanych fragmentach, odpo-
wiadały na pytania i malowały. Każdy 
zespół przygotował też 5-minutowy spek-
takl. Imponowała starannie przygotowa-
na scenografia, kostiumy i nowatorskie 
formy – baśń rapowana czy przedsta-
wiona za pomocą pantomimy. Za każdą 
konkurencję przyznawano punkty w for-
mie cukierków wrzucanych do słoików,  
a czuwali nad tym jurorzy: Magdalena Ko-
złowska z Urzędu Miasta, Beata Grudzień 
– kierownik oddziału dla dzieci miejskiej 
biblioteki, Krzysztof Krysta – dyrektor 
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za osiągnięcia w 2018 roku, czego do-
konał burmistrz Przemysław Korcz wraz  
z wiceprzewodniczącą rady Jolantą Hazuką  
i radnym Pawłem Sztefkiem. Wyróżniono 
15 wyczynowców, którzy dzięki swoim 
mistrzowskim dokonaniom popularyzują 
Ustroń w kraju i za granicą,. Oto oni: 
Mateusz Malina – pływanie podwodne, 
Kajetan Kajetanowicz – rajdy samocho-
dowe, Grzegorz Szczechla – biegi prze-
szkodowe, Martyna Gruszka – kolarstwo 
zjazdowe, Grzegorz Panfil – tenis ziemny, 
Mateusz Kowalczyk – tenis ziemny, Ka-
tarzyna Wąsek – narciarstwo alpejskie, 
Paweł Wąsek – skoki narciarskie, Pa-

weł Ciaś – tenis ziemny, Kinga Górny 
– skok o tyczce, Maja Chamot – skok  
o tyczce, Lesław Kaczmarek – działacz 
MKS Ustroń, Piotr Bejnar – trener MKS 
Ustroń, Magdalena Kubala – trener skok 
o tyczce i Aleksander Panfil – trener tenis 
ziemny.

Podczas Ustrońskiej Majówki przygo-
towano koncert, w którym jako pierwsza 
wystąpiła Grupa Cheap Tobacco, nomi-
nowana do „Fryderyka 2019” za album 
„Szum”. Zagrała ona już ponad pół tysiąca 
koncertów, zyskując uznanie słuchaczy 
i nagrody na festiwalach muzycznych,  
a Natalia Kwiatkowska została wybrana 

POWIEW NOWOŚCI I BRAWA 
DLA MISTRZÓW SPORTU

najlepszą bluesową wokalistką nasze-
go kraju. Brzmienie kapeli to wybucho-
wa mieszanka czystej energii i można je 
określić jako połączenie bluesa i rocka 
dopełnione drapieżnym wokalem chary-
zmatycznej solistki, która na zakończenie 
zapowiedziała, że za cztery dni rozpoczy-
nają kolejne tournee po Kanadzie.

 W mroku nocy najwytrwalszym melo-
manom zaprezentował się Marcin Spenner 
z Gdyni, a warto było czekać na występ 
jednego z najciekawszych męskich głosów 
młodego pokolenia, który popularność zy-
skał biorąc udział w „X - Factorze”. Jest nie 
tylko niezwykle zdolnym wokalistą, ale też 
współkompozytorem wszystkich utworów 
znajdujących się w nowym albumie, gdzie 
linie melodyczne są również jego autor-
stwa. Szkoda tylko, że publiczność zapew-
ne zniechęcona niekorzystną pogodą nie 
dopisała, tak jak się tego spodziewano.                 
                       Lidia Szkaradnik

 

(cd. ze str. 1)

Marcin Spenner.                     Fot. L. Szkaradnik

W ogrodzie Barbary i Adama Szcześniewskich w tym roku zakwitło 599 tulipanów.
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Zgodnie z prognozą meteorologiczną 
na przełomie kwietnia i maja zapowia-
dał się długi deszczowy tydzień, toteż 
organizatorzy wielu majowych atrakcji 
z niepokojem obserwowali tę aurę, bo 
pogoda jest zawsze ważnym atutem na-
kręcającym frekwencję na imprezach. 
Lecz zaskakująco po kilku deszczowych 
dniach 1 maja od rana zaświeciło słońce,  
a tę całodniową wprost wymarzoną pogo-
dę zapewne wyprosiła w niebiosach „Siła 
Serca”, wartościowa i efektowna impreza 
organizowana corocznie od 11 lat na rynku 
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Rodzinie „Można Inaczej”. Powstało ono 
w 2000 r. z inicjatywy ustrońskich nauczy-
cieli, którzy dostrzegli konieczność syste-
matycznej i fachowej pomocy dzieciom  
z rodzin wymagających wsparcia i pomocy. 
Podstawową działalnością jest prowadze-
nie Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą 
"Można inaczej", który świadczy swoim 
podopiecznym usługi socjoterapeutyczne, 
pomoc w nauce szkolnej, organizację 
zajęć profilaktyczno-rozwojowych oraz 
terapię zajęciową. Specjaliści zatrudnieni 
w placówce prowadzą także poradnictwo 
dla rodziców. Na wszystkie podejmo-
wane przez pracowników i wolontariu-
szy inicjatywy pozyskiwane są fundusze  
z różnych źródeł, a prowadzenie stałych 
zajęć dla dzieci i młodzieży jest sprawą 
priorytetową. Ta organizacja pożytku 
publicznego popularyzuje wolontariat  
i odwołuje się do ludzi dobrego serca  
o pomoc dzieciom, które mają nieco gor-
sze warunki materialne, by miały szansę 
na wszechstronny rozwój.

Organizatorzy od godzin rannych przy-
gotowywali stanowiska do różnorodnych 
zajęć, bo ta impreza ma urozmaicony 
program, atrakcyjny dla dzieci i dorosłych, 
a więc zachęcający do udziału w wielogo-
dzinnym przedsięwzięciu całych rodzin. 
Rodzice podopiecznych przygotowywali, 
podobnie jak w latach ubiegłych, wiele 
znakomitych wypieków, a datki uzyskane 
z ich dystrybucji w ramach zbiórki pub-
licznej przeznacza się na kolonie dla dzie-

ci. Zainteresowanie domowymi ciastami 
było tak duże, że znikły one ze stołów 
już na początku programu. Na szczęś-
cie działały też stoiska gastronomiczne 
z regionalnymi potrawami i napojami, 
więc imprezę można było traktować jako 
rodzinny piknik z mnóstwem atrakcji. 

Zainteresowanie dzieci jak zwykle 
wzbudziły zajęcia rysunkowe, warsztaty, 
na których można było zrobić sobie pach-
nące mydełko, manufaktura kreatywności, 
animacje i malowanie twarzy. Ciekawą 
ofertę, podobnie jak w latach ubiegłych, 
przygotował Zakład Doskonalenia Za-
wodowego prowadzący Zespół Szkół. 
Otóż kucharze częstowali smakowitymi 
ciastkami, a fryzjerka wyczarowywała 
fantazyjne loki małym elegantkom.

