W Miejskim Domu Kultury
„Prażakówka” świętowano
20-lecie firmy, która powstała 1 maja 1999 roku, kontynuując kilkudziesięcioletnią
tradycję firm działających
w dziedzinie gospodarki komunalnej w Ustroniu.
Więcej na str. 4 i 15
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Wystawę Klasycy Awangardy Polskiej po 1945 r. obejrzało 326 osób. Fot. L.Szkaradnik

PIERWSZA NOC MUZEÓW
Muzeum Ustrońskie wraz z Oddziałem „Zbiory Marii Skalickiej”, Muzeum
„Rdzawe diamenty”, Biblioteką Miejską i Galerią „Rynek” zorganizowały
pierwszą w Ustroniu, a popularną od kilku lat w większych miastach Noc
Muzeów, do której zawsze włączają się również inne placówki kultury –
wszystkie otwarte do godzin nocnych. Jest to zwykle bezpłatny maraton
imprezowy, podczas którego spośród bogatej oferty można wybrać różne
atrakcje niedostępne na co dzień.
(cd. na str. 12)

- Chodzi mi o to, żeby trochę
ruszyć te Hermanice, żeby
dzielnica zyskała nowy, żywszy charakter. Cieszę się, że
w ogóle państwo przyszliście
na zebranie, to już jest sukces. Chodzi o to, żeby tych
zebrań było więcej, żebyśmy
się regularnie spotykali, żebyśmy mieli możliwość lepszego
poznania się.
Więcej na
Podczas zebrania Osiedla Poniwiec jeden z mieszkańców powiedział: „Wiadomo przecież,
że trzy czwarte mieszkańców
Ustronia nie chce basenu. Czeka nas spłacanie kredytu przez
20 lat, a potem trzeba będzie
robić generalny remont”.
Więcej na str. 9 i 18
W ostatni weekend kwietnia w Krakowie odbył się
Lajkonik Cup, największy
w Polsce młodzieżowy turniej
piłki ręcznej w którym wzięły
udział aż cztery zespoły MKS
Ustroń.
Więcej na str. 21

WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
1 maja wspominaliśmy dzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Stało
się to 15 lat temu, w roku 2004. W tym samym roku po raz pierwszy wybieraliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego. Miało to miejsce 13 czerwca,
a frekwencja nie zachwyciła. Jaka będzie w tym roku?
Stało się to tradycją, że frekwencja
w wyborach do Europarlamentu jest w
naszym kraju znacznie niższa niż w przypadku wyborów prezydenckich czy parlamentarnych. Najwyższą odnotowano

w roku 2009, wtedy do urn poszło 24,53%
Polaków. Najmniej osób poszło wybierać
posłów do PE w pierwszych wyborach,
wówczas frekwencja wyniosła zaledwie
20,87% i jak dotąd była to najniższa

(cd. na str. 7)
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LIST DO REDAKCJI
Uważnie przeczytałem artykuł, a właściwie sprawozdanie
z przebiegu Sesji Rady Miasta, zamieszczone w GU Nr 18
z dnia 9 maja br., zatytułowany „Niełatwy kompromis”.
Nie jestem zaskoczony problemem jaki mają Samorządy,
związanym z reformą oświaty. Mój niepokój budzi wymowa
liczb, odnoszących się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która winna skłonić Radę Miasta do poważnego
potraktowania tego tematu. Wymaga to uruchomienia
wyobraźni, co pozwala na uświadomienie sobie, co będzie
się działo za parę lat.
Przypomnę, że wymuszenie na Wojewódzkim Zarządzie
Dróg Publicznych w Krakowie dokończenia budowy drogi
wojewódzkiej na terenie Ustronia, wynikało z prawidłowego odczytania tendencji w ruchu drogowym. Wymagało to
dużego wysiłku Urzędu Miasta, w załatwieniu spraw własnościowych, w atmosferze protestów ze strony mieszkańców
Osiedla Manhatan. Czy ktoś może sobie wyobrazić dzisiaj,

WAKACJE Z PRAŻAKÓWKĄ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE - "Złapmy wielką rybę"
24.06 – 25.06.2019 r. godz.10.00 – 13.00 sala nr 8
Przyjdź i wypróbuj swoje twórcze możliwości, praktycznie
wykorzystując różnorodne techniki plastyczne i tworząc swoją
wielką, wymarzoną rybę.
Grupa warsztatowa może liczyć 15 osób.
Prowadzenie: Agnes Nagy
Wstęp wolny

WARSZTATY ARTYSTYCZNE - "Rekin"
26.06 – 28.06.2019 r. godz.10.00 – 13.00
sala widowiskowa
Morskie opowieści. Morskie rośliny i zwierzęta. Wykonamy wielkoformatowe rekiny lub inne podmorskie stworzenia.
Uszyjemy ławicę kolorowych rybek.
Prowadzenie: Sławomira Godek – doświadczona animatorka,
trenerka, twórczyni wielu autorskich zajęć, miłośniczka drzew
i ptaków.
Grupa warsztatowa może liczyć 20 osób.
Cena za udział w warsztatach 40 zł (3 dni).
Płatność w sekretariacie do 7 czerwca 2019 r. lub na konto

to i owo
z

okolicy

Wypożyczalnia dla dorosłych
w Bibliotece Publicznej w Skoczowie ponownie służy czytelnikom. Jest po remoncie. Przede
wszystkim powiększono przestrzeń na książki stosując nowoczesne regały. Koszty pokryło
miasto.

* Wiślańskiego
* * CenW Galeryjce

trum Kultury można obejrzeć
wystawę pt. „Nasi sąsiedzi, zespoły regionalne Beskidzkiej 5”.

2 Gazeta Ustrońska

Do końca maja prezentowane są
pamiątki związane z zespołami
„Istebna” i „Mała Istebna.” Ta
dorosła ma już 118 lat.

* * *

Uchwała krajobrazowa szykowana jest dla Cieszyna.
W dokumencie znajdą się zasady i warunki sytuowania m.in.
obiektów małej architektury
i tablic reklamowych. Projekt
określi ich gabaryty i standardy
jakościowe. W sprawie uchwały
wypowiedzą się mieszkańcy
podczas konsultacji.