Na scenie dla młodszych i starszych 
ukazywali się kolejno: podopieczni Ośrod-
ka z popisem przygotowanym przez Syl-
wię Urbaś, adepci cieszyńskiej Akademii 
Dźwięku „Daj głos”, prowadzonej przez 
Dawida Dudę i Sabinę Brodę, która rów-
nież wystąpiła z ciekawym recitalem 
wokalnym. Skoro nasze miasto chlubi się 
tyloma utalentowanymi muzykami, nie 
mogło ich zabraknąć w tym dniu, a zatem 
z interesującym koncertem zaprezento-
wała się Estera Tomaszko, najpierw solo, 
a potem z Pawłem Chwastkiem, który 
zauroczył dynamicznym i oryginalnym 
repertuarem. Z kolei znane regionalne 
pieśni przypomniała kapela góralska „Ma-
liniorze” z Brennej, która swą biesiadną, 
skoczną muzyką zawsze bawi i wpro-
wadza słuchaczy w pogodny nastrój. 
Na scenie zmieniali się wykonawcy jak  
w kalejdoskopie, a publiczność gromadnie 
czekała na dalsze atrakcje. Miłośnicy jed-
nej z najpopularniejszych grup w historii 
polskiego rocka „Lady Pank” wysłuchali 
wielu znanych coverów w wykonaniu 
zespołu „Lady Pank Tribute Show”, co 
zagrzewało atmosferę i coraz więcej osób 
tańczyło pod sceną w takt rytmicznej 
muzyki. Finałowym koncertem był ponad-
godzinny występ znanej grupy muzycznej 
„Krzywa Alternatywa” z Oświęcimia, któ-

ry zachwycił słuchaczy ogromną dawką 
pozytywnej energii i żywiołowymi pio-
senkami. Wówczas już większość młod-
szego pokolenia zgromadziła się pod sceną 
podrygując z okrzykami i prosząc o bisy. 

Nastał mrok, ale to nie koniec atrakcji, 
bo publiczność w dobrych nastrojach cze-
kała na ostatni punkt programu, a był to 
fajerwerkowy teatr ognia. Ten efektowny 
pokaz tańca z płonącymi pochodniami,  
w ciemności oświetlonej przez tysiące 
iskier, należało podziwiać z pewnej od-
ległości. Nad bezpieczeństwem czuwała 
jak zwykle nasza straż pożarna, której  
z pomocą przyszły siły natury, bo około 
godziny dziesiątej ostatnią grupę wy-
trwałych widzów przegonił do domów 
pierwszy majowy deszcz. Ten niemal 
siedmiogodzinny maraton imprezowy 
na scenie prowadził znany konferansjer 
Sebastian Krywult, zaś sfinansował nasz 
Urząd Miasta. 

Nad przebiegiem całości przedsięwzięcia 
czuwała kierownik Ośrodka Monika Zawa-
da wraz z Sylwią Urbaś i Eweliną Pająk. 
W organizacji imprezy pomagali wolon-
tariusze, ludzie o dobrym sercu, którzy na 
co dzień służą pomocą w pracy z dziećmi 
w Ośrodku: Eugeniusz Krawczyk, Micha-
lina Kluz, Krzysztof Greń, Małgorzata 
Budzyńska-Stawarz i Karolina Chmiel. 

- Pragnę podziękować wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację im-
prezy – powiedziała Monika Zawada - wo-
lontariuszom, podopiecznym, artystom, 
pracownikom ustrońskiego Wydziału 
Kultury, gdyż to oni – ludzie o dobrych 
sercach, pełni zapału i pozytywnej energii 
są od 11 lat naszą inspiracją do promocji 
wolontariatu poprzez cykliczną realizację 
„Siły serca”. Warto pomagać, w tym za-
bieganym świecie, poświęcić drugiemu 
człowiekowi to co najcenniejsze wspólny 
czas, rozmowę, uśmiech, wydawało by się 
tylko tyle, a jednak aż tyle. 

Impreza ta miała szczytny cel nie należy 
się zatem dziwić, że dopisała zarówno 
pogoda, jak i publiczność. 

                                Lidia Szkaradnik

DOBRO WRACA W DWÓJNASÓB
Paweł Chwastek w duecie z Esterą Tomaszko. 
    

Organizatorki podczas warsztatów. 
                                               

Lady Pank Tribute Show.               Fot. L. Szkaradnik
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18/2019/3/R

LIKWIDACJA SKLEPU 
„Wszystko dla dzieci”

WYPRZEDAŻ OBUWIA I ODZIEŻY DZIECIĘCEJ 
ul. 3 Maja 4 (sklep „Beskid”)

by ten interes się pojawił, jednak na razie nie można zdradzać 
szczegółów. 

PYTANIE O AUDYT
Paweł Sztefek skierował pytanie do P. Korcza o audyt dotyczący 

arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli. Burmistrz 
odpowiadał:

– Audyt jest przeprowadzany na nasze zamówienie przez firmę 
Vulkan i dotyczy oświaty w mieście. Podzielony jest na trzy etapy. 
Pierwszy etap, w związku z harmonogramem prac w oświacie 
i pracami nad nowymi arkuszami w placówkach oświatowych 
dotyczy właśnie tego zagadnienia. Drugi etap realizowany będzie 
w okresie okołowakacyjnym i na początku roku szkolnego będzie 
dotyczyć samych placówek oświatowych. Audytor współpracu-
jąc z dyrektorami będzie sprawdzał działanie placówek. Trzeci 
etap  dotyczyć będzie Centrum Usług Wspólnych - jednostki, 
która z ramienia miasta nadzoruje finanse wszystkich placówek 
oświatowych i nie tylko, choć audyt dotyczył będzie właśnie ich. 
Efektem dotychczasowych prac jest raport, w którym zawarto 
wiele ciekawych informacji. Raport został przedstawiony na 
spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli. Danych jest dużo, 
ale generalnie, miasto Ustroń należy do 10 procent gmin w kraju, 
które najwięcej dopłacają do oświaty w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. To dobrze i źle. Dobrze, bo wiemy, że nasze dzieci 
są bardzo dobrze zabezpieczone i wszelkiego rodzaju zadania, 
poza czystą usługą oświatową, czyli nauczaniem, są w naszych 
placówkach realizowane na wysoki poziomie w przedszkolach 
i szkołach. Mówię tutaj o tego typu dodatkowych usługach jak 
logopedia, oligofrenologia, gimnastyka korekcyjna, o tego typu 
rzeczach, które, proszę zwrócić uwagę, w żaden sposób nie są 
subwencjonowane przez państwo. Nie mówię o rzeczach, które 
w ramach subwencji są przez państwo opłacane, ale o rzeczach 
ponadnormatywnych, które w mieście Ustroń kosztują około 
4.000.000 zł rocznie. To są spore środki, oprócz tych, które nor-
malnie przeznaczamy dopłacając do subwencji, zapewniającej 
około 50% potrzeb w zależności od roku. Czyli mamy 50%, które 
musimy dopłacić do subwencji, plus finansowanie rzeczy ponad 
subwencję, a daje to kilkanaście milionów zł rocznie, które mia-
sto Ustroń dopłaca ekstra do oświaty. Dodatkowo w latach 2017 
i 2018 zauważono nagłą tendencje skokową w tych wydatkach 
w skali kraju, czyli na tle innych gmin w Polsce. Niesie to za sobą 
niebezpieczeństwo, które zauważamy nie tylko my, inne gminy 
również, że w końcu dojdziemy do momentu, kiedy nie będzie 
nas stać na dopłacanie do oświaty takich środków z budżetu, bo 
po prostu nie będziemy ich mieli. Znacie państwo sytuację z koń-
cówki poprzedniej kadencji, kiedy musiał być zaciągany kredyt 
na brakujące pensje w szkołach. My, proszę państwa nie możemy 
sobie na to pozwolić, bo nas na to nie stać. Stwierdzono, że tych 
ponadnormatywnych, nie mówię, że niepotrzebnych, bo z pewnoś-
cią spełniających wiele potrzeb związanych z opieką nad dziećmi, 
ale tych, które miasto ponadnormatywnie płaci, jest 69 etatogodzin 
w skali całego miasta we wszystkich placówkach. Zaproponowa-
liśmy dyrektorom kompromis, aby postarali się gdzieś znaleźć te 

godziny w różnych obszarach oświaty i zmniejszyć tę liczbę 69 
o około 10 etatogodzin. Dyrektorzy argumentowali, na pewno 
słusznie, że te etaty w różnych obszarach są potrzebne, i ja się  
z tym zgadzam. Gdyby w dalszym ciągu naszą gminę było stać 
na to, żeby utrzymywać to na dotychczasowym poziomie, to 
nie ma o czym mówić. Natomiast w sytuacji, gdy widzimy, że 
tendencja jest wzrostowa, to z tych 4 milionów z zeszłego roku, 
zrobi się w tym roku 4,5-4,7 miliona zł. Jeśli nie spłaszczmy 
trochę tej tendencji, to nie wytrzymamy tego finansowo. Podczas 
pierwszych spotkań nie mówię, że w prostym, ale w kompromisie, 
który zapadł, uzgodniliśmy ścięcie około 10-11 etatogodzin, co  
w przeliczeniu dawało około 750 tys. zł. Natomiast w później-
szym terminie, po kilku dniach zgłosiły się jeszcze do mnie 
dyrektorki przedszkoli, które jednak zauważyły, że to obcięcie 
zbyt mocno dotyka sfery przedszkoli i zorganizowałem kolejne 
spotkanie, na które zaprosiłem przedstawicieli firmy wykonaw-
czej audytu, nie tylko panią audytor, ale i jej przełożonego, który 
również na spotkaniu długim i burzliwym przedstawił argumenty 
paniom dyrektor z przedszkoli. Jeszcze troszeczkę ustąpiliśmy  
w kompromisie, uznając za słuszne pewne uwagi. Finalnie 
oszczędność będzie wynosiła między 500 a 600 tysięcy zł 
w skali roku. Myślę, że przy 4 milionach te 500 tysięcy będzie 
rozsądnym krokiem i jak potem w rozmowach z dyrektorami 
stwierdziliśmy oni również widzą, że są możliwości racjona-
lizowania pewnych kosztów, aczkolwiek wiemy, że może się 
to odbić negatywnie na pewnym poziomie, bardzo wysokim, 
który mieliśmy w mieście Ustroń usługi oświatowej, co potwier-
dzały wizyty specjalistów i przedstawicieli kuratorium. Tylko, 
że proszę państwa, na tak wysoki poziom na dłuższą metę nas 
nie stać. Więc teraz będziemy mieć, w mojej ocenie, wysoki 
poziom i dyrektorzy się z tym zgadzają. Można zadać pytanie, 
co z tymi zaoszczędzonymi środkami. Czy one są faktycznie, 
czy teoretycznie zaoszczędzone? Czy one wyjdą poza oświatę? 
Proszę państwa, we wrześniu czeka nas kolejna podwyżka płac  
w placówkach oświatowych, która wynika jeszcze z wcześniej-
szych ustaleń związków zawodowych z władzami polskimi. Mam 
więc nadzieję, że ta podwyżka przynajmniej w części będzie 
pokryta z tych zaoszczędzonych pieniędzy, a i tak ich to nie wy-
starczy. Zgadzam się z opinią dyrektorów, że pieniędzy brakuje, 
ale ja i cała rada miasta musimy patrzeć na to z szerszej perspek-
tywy, bo inaczej dojdziemy do miejsca, kiedy będziemy w stanie 
finansować dwa zadania w gminie - oświatę i pomoc społeczną. 
Do tego nie możemy doprowadzić. Mamy jeszcze ogromną liczbę 
innych zadań własnych, które gmina musi wypełniać. Przy braku 
środków, nie widzę tego. Głównym problemem nie jest tu zła wola, 
to są błędy systemowe. Teraz likwidowane są gimnazja, które były 
najtańszymi placówkami oświatowymi, to był najtańszy szczebel 
oświatowy w Polsce. Skupiały one dzieci ze wszystkich naszych 
szkół podstawowych w dwóch szkołach w kilku oddziałach. Teraz 
w każdej szkole będą musiały być oddziały siódmej i ósmej klasy, 
mniej liczne, a każdy oddział każdego roku generuje około 70 tys. 
dodatkowych kosztów w skali roku. To już jest bardzo istotny 
element obciążający nas od przyszłego roku. 

Kolejna sesja Rady Miasta Ustroń odbędzie się w czwartek 
30 maja o godz. 14.                                               Monika Niemiec

18/2019/6/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

SPOTKANIE 
Z KS. DR HAB. MARKIEM UGLORZEM
Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział w Ustroniu 

zaprasza na spotkanie z ks. dr hab. Markiem Uglorzem, który 
zaprezentuje temat: Rok troski o stworzenie – Temat roku 2019 
w Kościele E – A. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 maja  
o godz. 17.00 w sali Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Ustro-
niu pl. ks. K. Kotschego 4.

NIEŁATWY KOMPROMIS
(cd. ze str. 7)

AMNESTIA  
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2019 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły z okazji 
Tygodnia Bibliotek ogłasza amnestię dla czytelników przetrzy-
mujących książki. Do końca maja każdy może oddać zaległe 
materiały biblioteczne bez żadnych konsekwencji wynikających 
z regulaminu biblioteki.
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USTRONIU

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE 
DOTACJI NA USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE  

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach przyznał Miastu Ustroń środki na dofinan-
sowanie zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodli-
wienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących 
własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2019”. 
W związku z powyższym osoby zainteresowane skorzystaniem 
z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu 
swoich nieruchomości w 2019 roku proszone są o wypełnienie  
i złożenie wniosku do Urzędu Miasta. Wzór wniosku można 
pobrać w Urzędzie Miasta oraz ze strony internetowej. 

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 20.05.2019 r. i będzie 
trwał do 24.05.2019 r. 

Zakwalifikowani do programu będą w pierwszej kolejności 
mieszkańcy, którzy złożyli ankiety.