* * *

Aplikacja BLISKO stanowi
nową platformę komunikacyjną dla mieszkańców i turystów
w Wiśle. Po zainstalowaniu
aplikacji w smartfonie można

że cały ruch samochodowy odbywa się po ulicach w centrum
miasta. Było już wtedy wiadome, że skrzyżowanie z drogami
miejskimi stwarza sytuacje zagrożenia.
Dlatego jest rzeczą konieczną zbudowanie drogi zbiorczej
(ulica pod Skarpą) i zamknięcie tych skrzyżowań. Zaniechanie dalszej realizacji tej inwestycji, wiąże się z narastaniem
trudności w jej realizacji i powstania kolizji na trasie tej
drogi. Może dojść do zaniechania tego zamiaru, tak jak
stało się to z pomysłem bezkolizyjnego skrzyżowania z ul.
Cieszyńską. Koncepcja była opracowana w Urzędzie Miasta, a teren zabezpieczony w planie przestrzennym. Dzisiaj
nieaktualne!
Kompletny brak wyobraźni widzimy w zabudowie terenu
w centrum miasta, pomiędzy ulicami Konopnickiej i Brody.
To co tutaj powstaje obraża nie tylko zasady racjonalnego
zagospodarowania terenu, ale także poczucie estetyki krajobrazu. Twierdzę, że jest to najbrzydszy kawałek Ustronia.
Mam w tym swój udział, w bezradności wobec siły pieniędzy
inwestorów i braku konsekwencji w egzekwowaniu zobowiązań.
Kazimierz Hanus
podane na stronie www.mdk.ustron.pl z dopiskiem tematu
warsztatów

WARSZTATY ARTYSTYCZNE -"Kolorowe twarze"
1.07 – 4.07.2019 r. godz.10.00 – 13.00

sala nr 8 (II piętro)
Na warsztatach dzieci poznają techniki tworzenia z różnych
materiałów od papieru, kleju, farb począwszy na poxilinie i
kryształach skończywszy. Wykonają prace zgodnie z własnym
pojęciem
emocji i piękna w sztuce.
Prowadzenie: Artur Szołdra
Grupa warsztatowa może liczyć 15 osób.
Cena za udział w warsztatach 50 zł (4 dni).
Płatność w sekretariacie do 7 czerwca 2019 r. lub na konto
podane na stronie www.mdk.ustron.pl z dopiskiem tematu
warsztatów

INNE ZAJĘCIA
5.07. 2019 r. godz. 10.00 – 14.00

Piątek: wyjście do Leśnego Parku Niespodzianek
Opiekunowie: Katarzyna Rymanowska i Anna Darmstaedter
Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie
MDK „Prażakówka” do 7 czerwca 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów

odczytać informacje dotyczące
wydarzeń, imprez, ostrzeżeń
pogodowych czy utrudnień
w ruchu, które maja miejsce na
terenie perły Beskidów.

* * *

Od 10 lat Urząd Skarbowy
w Cieszynie funkcjonuje przy
ulicy Kraszewskiego. Dla potrzeb fiskusa zaadaptowany
został budynek zajmowany poprzednio przez celników. Podatnicy zyskali na komforcie
obsługi, ale narzekają na kłopoty
z parkowaniem.

* * *

Ulica Przykopa, zwana cieszyńską Wenecją, należy bez
wątpienia do najbardziej malowniczych zakątków grodu nad
Olzą. Kiedyś była to dzielnica

tkaczy, sukienników i kowali.
Podczas ostatniej renowacji teren nabrał blasku. Wykonano
m. in. ścieżki dla pieszych i rowerzystów, chodniki i parkingi
oraz… kąciki zakochanych na
ławeczkach.

* * *

W XVII wieku Brenna miała
więcej „sałaszy”, niż dwukrotnie większa Wisła. Władzę mieli
wtedy pasterscy wojewodowie.

* * *

Drużyna Oceláři Trzyniec, na
której mecze jeździ sporo mieszkańców Ustronia i okolic, wywalczyła tytuł Mistrza Czech
w hokeju na lodzie. Ekipa spod
Jaworowego wygrała 4:2 finałową serie play-off z ekipą Bílí
Tygři Liberec.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:

Agnieszka Bączek z Ustronia i Mateusz Konieczny z Ustronia

* * *

SPRZĄTANIE ZAWODZIA
Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie zaprasza wszystkich mieszkańców 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!

* * *

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 Ustroniu pl. ks. K. Kotschego 4.

* * *

WARSZTATY RĘKODZIEŁA Z OKAZJI
DNIA MATKI
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza dzieci na warsztaty rękodzieła z okazji Dnia Matki, które odbędą się w sobotę, 18 maja
w godz. 11.00-14.00. Uczestnicy będą ozdabiać drewniane serca,
tworząc efektowną dekorację, znakomicie nadającą się na prezent. Koszt warsztatów: 20 zł/ os, w cenę wliczone są materiały
i poczęstunek. Zapisy pod nr telefonu 33 858-78-44.

* * *

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2019/2020
Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Burmistrzem
Miasta Ustroń, w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta
w Ustroniu (Nierodzim), w roku szkolnym 2019/2020, zostaną
uruchomione dwa oddziały klasy pierwszej. W związku z powyższym 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 niepełnosprawnego proszę dostarczyć orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Roman Langhammer,
dyrektor SP6

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Gabriela Kumor
Marek Kurpios		
Jan Pinkas		

lat 83
lat 28
lat 75

ul. Gałczyńskiego
os. Manhatan
ul. Skoczowska
19/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

WAŻNE TELEFONY
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

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

* * *

TURNIEJ PIŁKARSKICH SZÓSTEK
W RAMACH III SPARTAKIADY DZIELNIC
Kolejna dyscyplina przed nami. W najbliższą sobotę o godz. 9
na stadionie Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń rozegrany zostanie
turniej piłkarskich szóstek, zaliczany do klasyfikacji końcowej
III Spartakiady Dzielnic. Organizatorzy - członkowie Stowarzyszenia Wspólnie dla Ustronia serdecznie zapraszają zawodników
i kibiców nawet z najdalszych zakątków naszego miasta.

* * *

UWIERZ W DUCHA
Uwierz w Ducha – pod tym hasłem już 25 maja w amfiteatrze
ustrońskim o godzinie 18.00 odbędzie się wieczór ewangelizacyjny na którym wystąpią 3 zespoły ze zróżnicowaną muzyką.
Będzie Chór CANTICUM NOVUM z Jawiszowic, zespół SAINT
JOSEPH BAND oraz GOSPEL GOD’S PROPERTY. Konferencje
będzie głosił Andrzej Gołębiowski, charyzmatyczny Salezjanin
z Krakowa. Na wieczór zaprasza ks. Mirosław Szewieczek, prezes
Fundacji Drachma oraz Miasto Ustroń. Spotkanie rozpoczniemy
Akatystem w wykonaniu zaprzyjaźnionego z fundacją Chóru, by
zakończyć radosnym uwielbieniem muzyki gospel.
Będzie coś dla ducha, będzie coś dla ciała. Zapraszamy wszystkich, w różnym wieku. Najlepiej całe rodziny!
W trakcie koncertu będzie również czas modlitwy wstawienniczej i dzielenia się wiarą.

* * *

AKCJA KRWIODAWSTWA
"ODDAJ KREW"
Zapraszamy na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie
się w Ustroniu na Rynku w dniu 27 maja od godz. 9.00 do 16.00.
Aby oddać krew należy być zdrowym. Dawcami mogą zostać
osoby w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg.
Przed oddaniem krwi proszę pamiętać o:
– zabraniu ze sobą dowodu tożsamości;
– lekkim posiłku (nie zaleca się spożycia takich produktów jak np.:
kiełbasa, pasztet, tłuste mięso, rosół, śmietana, mleko, masło, oraz
jajka i ciasta z kremami). Szczegóły: www.rckik-katowice.pl
19/2019/4/R

LIKWIDACJA SKLEPU
„Wszystko dla dzieci”

WYPRZEDAŻ OBUWIA I ODZIEŻY DZIECIĘCEJ

ul. 3 Maja 4 (sklep „Beskid”)

19/2019/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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Wspólnie wzniesiono toast nie za kolejne 20, ale 100 lat.

Fot. M. Niemiec

20-LECIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Nie mogli przybyć wszyscy, bo miasto bez nich nie może normalnie funkcjonować,
ale znaczna część pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Ustroniu przyjęła zaproszenie na urodziny firmy. W sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury „Prażakówka” świętowano 20-lecie firmy, która powstała 1 maja 1999
roku, kontynuując kilkudziesięcioletnią tradycję firm działających w dziedzinie
gospodarki komunalnej w Ustroniu. Od tego czasu utrzymuje porządek w mieście,
dba o czystość ulic, chodników, pielęgnuje zieleń.

Na zaproszenie prezesa spółki Krystiana Wałacha, pełniącego tę funkcję od 2018
roku na obchody jubileuszu oprócz pracowników firmy przybyli: prezes Przedsiębiorstwa od 1999 do 2018 roku Alojzy
Sikora, członek Zarządu Powiatu radny
powiatowy Stanisław Malina, burmistrz
Przemysław Korcz, przewodniczący Rady
Miasta Marcin Janik, naczelnik Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Monika Maksymczak. Obecni byli
członkowie Rady Nadzorczej spółki:
przewodniczący Cezary Derewniuk, wiceprzewodnicząca Jolanta Krajewska-Gojny
oraz Andrzej Siemiński. Wszystkich przy-

witał Zdzisław Brachaczek, prowadzący
uroczystość ze swadą i humorem.
Na początku był czas na przemówienia
i życzenia, a jako pierwszy winsz złożył
radny powiatowy Stanisław Malina, który
podkreślał, że był związany z Przedsiębiorstwem nie tylko jako samorządowiec,
ale i pracownik. Pracę w Dziale Ciepłowni, który stał się nową gałęzią działalności
spółki, wspomina bardzo… ciepło.
Głos zabrał burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, który podkreślił, w jak trudnej branży od lat z powodzeniem działa
ustrońskie Przedsiębiorstwo Komunalne,
a następnie dodał:

– Nie dalej jak wczoraj rozmawialiśmy
podczas spotkania Związku Gmin Śląska
Cieszyńskiego o problemie cen za śmieci.
Padały różne propozycje z ust wójtów
i burmistrzów. A to, żeby ujednolicić ceny
w całym powiecie, a to, żeby wystąpić
we wspólnym przetargu tak jak w przypadku energii elektrycznej. Te pomysły,
jeśli miałyby być realizowane, ziszczą
się za kilka lat. Ale ja powiedziałem, że
Ustroń posiada własne Przedsiębiorstwo
Komunalne i nam, szczerze mówiąc, nie
zależy na tym, aby organizować wspólne
przetargi. Mamy własną firmę i po to
ona została powołana, aby takie zadania
wypełniać. Mam nadzieję, że tak będzie
dalej z dobrym skutkiem dla firmy, jej
pracowników i dla całego miasta. Panu
prezesowi, który jest na starcie, tak jak
ja jako burmistrz, gratuluję stanowiska
i życzę powodzenia, bo na własnej skórze
czuję, że nie będą to łatwe lata. Zarządzanie miastem czy firmą to nie jest łatwy
kawałek chleba. Życzę zatem nowemu
prezesowi sukcesów i powodzenia, a panu
Alojzemu Sikorze, prezesowi zasłużonemu, który przez tyle lat kierował Przedsiębiorstwem serdecznie dziękuję, że
w czasie tych lat udało się przeprowadzić
spółkę przez różne zawirowania prawne
i ekonomiczne i że możemy się dzisiaj
cieszyć jubileuszem. Podziękowania za
dotychczasową pracę i najlepsze życzenia na przyszłość składam też członkom
rad nadzorczych: byłych i obecnej oraz
pracownikom Przedsiębiorstwa.
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
Marcin Janik zwrócił się do zebranych:
– Dostojni państwo, pragnę przede
wszystkim pogratulować pięknego jubileuszu i cokolwiek by mówić, jest to
jubileusz zacny, biorąc pod uwagę niełatwą i zmienną sytuację gospodarczą w naszym kraju na przestrzeni tych lat. Przed
wami kolejne lata ciężkiej pracy, dlatego
życzę wiele sił, cierpliwości zarówno w
relacjach z przełożonymi, pracownikami,
jak i mieszkańcami, którzy są na pewno
wymagający, być może czasem aż nadto.
Cieszę się, że generalnie jesteście państwo
w stanie sprostać naszym oczekiwaniom,
dlatego życzę Państwu i sobie, by usługi
(cd. na str 15)
19/2019/3/R
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WIADOMOŚCI
z RATUSZA