Kwota dotacji będzie wyliczana na podstawie przedstawionych 
przez Inwestora faktur (z datą po podpisaniu umowy) za wykona-
nie prac, i stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż:

a) 800,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów zawierających azbest  
w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia,

b) 600,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów zawierających azbest  
w przypadku ich transportu i unieszkodliwienia.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rol-
nictwa w pokoju nr 25 lub pod numerem telefonu: 33 857-93-13 
(osoba do kontaktu: Ireneusz Berek).                 

                                             Wydział Środowiska i Rolnictwa

KONKURSY I PRZETARGI 
30.04.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Modernizacja drogi 
bocznej ul. Daszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Mo-
dernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych –  termin składania 
ofert – do dnia 09.05.2019 do godziny 10:00.
2.05.2019 r. zostały opublikowane następujące przetargi nieograniczone: 
1.Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej  
w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja 
P-1 – termin składania ofert – do dnia 17.05.2019 do godziny 10:00.
2.Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej  
w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja 
Żłobka – termin składania ofert – do dnia 17.05.2019 do godziny 10:00.
3.Termomodernizacja Wykonanie dokumentacji projektowej  
i prac budowlanych w ramach projektu pn. Uporządkowanie terenu  
w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrod-
niczych – etap I – formuła „Zaprojektuj i wybuduj”  – termin składania 
ofert – do dnia 17.05.2019 do godziny 10:00.
7.05.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Wykonanie parkingu 
przy Szkole Podstawowej nr 5 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Orlik lekkoatletyczny przy SP-5”  termin składania ofert – do dnia 
15.05.2019 do godziny 10:00.
7.05.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. Wykonanie 
i wdrożenie modułu „e-cmentarz” realizowanego w ramach projektu pn. 
„Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego 
z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II 
Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług pub-
licznych  – termin składania ofert – do dnia 15.05.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

  
 

Tym razem zamieszczam 
niepublikowaną dotąd fotogra-
fię, przedstawiającą regulację 
rzeki Wisły w rejonie granicy 
Zawodzia dolnego z Lipow-
cem. Warto przypomnieć, iż re-
gulacja królowej polskich rzek 

Jak podkreślał Jan Wantuła,  
w pracach regulacyjnych 
uczestniczyły setki robotni-
ków, a było to jedno z niewielu 
zajęć, na które mogli liczyć 
ustroniacy w czasach wiel-
kiego kryzysu gospodarczego  
w międzywojennej Polsce. 
Najbardziej zmianę warun-
ków pracy odczuwali kuźnicy, 
którym zakład zapewniał dotąd 
ciepło, suchość i zadaszenie. 
Zaś roboty regulacyjne od-
bywały się zarówno podczas 

przebiegała u nas w dwóch 
etapach, rozdzielonych zasto-
jem z braku funduszy.  Pierw-
szy rozpoczął się w 1924 r.  
i trwał kilka lat, drugi (z które-
go pochodzi niniejsze zdjęcie) 
odbywał się w latach 1933-39. 

ulew i mrozów, jak i uciążli-
wych upałów, a wynagrodze-
nie za nie było bardzo niskie. 
Warto dodać, iż w trakcie dru-
giego etapu prac nieco niżej, 
bo w Nierodzimiu, znaleziono 
kamienny toporek, świadczący 
o tym, że nad naszą rzeką mo-
gły już istnieć osady w okresie 
neolitu i późniejszego brązu, 
przekazany w 1935 r. przez 
Jana Wantułę do muzeum  
w Cieszynie.

Intrygujący jest fakt, iż przed 
wiekiem dolny Ustroń wy-
glądał zupełnie inaczej. Przez 
kolejne stulecia zmieniały 
się granice Kuźni. Natomiast 
droga, nosząca dziś nazwę ul. 
Kuźniczej, wiodąca od skrzy-
żowania z ul. Daszyńskiego 
przez rzekę Wisłę na dolne 
Zawodzie, w ogóle nie istniała, 
zbudowano ją dopiero w 1934 
r. W miejscu wspomnianego 
skrzyżowania ulic znajdowała 
się przedtem tajemnicza, drew-
niana budowla, natomiast, aby 
przedostać się przez rzekę na 
Zawodzie dolne i do Lipowca, 
trzeba było użyć innej drogi, 
która przebiegała w zaskaku-
jącym miejscu. O tym wszyst-
kim Czytelnicy dowiedzą się 
już za kilka miesięcy, czyta-
jąc Kalendarz Ustroński na 
2020 r. Pamiętajcie, pracujemy  
w Muzeum Ustrońskim, aby 
odkrywać dla Was spowi-
te mgłą historii ciekawostki  
z dawnego Ustronia.     

                 Alicja Michałek
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Zawodnicy naszego MKS-u poprzed-
niego dnia rywalizowali na innym turnie-
ju, więc zmęczenie dawało znać o sobie, 
jednak nie przeszkodziło to Michałowi 
Kuncowi ustanowić nowego rekordu 
życiowego 3.20 m i to mimo iż na sali 
mógł wziąć dużo krótszy rozbieg niż w 
plenerze. Oczywiście dużo emocji dostar-
czyły kibicom: Maja Chamot – mistrzyni 
i Kinga Górny – wicemistrzyni Polski. 
Zwyciężyła Maja zaliczając czysto 3.40 
m i nie podchodząc do kolejnych prób 
z powodu kontuzji pleców. Młodsi za-
wodnicy MKS Ustroń również pokazali 
się z jak najlepszej strony, za co zebrali 
gromkie oklaski obserwatorów, rodziców, 
rodzeństwa, kolegów, sąsiadów. Tur-
niej w Lipowcu miał swojski klimat, ale  

i międzynarodowy wymiar, bo naszym 
po piętach deptali reprezentanci Słowacji. 

Zagrzewanie do walki niejednego zmę-
czyło, ale na szczęście mamy i babcie 
ustrońskich tyczkarzy upiekły pyszne cia-
sta, które można było kupić za niewielką 
opłatą. Dostępne były także napoje, kawa  
i herbata, gdyby ktoś opadł z sił lub za-
schło mu w gardle od okrzyków. Na turnie-
ju oklaskami powitano twórcę mistrzostw, 
długoletniego trenera skoczków, właści-
wie twórcę skoków o tyczce w naszym 
mieście Marka Konowoła z małżonką. 
Obecna była radna Ustronia Bożena Piwo-
war, radny powiatowy Stanisław Malina. 

Medale, statuetki i nagrody wręczali 
zwycięzcom radni: Jolanta Hazuka – 
wiceprzewodnicząca RM Ustroń oraz 

TYCZKA Z DESZCZU DO SALI

Paweł Sztefek – przewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji RM.  
J. Hazuka powiedziała na koniec: 

– Jestem pod wielkim wrażeniem roz-
machu tej imprezy, zaangażowania orga-
nizatorów, działaczy i zawodników. Pani 
trener sekcji skoku o tyczce MKS Ustroń 
Magdalenie Kubali życzę, by zawodnicy 
dalej tak ochoczo trenowali, osiągali 
sukcesy nie tylko na szczeblu krajowym, 
ale i międzynarodowym. Mimo deszczo-
wej pogody życzę miłego popołudnia  
i mam nadzieję, że spotkamy się na tak 
samo udanym, a może i jeszcze lepszym 
turnieju za rok.             Monika Niemiec

Sędzią głównym zawodów był Adrian 
Mączka, sędziami: Radosław Sobczyk, 
Magdalena Kubala. 