O zarządach osiedli mówi
burmistrz Przemysław Korcz

AKCJA DLA JASIA
12 maja na rynku nastąpiło zakończenie
akcji charytatywnej „Wyprawa dla Jasia”
zorganizowanej przez dwóch policjantów
tyskiej komendy policji, którzy zbierali
środki finansowe dla chorego na rzadką
chorobę (rdzeniowy zanik mięśni) 6-letniego syna kolegi. Policjanci wyruszyli
27 kwietnia z miejscowości Wołosate,
by dotrzeć do Ustronia pokonując 500
km Głównego Szlaku Beskidzkiego. Na
ostatnim odcinku z Równicy policjantom towarzyszył burmistrz Przemysław
Korcz i komendanci policji w Cieszynie i Tychach. Nierozłącznym towarzyszem był też deszcz, zaś uczestnicy akcji
z humorem stwierdzili, że podczas 16
dni wyprawy przeżyli wszystkie pory
roku. Po godz. 15.00 na scenie nastąpiło
symboliczne przekazanie zgromadzonych środków finansowych ojcu chorego

16 maja 2019 r. 		

chłopca, który był obecny wraz z Jasiem.
Burmistrz Przemysław Korcz poproszony o zabranie głosu powiedział: Szanowni Państwo, ja się niezmiernie cieszę,
że dzisiejsze spotkanie mimo tej pogody
jest tak liczne, więc nie wahałem się ani
chwili, gdy zgłosiła się policja z prośbą
o pomoc, by się do tej akcji włączyć.
Osobiście kocham góry, tu się wychowałem, jestem z nimi związany i chodziłem
po górach wyższych i niższych, ale to nie
jest istotne. Istotne jest to, że mam syna,
który też nazywa się Jaś, jest w podobnym
wieku i to jest takim osobistym moim
przeżyciem. Ja panom gratuluję, bo to jest
wielki wyczyn i nie ten mierzony w krokach, ale wyczyn serca. Ja tu nic więcej
nie mogę powiedzieć. Dziękuję serdecznie
i pełen szacunek dla Was.
Tekst i foto: Lidia Szkaradnik

W ubiegłym tygodniu miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch zebraniach
wyborczych zarządów osiedli, które odbyły się w najliczniejszej dzielnicy naszego
miasta, czyli w Hermanicach (ponad 2100
wyborców), oraz w najmniej licznej, czyli na Poniwcu (ponad 750 wyborców).
Chciałbym podziękować mieszkańcom za
frekwencję, za to, że przyszli na zebrania.
Te dwa osiedla mają różną specyfikę.
Hermanice się rozrastają, przybywa nowych mieszkańców i dzielnica nie jest
już tak zintegrowana jak kiedyś. Znam
Hermanice, bo stąd się wywodzę, moi
dziadkowie - Korczowie mieszkali na Kolonii, ale miałem obawy, czy po przerwie
w działalności zarządu, przyjdzie na zebranie odpowiednia liczba osób. Zależało
mi na tym, ponieważ każda obywatelska
aktywność jest w cenie, każdy aspekt
angażowania się ludzi w życie lokalnych
społeczności, wychodzi tym społecznościom na dobre. Zależy mi na tym, by ustroniacy współtworzyli to miasto, a najlepiej
robić to poprzez działalność na własnym
podwórku, we własnej dzielnicy.
Dalej są w Ustroniu osiedla, które nie
mają swoich zarządów - Ustroń Centrum,
Ustroń Dolny, Ustroń Górny, mimo dużego potencjału, jaki w nich tkwi. Tym
bardziej cieszę się, że hermaniczanie wybrali zarząd, a po przewodniczącej Dorocie
Walker można się spodziewać ciekawych
działań, co zapowiedziała już na zebraniu.
Ożywienie boiska w Hermanicach, organizacja zajęć sportowych oraz integracja
mieszkańców to dobry kierunek.
Jeśli chodzi o dzielnicę Poniwiec, miałem mniejsze obawy o frekwencję, bo
tam zarząd działał aktywnie przez całą
kadencję, a wybrany ponownie przewodniczący Sławomir Zwardoń gwarantuje, że
w urzędzie będziemy mieli co robić.
Zarządy osiedli pełnią ważną rolę wspierającą, a szczególnie w małych dzielnicach, z których wybierany jest tylko
jeden radny. Zgodnie ze statutem zarządy
osiedli są organami doradczymi rad miast
i stanowią naturalne wsparcie dla radnych.
Przewodniczący zarządów uczestniczą
w posiedzeniach komisji i sesjach Rady
Miasta Ustroń i choć bez prawa głosu,
to jednak z możliwością wglądu w prace
nad różnymi działaniami i z możliwością
lobbowania, w tym pozytywnym znaczeniu, na rzecz potrzebnych mieszkańcom
przedsięwzięć. Najbardziej aktywną porą
jest wczesna jesień, kiedy zaczynają się
prace nad budżetem na kolejny rok. Wtedy
zwoływane jest zebranie, zarządy przyjmują od mieszkańcy wnioski do budżetu
i przekazują je do analizy. Oczywiście nie
ma gwarancji, że wnioski od razu zostaną
skierowane do realizacji, ale dają obraz
potrzeb w poszczególnych dzielnicach.
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WSPOMNIENIE O MIŁOŚNIKU LASÓW
Świat to skomplikowane miejsce
o trudnych regułach,
gdzie każdy gra taką rolę,
jaką wyznaczył mu los.
I nie zawsze można wybierać.
Arturo Pérez-Reverte

To wspomnienie traktuje o nietuzinkowym człowieku – śp. Macieju ZBORKU,
zmarłym po długiej chorobie 2 kwietnia 2019 r. w Krakowie, który pracując
i działając w naszym mieście, miał w nim
i dla niego swoje zasługi.
Urodził się 31 października 1948 r.
w Katowicach ze związku Lidii (zm.
2010 r.) i Mariana (zm. w 1990 r.) Zborków. Tam ukończył szkołę podstawową,
a później liceum ogólnokształcące. Jego
kolegą z ławy szkolnej jest znany dziś multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor,
Józef Skrzek. Po zdaniu matury wybrał
studia na Wydziale Leśnictwa w Wyższej