WYNIKI – Kobiety: Dzieci Starsze: 
1. Wiktoria Roman (2006) – 220 cm, 
2. Małgorzata Sikora (2007) – 210 cm, Kibice dopisali, obserwował Marek Konowoł, poprzeczkę ustawiał Radek Sobczyk. Fot. M. Niemiec

Sędzia zawodów, trenerka MKS Magdalena Kubala przedstawia zawodników.      Fot. M. Niemiec

3. Weronika Chrapek (2007) – 200 cm, 
4. Katarzyna Sikora (2007) – 190 cm – 
wszystkie z MKS Ustroń, 4. Michaela 
Lesakova (2009) – 190 cm (Sokol Opava), 
6. Magdalena Branc (2007) – 190 cm 
(MKS Ustroń); Młodziczki: 1. Martyna 
Balcar (2004) – 280 cm (MKS Ustroń), 2. 
Amelie Steyerova (2005) – 280 cm (Sokol 
Opava), 3. Zuzanna Macura (2004) – 240 
cm, 4. Zuzanna Musiał (2005) – 240 
cm, 5. Wiktoria Zawada (2005) – 220 
cm, 6. Sylwia Polok (2005) – 180 cm – 
wszystkie MKS Ustroń; Grupa Open: 1. 
Maja Chamot (2003) – 340 cm, 2. Kinga 
Górny (2002) – 320 cm, 3. Aleksandra 
Cholewa (2003) – 280 cm, 4. Agata 
Kotulska (2003) – 180 cm – wszystkie  
z MKS Ustroń. 

Mężczyźni: Dzieci Starsze: 1. Jakub 
Vajda (2006) – 290 cm, 2. Mikołaj Kublik 
(2008) – 190 cm, Młodzicy: 1. Richard 
Senk (2004) – 330 cm, 2. Michał Kunc 
(2005) – 320 cm – MKS Ustroń, 3. Jan 
Krcek (2005) – 310 cm, 4. Vitezslav Tam-
pa (2004) – 270 cm – obaj Sokol Opava. 

Najlepsi reprezentanci MKS.  Fot. M. Niemiec

XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce o Puchar Burmistrza 
Miasta Ustroń otwierał, jakże by inaczej burmistrz. Przemysław Korcz życzył za-
wodnikom znakomitych wyników, mimo iż z powodu deszczu turniej przeniesiono 
do sali gimnastycznej. Nie przeszkadzało to w przeżywaniu sportowych emocji, a 
poprzeczka raz po raz wędrowała wyżej, podnoszona przez byłego reprezentanta 
MKS-u Ustroń, mistrza Polski w dziesięcioboju Radosława Sobczyka (obecnie AZS 
AWF Wrocław), który niejeden raz startował w ustrońskich mistrzostwach. 



   9 maja 2019 r.   Gazeta Ustrońska   17

KOLEJNE 3 PUNKTY
Do kolejnego meczu drużyna Kuźni 

Ustroń przystąpiła w osłabieniu. Na mura-
wie brakowało Tomasza Czyża i Bartosza 
Iskrzyckiego, jednak iskrzyło od pierwszej 
minuty. Kuźnicy parli naprzód, rywale sta-
wali dęba. Pierwsza bramka padła po zgranej 
akcji, która rozpoczęła się po rzucie wolnym. 
Arkadiusz Jaworski dośrodkował, Michał 
Pszczółka przyjął głową, podał do Jakuba 
Waliczka, a ten wykorzystał podanie w stu 
procentach. w 22 minucie było 1:0. Ten 
wynik ustroniacy utrzymali do przerwy, a po 

niej znów rozpoczęli ataki. Już w 58 minucie 
indywidualna akcją popisał się Maksymilian 
Wojtasik, ograł bramkarza będąc sam na sam 
i podwyższył wynik na 2:0. Gospodarzom 
udało się strzelić honorowego gola, ale na 
więcej, mimo usilnych strań Dębu, nasza 
drużyna nie pozwoliła. 

Następny mecz Kuźnia zagra w sobotę 11 
maja w Ustroniu, podejmować będzie dru-
żynę KS Polonia Łaziska Górne. Początek 
o godz. 17:00. 

GKS Dąb Gaszowice - KS Kuźnia Ustroń - 1:2

1 KS Kuźnia Ustroń 24 48 48:22
2 LKS Czaniec 24 48 38:15
3 LKS Bełk 24 47 51:40
4 LKS Drzewiarz Jasienica 24 43 40:26
5 Tyski Sport II S.A. 24 43 44:32
6 KS Polonia Łaziska Górne 23 39 34:23
7 MKS Czechowice-Dziedzie 24 37 42:31
8 LKS Wilki Wilcza 24 31 36:41
9 GKS Radziechowy-Wieprz 24 29 28:27
10 LKS Goczałkowice 24 29 30:31
11 TS Podbeskidzie II BB 24 29 28:38
12 GKS Dąb Gaszowice 24 25 31:55
13 MKP Odra Centrum Wodzisław 24 23 34:34
14 KS Unia Racibórz 24 23 31:44
15 KS Spójnia Landek 23 22 22:35
16 KS Płomień Połomia 24 7 25:78

Dwa lata temu pomysłodawcami projektu 
byli rybniczanie Dariusz Gryt i Jacek Bi-
skupek, a w tym roku wystartowało już 27 
żeglarzy z całej Polski i sąsiednich krajów 
na skuterach wodnych. Trasa kilkudnio-
wego przepływu biegła Wisłą z Opatowca 
przez stolicę aż do ujścia rzeki do Bałtyku, 
a następnie morzem do ujścia Odry, zaś 
ostatni etap biegł tą rzeką pod prąd aż do 
Głogowa. Zakończenie akcji nastąpiło  
4 maja na wodach Zalewu Rybnickiego. 

W imieniu Oddziału Regionalnego Olim-
piad Specjalnych głos zabrał prezes Andrzej 
Myśliwiec, który podkreślił: „Dzięki pro-
jektowi „Płyniemy Polsko” podopieczni 
mają regularnie co 2 tygodnie zajęcia płe-
twonurkowania, a zawodnicy uczestniczący 
w tej akcji są instruktorami i nurkują wraz 
z osobami z porażeniem mózgowym, co 
wpływa na poprawę ich kondycji. Korzy-
stają z tych możliwości nie tylko obecni 

PROJEKT, W KTÓRYM CHODZI 
O COŚ WIĘCEJ

Staw kajakowy jest jednym z wielu naszych sezonowych miejsc rekreacyjnych, 
lecz w sobotę 27 kwietnia spełniał ważną rolę, bo już po raz trzeci miał okazję 
gościć ludzi wielkiego serca i szczytnej inicjatywy pt. „Płyniemy Polsko”, której 
głównym organizatorem jest Klub Sportowy Moto H2O Rybnik. Jak podkreślają ini-
cjatorzy zamysł ten nie polega jedynie na przygodzie, czy poddaniu się wodnym 
szaleństwom, lecz głównym celem akcji charytatywnej jest zbieranie środków 
na zakup sprzętu do nurkowania i prowadzenie zajęć w tym zakresie wśród osób  
z autyzmem i porażeniem mózgowym.