Szkole Rolniczej w Krakowie, uzyskując
tytuł magistra inżyniera.
Karierę zawodową rozpoczął na ziemi
cieszyńskiej właśnie w Ustroniu, zostając
zatrudnionym w miejscowym Nadleśnictwie Państwowym. Najpierw zamieszkał
w służbowym domu w dzielnicy Jaszowiec, aby po powstaniu Osiedla XXX-lecia
PRL (ob. Manhatan) przenieść się do
centrum miasta. Fakt ten związany był
także z oddelegowaniem go w połowie lat
70. XX wieku do Komitetu Miejskiego
PZPR z siedzibą w Urzędzie Miasta na
stanowisko sekretarza organizacyjnego.
I sekretarzem był krótko, aby znów wrócić
do Lasów Państwowych. Wówczas brał
udział we wszystkich najważniejszych
przedsięwzięciach rozwojowych Ustronia.
Na początku lat 80. po raz drugi został
przeniesiony do Ratusza, gdzie pracował
niedługo. W tym czasie powołano go
w skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej,
gdzie pełnił funkcję rzecznika prasowego. Po transformacji ustrojowej awansował na stanowisko inspektora ds kontroli
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych-Regionalnej Dyrekcji w Katowicach.
Od tego momentu jego życie całkowicie
się zmieniło, bowiem stało się rzeczywistością „na walizkach”. Zasięg kontroli
ograniczony był do Polski południowej,
ale z czasem, kiedy zredukowano liczbę
inspektorów, zdarzały się coraz częściej
wyjazdy nawet na drugi koniec kraju.
Była to praca bardzo odpowiedzialna,
ponieważ niełatwo udowadniać podległym
jednostkom najróżniejszych niedociągnięć. Stale musiał się dokształcać, aby
w przepisach prawnych być zawsze na topie.
A ponieważ przyrodę bez reszty ukochał,
najlepiej czuł się wędrując służbowo po
lasach, więc na tym miejscu realizował się
znakomicie. W swojej branży wyróżniał się
mądrością w podejmowanych decyzjach.
Do jego największych pasji należało czytanie książek, pochłaniał ich niezliczoną

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 dofinansowanie zadania
pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie 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.
19/2019/8/R

OGÓLNOPOLSKA FIRMA pilnie zatrudni OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE do ochrony obiektu w USTRONIU!
Umowa o pracę, możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji finansowych!

KONTAKT – 660 430 458
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ilość. Dlatego też miał ogromną wiedzę,
którą wykorzystywał będąc wiele razy prelegentem czy wykładowcą. Posiadał potężne zbiory biblioteczne. Ponadto uwielbiał
łowić ryby, brał udział w polowaniach
i spotkaniach towarzyskich, a w ostatnich
latach nadrabiał dalekie podróżowanie.
Przez swoje pogodne, wesołe usposobienie
mężczyzny traktującego życie z przymrużeniem oka, mającego własną filozofię
i poglądy na wszechstronne tematy, odbierany był pozytywnie. Indywidualizm
go charakteryzujący powodował, że po
prostu dał się lubić.
Chociaż życie osobiste zmarłego było
ustabilizowane, nie brakowało w nim zawirowań, burz, czasem niezamierzonych,
nieprzewidywalnych sytuacji. Niezależnie
od tego dobrze wychował swoje dzieci,
którym zapewnił wszystko co potrzebowały, wykształcił, dał pewność stabilizacji
i wiarę w ludzi. Zawsze powtarzał, iż
należy wierzyć nie ludziom, ale w ludzi.
Grał taką rolę jaką wyznaczył mu los, nie
zawsze mając wybór.
Niestety, nigdy nie pomyślałby sobie,
że w takim wieku poważnie zachoruje.
Pomimo jak najlepszej opieki lekarskiej,
przegrał dwuletnią walkę o życie. Wielkość woli pokonania choroby, życia dalej
i cieszenia się wnukami to jego największe, ostatnie priorytety, lecz.....okazały się
niemożliwe do przetrwania.
Jako miejsce wiecznego spoczynku wybrał ziemię Rycerki Górnej, gdzie od wielu
lat jeździł. 6 kwietnia br. w wieku 70 lat
pochowany został w galowym mundurze,
w towarzystwie najbliższych oraz braci
leśników. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym z widokiem na beskidzkie,
żywieckie pagórki. Gdyby mógł, być może
zacytowałby słowa: „Gronie moje gronie,
już mi odejść trzeba, będę was oglądał
z wysokiego nieba”. Niechaj po ciężkich
trudach odpoczywa w pokoju.
W hołdzie pamięci Macieja Zborka
grono przyjaciół

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 wykonanie 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 Rolnictwa w pokoju nr 25 lub pod numerem telefonu: 33 857-93-13 (osoba
do kontaktu: Ireneusz Berek). Wydział Środowiska i Rolnictwa

AMNESTIA

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2019

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły z okazji
Tygodnia Bibliotek ogłasza amnestię dla czytelników przetrzymujących książki. Do końca maja każdy może oddać zaległe
materiały biblioteczne bez żadnych konsekwencji wynikających
z regulaminu biblioteki.
16 maja 2019 r.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