Bicie w dzwon jest tradycją żeglugi morskiej.                                           Fot. L. Szkaradnik

tu dziś, ale wiele innych osób. Nawiązały 
się przyjaźnie i o to w tych wzajemnych 
relacjach chodzi, by pełnosprawni mogli 
dać coś tym, którzy może troszkę mniej 
potrafią zrobić”. 

Symbolicznym rozpoczęciem prolo-
gu, związanym z tradycją żeglugi mor-
skiej było bicie w dzwon przez wszyst-
kich organizatorów przedsięwzięcia wraz  
z burmistrzem Przemysławem Korczem. 
Otwarcia akcji „Płyniemy Polsko” dokonał 
burmistrz Ustronia, który powiedział: „Jest 
mi niezmiernie miło, że prolog tak szczyt-
nej imprezy odbywa się już po raz trzeci  
w naszej miejscowości. Cieszę się, że 
Ustroń z Rybnikiem kojarzą się już nieco 
inaczej, a nie tylko przez walkę ze smo-
giem. Jest to bardzo szczytny cel, ta zbiórka 
na rzecz dzieci, które wymagają opieki  
i to w takiej nietypowej formie jest w ogóle 
rewelacyjną inicjatywą. Życzymy stopy 

wody pod kilem, miłej imprezy i owocnej 
zbiórki na ten wzniosły cel”. 

W ramach programu artystycznego wy-
stąpił rybnicki zespół „Znaki Czasu”, który 
wykonał kilka utworów rockowych, zagrze-
wających uczestników w nieco chłodną  
w tym dniu aurę, a na zakończenie wy-
stąpiła uczennica Karoliny Kidoń, Julia 
Sampolska ze Skoczowa z anglojęzycznym 
repertuarem. 

Atrakcją imprezy była mistrzowska jaz-
da na skuterze wodnym, pokaz dronów,  
a przede wszystkim wyjątkowo widowi-
skowe, wprost zapierające dech w piersiach 
akrobacje na tzw. flyboardzie. Jest to nowy, 
wymyślony kilka lat temu bardzo spekta-
kularny sport, w którym dzięki wysokiemu 
ciśnieniu wody zawodnik unosi się na 
wysokość kilkunastu metrów ponad taflę 
stawu. Profesjonaliści wykonują efektowne 
wzloty w górę, skoki delfina, czy też obroty 
o 360 stopni. Jest to sport dla niebywale 
odważnych, poszukujących nowych wy-
zwań. Szkoda tylko, że podziwiających te 
śmiałe wyczyny było niewielu. Co prawda, 
ta cykliczna impreza plenerowa rozpoczęła 
się ze sporym opóźnieniem, bo czekano 
na ważnych gości, jednak publiczność nie 
dopisała i można było mieć wrażenie, że 
zainteresowanych było niemal tyle samo co 
organizatorów, zawodników i podopiecz-
nych, którym poświęcano to przedsięwzię-
cie.                                  Lidia Szkaradnik
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - 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. 

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Cyklinowanie bezpyłowe parkie-
tów, desek. Odnawianie schodów. 
Tanio! 666-989-914. 

Tani wywóz fekalii, usługi becz-
kowozem. 516-233-242, 511-
482-407, www.wywoz-szam-
ba24.pl.

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

Pokój lub mieszkanie do wynaję-
cia. 607-383-714.

Sprzedam króliki samice kotne 
Belgi.(33) 854-72-29.

Łóżko piętrowe 200x85 z pod-
świetlonym biurkiem, szafa - ta-
nio sprzedam. 608-596-636.

Brykiet bukowy, buk suchy wor-
kowany, drewno podpałkowe 
– kartony, węgiel groszek wor-
kowany. (33) 854-47-10.

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

GOŚCIE NIE ZAWIEDLI
W pierwszy majowy weekend Ustroń przeżył prawdziwe oblęże-

nie. Wypełniły się parkingi w centrum i Polanie, tłumy spacerowi-
czów na bulwarach nad Wisłą, wypełnione lokale gastronomiczne. 
Na Czantorię wywieziono kolejką linową przez trzy dni 15.034 
osoby, a z toru saneczkowego skorzystało 6.668 osób. Dodać należy, 
że obecnie jedna osoba wyjeżdża na górę raz, zaś narciarze czynią 
to po kilka razy. To tak jakby w ten weekend na Czantorii zjawili 
się wszyscy mieszkańcy Ustronia.

MOŻNA INACZEJ
Jak wiele znaczy drobny gest drugiego człowieka mogły się 

o tym przekonać dzieci z Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą 
„Można Inaczej” w Ustroniu. Od 6 do 11 kwietnia w sieci sklepów 
Carrefour, Tesco i Spar odbywała się kwesta świąteczna, podczas 
której zbierane były dary żywnościowe oraz pieniężne na rzecz 
dzieci uczęszczających do Ośrodka. Dzięki dobroci i hojności 
wielu osób udało się pozyskać dary rzeczowe oraz pieniądze  
w kwocie 905,82 zł.

100 WYSTĘPÓW ROCZNIE
2 maja w ustrońskim amfiteatrze koncertował Państwowy Ze-

spół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Był to koncert charytatywny 
na rzecz Fundacji św. Antoniego. Mazowsza nie trzeba reklamo-
wać, więc nic dziwnego, że amfiteatr wypełnił się publicznością.  
A Mazowsze zaprezentowało bardziej i mniej znane tańce i pieśni. 
Oczywiście publiczność żywo reagowała na utwory dobrze znane 
od dziesięcioleci. 

BRONIŁ MACURA
W sobotę 2 maja Kuźnia grała na wyjeździe z Morcinkiem 

Kaczyce. Drużyny od lat rywalizują w lidze okręgowej, więc 
znają się doskonale. Nikt nikogo nie zaskoczy. Podobnie było  
w sobotę. Kuźnia przeważała w pierwszej połowie, przy czym do-
bre okazje zmarnowali Robert Haratyk i Michał Piecha, a Michał 
Czyż strzelił głową w poprzeczkę. W drugiej połowie dwukrotnie 
od gola wybawił Kuźnię bramkarz Paweł Macura, raz piłka 
odbiła się od słupka. Jeszcze w końcówce Kuźnia mogła zdobyć 
bramkę, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem Michał Nawrat 
przekombinował. W sumie sprawiedliwy remis. Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 7.05.2009 r.

 9.05      Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
10-11.05  Centrum    ul. Daszyńskiego 8  tel. 854-57-76 
12-13.05  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
14-15.05  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
16-17.05  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
18-19.05  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

      

DYŻURY APTEK

Skok o tyczce inaczej.                                           Fot. L. Szkaradnik

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
10.05 17.00 Tradycyjne sadzenie drzewek, zbiórka u Jónka na  
    Kympie
11.05 12.00 Dzień Sportu na Czantorii, Kolej Linowa
11.05.   Ustrońska Noc Muzeów:
   15.00-17.00 Tajemnice Biblioteki – gra terenowa, start Biblioteka
     16.00 Wernisaż wystawy „Kobiece światy”, Zbiory Marii  
    Skalickiej  
  17.00 Wernisaż wystawy malarstwa Roberta Heczki, Galeria  
    Rynek 
  18.00 Wystawa „Klasyka polskiej awangardy”, wykład 
    Piotra Kiliana na temat Jamajki, Muzeum Ustrońskie
11.05 17.00 IV Liga Śląska: mecz KS Kuźnia Ustroń – KS Polonia
    Łaziska Górne, stadion Kuźni
18.05.  9.00 Sprzątanie Zawodzia, zbiórka przed Karczmą Góralską
19.05.  8.00 Bike Atelier MTB Maraton, amfiteatr 
21.05. 17.00 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego  
    z ks. dr hab. Markiem Uglorzem na temat „Rok troski 
    o stworzenie”, Parafia Ewangelicka

Szachy rozwiązanie z GU nr 17:  Gf5
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) popularny grzyb jadalny, 8) podobno 
czyni złodzieja, 9) gatunek owcy, 10) decyzja na „nie”, 
12) południowoamerykańskie serialowe imię, 14) dawniej: 
chętka na coś pysznego (wspak), 15) turystyczna gmina 
nadmorska, 16) leśny duszek, 19) z ponurą miną, 22) 
stan w USA, 23) obóz jeniecki dla oficerów, 24) Indianin  
z Ameryki Południowej.
PIONOWO: 2) kwiecień gwarowo, 3) uzależniona od 
leków, 4) ponoć to największy wynalazek człowieka,  
5) toksyczny pierwiastek, 6) wyjątkowe zdarzenia, 7) za 
porwanego, 11) zwolennik demokracji, 13) zastąpiły bile-
terki w kasach, 17) spór-kłótnia, 18) mostek na pokład stat-
ku, 20) koleżanka Bolka i Lolka, 21) rodzinna opowieść. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 17 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki Wielkanocnej
NA WIELKANOC POGODA 

TO W POLU URODA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymują:*  Beata Górniok 
z Ustronia, ul. Katowicka oraz Karolina Legierska  
z Ustronia, ul. Orzechowa. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

* 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.
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Ustroniu 

w rejonie góry Równica
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
1945 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr 
XLI/527/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do opra-
cowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica, obejmującego obszar 
oznaczony na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego 
postępowania do dnia 3 czerwca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
▪  w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 
Ustroń, ul. Rynek 1 
▪ ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury  
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, 
ul. Rynek 1 
▪ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: biuropodawcze@ustron.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Miasta Ustroń.

   Burmistrz Miasta Ustroń
       Przemysław Korcz

18/2019/5/R

18/2019/4/R

W dniu dzisiejszym obchodzimy 228. rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji Trzeciego Maja. Wydarzenie to było podniosłe, bezprecedensowe  
w swoich założeniach, przede wszystkim, patrząc na nie z punktu 
widzenia tła historycznego, w jakim się to wszystko działo. (...) 
Nasza konstytucja była niezwykłym aktem odwagi reformatorów 
naszego państwa! Musimy bowiem pamiętać, że Konstytucja 3 Maja 
została napisana, uchwalona i weszła w życiu w czasie, kiedy Polska 
była już pod zaborami! I to od 19 lat! (...) Pomimo tych wszystkich, 
niesprzyjających okoliczności, powstał akt prawny (...) Niezwykle 
odważny w swym przedmiocie, ale i wybiegający w przyszłość pod 
kątem instytucjonalnym oraz administrowania krajem. Dla jednych 
był „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”, dla innych, już  
w czasach niewoli, przypomnieniem o walce o polskość, niezależ-
ność, suwerenność, czyli najwyższą wartość każdego kraju: WOL-
NOŚĆ! To, że Konstytucja 3 Maja przetrwała jako prawo stanowione 
i stosowane tylko przez 14 miesięcy, nie znaczy, że o niej zapomnia-
no, że nie zachowano zapisanych na jej kartach zmian. Już nigdy do 
Polski nie wróciło liberum veto, (...) wprowadzony trójpodział wła-
dzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą już nigdy nie został 
cofnięty. Konstytucja 3 maja trwa w nas do dziś. Trwa, bowiem nosi  
w sobie uniwersalne, oświeceniowe wartości, na których oparte jest 
dzisiejsze pojęcie wolności, tolerancji, szacunku oraz wspólnoty 
europejskich wartości.  

Biało-czerwone kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja 
władz powiatowych, burmistrz z małżonką i wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka, księża: Michał Matuszek 
i Mirosław Szewieczek, delegacja organizacji kombatanckich, 
córki kombatanta, powstańca warszawskiego Stanisława Adam-
czyka, komendant Komisariatu Policji w Ustroniu Łukasz Żyła  
i dowódca Adrian Zygmański, strażacy z jednostki OSP Niero-
dzim, delegacja pracowników Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego  
i Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania 
Niepełnosprawności, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
pensjonariusze Miejskiego Domu Spokojnej Starości, uczniowie 
wszystkich ustrońskich szkół podstawowych i gimnazjów, Zespołu 
Szkół Technicznych w Ustroniu, delegacja Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, Stowarzyszenia Projekt Ustroń i Stowarzyszenia 
Wspólnie dla Ustronia. Uroczystość zakończyło odśpiewanie 
„Roty”.                                                 Monika Niemiec

(cd. ze str. 5)
3 MAJA TRWA W NAS DO DZIŚ
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(cd. ze str. 1)
oddali tanio skóry na niedźwiedziu i nasi szczypiorniści musieli 
się mocno napracować. Podobnie jak ich kibice, którzy obojętni na 
majówkowe atrakcje pospieszyli zagrzewać chłopaków do boju. 
Doping nie pomógł trzeciego dnia, ani wyjątkowa determinacja 
piłkarzy z Ustronia. Ostatni mecz turnieju zakończył się przegraną 
z zespołem UKS Anilana II Łódź 20:28 (9:13). 

W zawodach z kompletem zwycięstw triumfowała drużyna 
UKS Anilana II Łódź, ale sukces został osiągnięty, gdyż drugie 
miejsce również premiowane było awansem do następnej fazy 
rozgrywek, czyli do 1/8 finału Pucharu Polski.

MKS W 1/8 PUCHARU POLSKI

(cd. ze str. 9)

MAJÓWKOWA CZANTORIA
Planując majówkę, każdy turysta z ciekawością sprawdzał 
prognozy pogody. Wedle życzenia najlepiej gdyby było ciepło, 
wiosennie i nie zabrakło na niebie słońca.  W tym roku pogoda 
nie zrealizowała zamówienia i postanowiła płatać figle.  