(cd. ze str. 1)
frekwencja w tych wyborach. W Ustroniu było dużo lepiej,
Lista nr 3 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOAbo w pierwszych wyborach frekwencję mieliśmy lepszą niż
LICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
w najlepszym roku w Polsce. Wyniosła ona 26,06% uprawnio1. BUZEK Jerzy Karol – poseł do Parlamentu Europejskiego,
nych i obiektywnie rzecz biorąc nie była powalająca. Jako ciekaGliwice (Platforma Obywatelska RP), 2. BALT Marek Paweł –
wostkę można podać preferencje mieszkańców naszego miasta:
ekonomista, Częstochowa (Sojusz Lewicy Demokratycznej),
Platforma Obywatelska 36,52%, SLD-UP 12,80%, Liga Polskich
3. NYKIEL Mirosława – posłanka na Sejm RP, Bielsko-Biała
Rodzin 10,68%, Samoobrona 7,34%, Prawo i Sprawiedliwość
(Platforma Obywatelska RP), 4. OLBRYCHT Jan Marian – so6,38 %, Polskie Stronnictwo Ludowe 6,38%, Unia Wolności
cjolog, Cieszyn (Platforma Obywatelska RP), 5. PLURA Marek
5,40%, Socjaldemokracja Polska 5,07%, Antyklerykalna Partia
Mirosław – poseł do Parlamentu Europejskiego, Katowice (PlatPostępu Racja 2,86%, Unia Polityki Realnej 1,13%. Jak widać,
forma Obywatelska RP), 6. KULIK Grażyna Danuta – specjazmieniła nam się scena polityczna. Podczas tamtych pierwszych
lista do spraw rachunkowości, Piekary Śląskie (Partia Zieloni),
europejskich wyborów w 7 stałych obwodach wyborczych wygrał
7. CABAN Renata Wiesława – wyższy urzędnik samorządowy,
prof. Jerzy Buzek, a w 6 z nich na 2. miejscu był Jan Olbrycht,
Gliwice (Nowoczesna), 8. KIEPURA Henryk – wyższy urzędnik
w Zawodziu Dolnym po prof. Buzku uplasował się Adam Gierek.
samorządowy, Wręczyca Wielka (Polskie Stronnictwo Ludowe),
W trzech obwodach na pierwszym miejscu był Jan Olbrycht,
9. SEKUŁA Joanna – dyrektor generalny, Sosnowiec (Platforma
a na drugim Jerzy Buzek. W następnych wyborach w roku 2009,
Obywatelska RP), 10. KOBYLIŃSKI Paweł Bronisław – ekow których frekwencja w Ustroniu wyniosła 31,60% przy krajonomista, Gliwice.
wej 24,53% bezapelacyjnie wygrał prof. Buzek (PO). W 8 na 9
Lista nr 4 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDobwodów stałych Jan Olbrycht (PO) był na 2. miejscu, Lipowiec
LIWOŚĆ:
po premierze Buzku wybrał Marka Migalskiego (PiS).
1. WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria – pedagog, Koziegłowy
W 2014 roku po raz trzeci wybieraliśmy europosłów. W kraju
(Prawo i Sprawiedliwość), 2. TOBISZOWSKI Grzegorz Józef
frekwencja wyniosła 23,82%, w województwie śląskim 23,75%,
– ekonomista, Ruda Śląska (PiS), 3. KLOC Izabela Helena –
w powiecie cieszyńskim 25,70%, w Ustroniu 29,40%. W naszym
ekspert ds. funduszy europejskich, Kobiór (PiS), 4. PIECHA
powiecie frekwencję wyższą od Ustronia odnotowano jedynie w
Bolesław Grzegorz – lekarz medycyny, Rybnik (PiS), 5. ANDZEL
Cieszynie – 30,28%. Głosami naszych mieszkańców w pierwWaldemar Franciszek – parlamentarzysta, Rogoźnik (PiS), 6.
szej dziesiątce znaleźli się: 1. Jerzy Buzek (PO) – 1.108, 2. Jan
SOŚNIERZ Andrzej Stanisław – lekarz medycyny, Kobiór (PoOlbrycht (PO) – 612, 3. Bolesław Piecha (PiS) – 324, 4. Adam
rozumienie Jarosława Gowina), 7. KUBICA Józef Jan – leśnik,
Gierek (SLD) – 362, 5. Stanisław Szwed (PiS) – 273, 6. Janusz
Tarnowskie Góry (Solidarna Polska), 8. KOPER-STASZOWSKA
Korwin-Mikke (KNP) – 231, 7. Kazimierz Kutz (Europa Plus
Wioletta Maria – pedagog, Ruda Śląska (PiS), 9. SZYDLIK
Twój Ruch) – 94, 8. Marek Migalski (PR) – 88, 9. Jadwiga WiśBożena Grażyna – pielęgniarka, Włodowice (PiS), 10. SZWED
niewska (PiS) – 79, 10. Danuta Kożusznik (PSL) – 67.
Stanisław – parlamentarzysta, Grodziec (PiS).
Ustrońscy faworyci znaleźli się na liście kandydatów również
Lista nr 5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWIw tym roku. Czy na nich, czy na innych, trzeba głosować.
CA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS:
Poniżej lista wszystkich kandydatów, spośród których osoby
1. KONIECZNY Maciej – zawodowy działacz organizacji popełnoletnie, znajdujące sie na listach wyborców, będą mogły wyzarządowej, Gliwice (Partia Razem), 2. IWAŃSKA Katarzyna –
bierać europosłów w Ustroniu, należącym do okręgu wyborczego
technik ogrodnik, Zabrze (Ruch Sprawiedliwości Społecznej),
nr 11 – Katowice. Głos uznany będzie za ważny, gdy w kratce
3. SACZEK Martin – specjalista do spraw marketingu i handlu,
obok jednego kandydata z jednej listy postawimy krzyżyk (x,
Częstochowa (Partia Razem), 4. LAMEK-KOCHANOWSKA
dwie skrzyżowane linie). Siedziby komisji znajdują się tam, gdzie
Agnieszka Zofia – etnograf, Bielsko-Biała (Partia Razem),
zawsze, lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00 do 21.00.
5. SMOLIŃSKI Zdzisław – chemik, Mikołów (Partia Razem),
Wybory do Europarlamentu odbędą się w Polsce w niedzielę,
6. RADECKA Monika Kamila – księgowy, Częstochowa (Partia
26 maja.
Monika Niemiec
Razem), 7. GASPARSKA Katarzyna Olga – specjalista do spraw
reklamy i marketingu, Godziszka (Partia Razem), 8. MROZOWKANDYDACI
SKI Konrad – elektryk budowlany, Gliwice (Partia Razem),
(jeśli kandydat jest członkiem partii, jej nazwa podana jest w nawiasie)
9. SŁANIA Barbara Joanna – socjolog, Bytom (Partia Razem),
10. BLICHARSKI Bogusław Zbigniew – ekonomista, Sosnowiec
Lista nr 1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KON(Ruch Sprawiedliwości Społecznej).
FEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY:
Lista nr 6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15:
1. WILK Jacek – adwokat, Warszawa, 2. JANOSKA Jerzy Jan
1. DŁUGI Grzegorz Karol – prawnik, Katowice, 2. SITAR– przedsiębiorca, Ogrodzieniec-Fugasówka (Ruch Narodowy),
SKI Krzysztof Serafin – inżynier górnik, Radlin, 3. JACHNIK
3. SKALIK Włodzimierz Bogdan – przedsiębiorca, CzęstochoJerzy Witold – inżynier metalurg, Bielsko-Biała, 4. JELONEK
wa, 4. MODZELEWSKA Bożena Krystyna – ekonomista, Ruda
Aleksandra Elżbieta – bibliotekarz, Chorzów (Ślonzoki Razem),
Śląska, 5. KORDEK Emilia Aneta – architekt, Jastrzębie Zdrój,
5. HIERO-CICHOŃ Agata – specjalista ds. reklamy i marketin6. JARCZYK Agnieszka Teresa – dziennikarz, Ustroń, 7. BIAgu, Częstochowa, 6. KARWOT Anna Zofia – prawnik, Chudów,
ŁEK Agnieszka – trener biznesu, Jaworzno, 8. PAWLIKOWSKI
7. KUMOR Monika Aleksandra – prawnik, Koziegłowy, 8. WILK
Jacek Adam – przedsiębiorca, Częstochowa, 9. GRUSZKA Jakub
Artur – inżynier elektroenergetyk, Jaworzno, 9. BURYN Jadwiga
Krystian – przedsiębiorca, Jastrzębie Zdrój, 10. SOŚNIERZ
Agata – nauczyciel języka obcego, Rybnik, 10. JASKÓŁA ToDobromir Andrzej – przedsiębiorca, Katowice.
Lista nr 2 KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA masz Janusz – parlamentarzysta, Częstochowa.
Lista nr 7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA
BIEDRONIA
FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI:
1. KOHUT Łukasz Marcin – politolog, Rybnik (Wiosna Roberta
1. ŁĘŻAK Dominik Adam – nauczyciel akademicki, SosBiedronia), 2. OBWIOSŁO-BUDZYŃ Sabina Krystyna – dynowiec, 2. MILAS Jolanta Elżbieta – ekonomista, Katowice,
rektor generalny, Będzin, 3. NEHREBECKI Roman – producent
3. WIŚNIEWSKA Anna Elżbieta – student, Katowice, 4. PALfilmowy, Bielsko-Biała, 4. STĘPIEŃ Joanna Krystyna – ekonoKA Dominik Franciszek – adwokat, Myszków, 5. SWACZYNA
mista, Bytom, 5. KLIMEK Maciej Artur – socjolog, Wojkowice
Grażyna Gabriela – ekonomista, Ruda Śląska (popierana przez
(Wiosna Roberta Biedronia), 6. ZIEGLER-CHAMIELEC Anita
partię polityczną: Ślonzoki Razem), 6. URBAŃCZYK Maciej
Kornelia – monter urządzeń elektronicznych, Bielsko-Biała
Krzysztof – geolog, Śrubarnia, 7. CURRAN Justyna – ekonomi(Wiosna Roberta Biedronia), 7. GOŁDA Marcin Antoni – pedagog, Częstochowa (Wiosna Roberta Biedronia), 8. SOBERA sta, Częstochowa, 8. SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew – informatyk,
Będzin, 9. BARTECKA-MEYER Gabriela Małgorzata – inżynier
Iwona Maria – pedagog, Częstochowa, 9. ŁUKASIEWICZ Piotr
chemik, Łaziska Górne, 10. MARANDA Marcin – nauczyciel
Leszek – nauczyciel akademicki, Warszawa, 10. KULCZYKhistorii, Częstochowa.
-SZYMAŃSKA Anna Barbara – dyrektor generalny, Tychy.
16 maja 2019 r. 		
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Rozdano 58 kart do głosowania na przewodniczącego i członków zarządu.