Pomimo nie do końca łaskawej aury, nie zabrakło odwiedza-
jących Kolej Linową Czantorię. A na Górnej Stacji działo się 
naprawdę wiele. Przyjezdni nie wyobrażali sobie pominięcia 

głównej atrakcji – Letniego Toru Saneczkowego. Gdy już poczuli 
wiatr we włosach i dreszczyk adrenaliny, kierowali posilić się 
goframi czy daniami z grilla. Tak właśnie wyglądały dwa pierwsze 
dni zaplanowanej majówki. Leniuchując na leżakach, można było 
podziwiać wiosenne widoki pobliskich okolic i sąsiadujących 
gór. A na każdy dzień długiego weekendu zaplanowano szereg 
atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz ręko-
dzieła, na którym sprzedawano misie, lalki, pierniki ze specjalną 
dedykacją czy nawet wyroby z kości. Zaplanowano także atrakcje 
dla najmłodszych między innymi: Warsztaty Bezpieczny Pies 
Bezpieczne Dziecko, czy też warsztaty plastyczne. Na tych nieco 
starszych czekały stanowiska testowe narzędzi firm: Milwaukee i 
Husqwarna.  Był też pokaz rzeźbienia pilarką w drewnie, podczas 
którego wyrzeźbiona została ławka z dzikiem – nowa atrakcja 
Kolei. Natomiast w trzeci dzień zorganizowane zostały warsztaty 
pszczelarskie. Wśród turystów nie zabrakło osób z sąsiednich 
miast, ale także tych, którzy do Ustronia przemierzyli kilkaset 
kilometrów. – Na Czantorię przyciągnęły mnie wspaniałe krajo-
brazy, które można podziwiać ze szczytu. Już jako małe dziecko 
lubiłam chodzić po górach, a tutaj na Czantorii można miło 
spędzić czas, porobić ciekawe zdjęcia, kupić pamiątki – mówiła 
mieszkanka Poznania, która na wycieczkę na Czantorię wybrała 
się wraz z ukochaną babcią. Byli też tacy, którzy corocznie od-
wiedzają największą ustrońską górę. – Co roku przyjeżdżamy 
właśnie tutaj, to już taka nasza tradycja rodzinna. Czantoria jest 
dla nas miejscem urokliwym, sentymentalnym, celebrujemy tutaj 
rocznice ślubu – oznajmiła turystka. Przyjezdnych nie zniechęciło 
zimno i padający czasami deszcz. Gdy na niebie przejaśniało się, 
turyści oraz mieszkańcy miasta chętnie korzystali z przygotowa-
nej oferty. W końcu na kolejną majówkę trzeba czekać następny, 
długi rok.                                     Tekst i foto: Natalia Biernat

Skład MKS Ustroń: Piotr Browarczyk, Dawid Oliwka - Igna-
cy Jaworski (11+5+6), Patryk Siekierka (8+9+6), Piotr Gawlas 
(8+2+0), Aleksander Bejnar (4+2+4), Piotr Szturc (2+3+1), 
Bartosz Mrowiec (2+1+1), Krzysztof Markuzel (1+0+1), Michał 
Raszka (0+0+1), Łukasz Szczęsny, Karol Gierczak, Maciej Da-
rowski, Łukasz Gogółka, Kamil Pinkas, Maksymilian Chłopecki.

Warto dodać, że w po trzech meczach 1/16 Pucharu w klasyfi-
kacji strzelców na 9. miejscu z 23 bramkami uplasował się Patryk 
Siekierka, a na 11. miejscu z 22 bramkami Ignacy Jaworski. 

W następny weekend młodzicy MKS-u pojadą na turniej do 
Tarnowa, gdzie od 17 do 19 maja zmierzą się z drużynami: MKS 
KUSY Szczecin, MTS I Kwidzyn i z ubiegłorocznym wicemi-
strzem, zespołem gospodarzy – MKS PM MPEC Tarnów  (mn)

Śmiałe poczynania szczypiornistów obserwują z napięciem: Leszek Kaczmarek z MKS Ustroń, trener Bejnar i burmistrz Korcz.                       Fot. K. Medwid
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25-27.11 - Pod Najadą  ul. 3 Maja 13  tel. 854-24-59
28-30.11 - Na Szlaku ul. 3 Maja 46  tel. 854-14-73
10-12.3 -  Venus  ul. Grażyńskiego 2  tel. 858-71-31
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9.00 

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Elżbieta Szpak z Ustronia i Dariusz Legierski z Ustronia

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
Ema Błaszczyk  z d. Cieślar lat 80 ul. Wiśniowa
Anna Cudzich  z d. Białoń ;at 90 ul. 3 Maja
Antoni Holeksa lat 90 ul. Fabryczna
Gertruda Kaczmarczyk z d. Knaga lat 80 ul. Spółdzielcza
Emilia Kluz z d. Troszok lat 92 ul. 9 Listopada
Jan Kurzok lat 98 ul. Wspólna
Karol Kurzok lat 96 ul. Skoczowska
Marta Michna z d. Goszyk lat 85 ul. Złota
Halina Moczała lat 85 os. Cieszyńskie
Halina Pszczółka z d. Szczepańska lat 85 ul. Katowicka
Teresa Róg z d. Michałek lat 80 ul. Katowicka
Zofia Stonawska lat 92 os. Manhatan
Anna Szachowicz z d. Kamińska lat 94 ul. Asnyka
Jan Szarzec lat 80 ul. Różana
Stefania Sztwiorok z d. nowak lat 90 ul. Skoczowska
Korneliusz Świątek lat 85 ul. Słoneczna

Jan Biłko  lat 82  ul. Wesoła 29
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

   31.1  Centrum ul. Daszyńskiego 8  tel. 854-57-76
1-2.2  Centrum ul. Daszyńskiego 8  tel. 854-57-76
3.2   Venus ul. Grażyńskiego 2  tel. 858-71-31
4-5.2  Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
6-7.2  Elba ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki

30.05       Elba   ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
31.05-1.06 W Nierodzimiu   ul. Skoczowska 111   tel. 858-60-76
3.06       Centrum   ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
4-5.06      Pod Najadą   ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki

30.05       Elba   ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
31.05-1.06  W Nierodzimiu   ul. Skoczowska 111   tel. 858-60-76
2.06       Venus   ul. Grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
3.06       Centrum   ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
4-5.06      Pod Najadą   ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
6-7.06      Na Szlaku   ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki

 25-26.08  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
23-12.03  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
21-22.08  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
23-24.08  Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59 
15-16.08  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
21-22.08  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1   tel. 856-11-93
14-15.10   Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
21-22.08  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76 
23-24.08  Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
25-26.08  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
22.09      Venus      ul. Grażyńskiego 2     tel. 858-71-31
23-24.08  Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
8.1      Dr. Zdrowitt    ul. Daszyńskiego 73  tel. 853-63-22
25-26.08  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73

19.09      Elba      ul. Cieszyńska 2   tel. 854-21-02
22.09       Venus      ul. Grażyńskiego 2      tel. 858-71-31
23.09      Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
24-25.09   Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
26-27.09   Na Szlaku      ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
28.09      Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
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Juniorki
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