Fot. M. Niemiec

OŻYWIĆ HERMANICE
Zebranie wyborcze Zarządu Osiedla Ustroń Hermanice zwołał burmistrz Przemysław
Korcz, ponieważ w tej najliczniejszej dzielnicy miasta zarządu nie było. Obecny
był przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik oraz radni z tej dzielnicy: Sławomir
Haratyk, Wincenty Janus i Artur Kluz.

Zgodnie ze statutem osiedli mieszkańcy
musieli zebrać 100 podpisów i złożyć do
burmistrza, który na ich podstawie zwoływał zebranie wyborcze. Doszło do niego 7
maja, jednak pomimo że sala Przedszkola
nr 4 przy ul. Wiśniowej była tak wypełniona, że kilkakrotnie trzeba było przynosić
krzesła, nie zebrała się wystarczająca
liczba hermaniczan, by przeprowadzić głosowanie. W statucie jest jednak napisane,
że jeśli w pierwszym terminie nie zbierze
się kworum – 3% uprawnionych do głosowania, 15 minut później ogłoszony jest II
termin i wtedy wymaganą liczbę obecnych
pomniejsza się o 20%.
We wtorek o godz. 17 w przedszkolu
były 62 osoby, w tym 5 nieuprawnionych do głosowania, a kworum wynosi

64 osoby. Kwadrans później na liście
obecności widniały 63 podpisy, w tym 5
należących do nieuprawnionych, ale tym
razem kworum wynosiło 52, więc można
było przystąpić do wyborów. Wybrano
komisję skrutacyjną w składzie: Maria
Komadowska – przewodnicząca, członkinie: Marzena Szlajss i Danuta Janiak.
Zgłoszono dwie kandydatury na przewodniczącego – Dorotę Walker i Antoniego
Szczypkę. Kandydaci przedstawili swoje
zamierzenia. Dorota Walker stwierdziła
na początku, że nie jest rodowitą hermaniczanką, pochodzi z Nierodzimia, ale teraz
mieszka w Hermanicach i ma nadzieję, że
mieszkańcy ją zaakceptują. Dalej mówiła:
- Chodzi mi o to, żeby trochę ruszyć
te Hermanice, żeby ta najbardziej liczna

Nowy Zarząd Osiedla Hermanice: Beata Mynarz, Antoni Szczypka, Dorota Walker - przewodnicząca, Marek Kożdoń, Czesław Łuka.
Fot. M. Niemiec
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dzielnica w naszym mieście zyskała nowy,
żywszy charakter. Cieszę się, że w ogóle
państwo przyszliście na zebranie, to już
jest sukces. Chodzi o to, żeby tych zebrań
było więcej, żebyśmy się regularnie spotykali, żebyśmy mieli możliwość lepszego
poznania się. Tu, na Kolonii czy na innym
osiedlu znacie się od kilkudziesięciu lat,
bo mieszkacie wszyscy bardzo blisko, ale
mamy nowe osiedla i potrzebna by była
większa integracja. Przyszedł mi ostatnio
do głowy taki pomysł, żeby zorganizować
coś, co można nazwać Dniami Hermanic
czy Dniem Kozy, nawiązując do historycznej nazwy, żebyśmy mieli okazję poznać
się bliżej. Mam też zamiar złożyć wniosek
do Budżetu Obywatelskiego, można to zrobić do końca miesiąca, zachęcam do tego
również państwa, bo chciałabym ożywić
boisko. Mamy świetny teren, na którym
niewiele się dzieje, dzieciaki obijają się
wokół placu zabaw, a przecież można by
zorganizować jakieś animacje. 40 tys. złotych to dużo i mało, ale na zorganizowanie
zajęć sportowych powinno wystarczyć.
Nie można zapominać o rzeczach najważniejszych, trzeba popychać sprawy, takie
jak przejazd przez drogę wojewódzką z ul.
Dominikańskiej, chodnik na ul. Skoczowskiej, dziury na Orzechowej i Sosnowej
i te wszystkie mniejsze i większe bolączki,
bo to się samo nie stanie. Im bardziej będziemy naciskać i o to walczyć, tym mamy
większe szanse na rozwiązanie.
Antoni Szczypka powiedział, że popiera
zamiary przedmówczyni, zwłaszcza gdy
idzie o boisko. W Hermanicach mieszka
dużo młodych ludzi, którzy nie mają co
ze sobą zrobić i warto im zaproponować
jakieś zajęcia sportowe. Tak samo uważa,
że najważniejsze inwestycje trzeba mocniej popchnąć w mieście.
Jeszcze zanim zaczęła się procedura
wyborcza, padło pytanie o losy projektu
„Słoneczny Ustroń”. Burmistrz Korcz
z żalem poinformował, że nasz program
najprawdopodobniej przegra konkurs
o finansowanie. Pytany o przyczyny próbował ująć problem delikatnie, mieszkańcy
jednak szybko się domyślili, o co chodzi
i nazwali rzecz po imieniu. Jeden z panów mówił, że ponosimy karę za to, że
nie jesteśmy fanatykami obecnego rządu,
inny podsumował, że decyduje polityka
i jest to bardzo smutne. Burmistrz mówił,
że pozostaje nam jedynie droga sądowa,
gdybyśmy chcieli się odwołać od decyzji,
której notabene jeszcze oficjalnie nie ma,
ale trzeba by zapłacić 2 mln zł wadium.
Po pierwsze nie stać nas na to, po drugie
moglibyśmy zamknąć sobie drogę do
innych funduszy zależnych od decyzji wojewody, a jeszcze przegrać sprawę. Jeden
z mieszkańców powiedział, że nie zamierza siedzieć potulnie jak baranek, proponuje zebranie podpisów mieszkańców
i przekazanie ich wojewodzie.
Zanim poruszono kolejne sprawy przeprowadzono głosowanie. Oddano 58 głosów ważnych, w tym 50 na kandydaturę
Doroty Walker, a 8 na kandydaturę Antoniego Szczypki. Następnie proponowano osoby do zajęcia pozostałych miejsc
w zarządzie. Kandydaci otrzymali następu(dok. na str. 18)

16 maja 2019 r.

W Poniwcu wybory odbyły się w pierwszym terminie.

Fot. M. Niemiec

PRZYSTANEK PONIWIEC
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec odbyło się
tradycyjnie w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec, któremu należą
się podziękowania za gościnność. Na terenie tej najmniejszej dzielnicy Ustronia
nie ma przedszkola, ani szkoły, więc ośrodek od lat pełni rolę miejsca spotkań.
Idąc na zebranie można było obserwować finansowaną z Budżetu Obywatelskiego
gimnastykę dla mieszkańców, która odbywała się na basenie krytym, należącym do
ośrodka. Basen otwarty znajduje się tuż obok zamkniętego i czeka na cieplejsze
dni. Być może ta baza albo po prostu inne spojrzenie na sprawy miasta sprawiły,
że podczas zebrania jeden z mieszkańców powiedział: „Wiadomo przecież, że trzy
czwarte mieszkańców Ustronia nie chce basenu. Czeka nas spłacanie kredytu przez
20 lat, a potem trzeba będzie robić generalny remont”.

Te argumenty podawało kilka osób, gdy
doszło do pytań o basen. Zanim jednak to
nastąpiło przystąpiono do wyborów zarządu. Było to możliwe, gdyż w pierwszym
terminie obecna była odpowiednia liczba
mieszkańców, czyli 38 osób. Ukonstytuowała się Komisja Skrutacyjna w składzie:
Elżbieta Sopel – przewodnicząca, Jakub
Zwardoń – członek, Stanisław Cibor –
członek. Zgłoszono dwóch kandydatów

na stanowisko przewodniczącego zarządu.
W tajnym głosowaniu oddano 37 głosów
ważnych, Sławomir Zwardoń otrzymał 33,
a Dariusz Galeja – 4. Następnie zgłoszono
6 kandydatów na członków zarządu i po
zliczeniu głosów przewodnicząca ogłosiła,
że Zbigniew Brzęczek otrzymał 10 głosów,
Dariusz Galeja – 21, Marcin Kowalik –
29, Beata Niewiadomska – 24, Andrzej
Nogowczyk – 33, Tomasz Tometczak – 27.

Nowy Zarząd Osiedla Poniwiec: Marcin Kowalik, Sławomir Zwardoń – przewodniczący, Beata
Niewiadomska, Andrzej Nogowczyk, Tomasz Tometczak.
Fot. M. Niemiec
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W czasie, gdy drukowane były karty, liczone głosy, rozmawiano na temat
dzielnicy. Na zebraniu obecny była radny
dzielnicy Roman Siwiec, przewodniczący
Rady Miasta Ustroń Marcin Janik oraz
burmistrz Przemysław Korcz, który zaraz
na początku przekazał mieszkańcom dobrą
nowinę:
– Jak państwo wiecie, tegoroczny budżet był trudny i dlatego nie zmieściła się
w nim inwestycja polegająca na remoncie
ul. Lipowej, opiewająca realnie na kwotę
około 1,6 mln zł. Obiecałem, że jeżeli tylko
uda nam się w ramach zaciskania pasa wygospodarować jakieś środki, to ul. Lipowa
zostanie potraktowana priorytetowo. Chcę
dzisiaj państwu powiedzieć, że na sesji 30
maja wprowadzony zostanie do realizacji,
najprawdopodobniej, bo ostatecznie decyzja zależy od Rady Miasta, I etap remontu
ul. Lipowskiej. Nie będzie to inwestycja
jednoetapowa, tylko zadanie dwuletnie,
niemniej jednak w tym roku jesteśmy
w stanie przerobić około 600 tys. zł. II
etap za ok. 1 mln zł zostanie zrealizowany
w przyszłym roku. Inwestycja musi ruszyć.
Po pierwsze dlatego, że niedługo upłynie
termin ważności pozwolenia na budowę,
a po drugie dlatego, że obiecałem.
Sekretarz Zarządu Osiedla Alina Cibor przeczytała sprawozdanie z 4-letniej
kadencji, w którym oprócz niej pracowali: przewodniczący Sławomir Zwardoń, wiceprzewodniczący: Dariusz Galeja
i Tomasz Tometczak, skarbnik Bronisław
Stekla: Wielokrotnie spotykaliśmy się
z mieszkańcami na zebraniach i staraliśmy się pozytywnie załatwiać wszystkie
sygnalizowane sprawy, jednak załatwienie
ich w stopniu zadowalającym nie zawsze
zależało od naszych chęci. Mówi się, że
biedakowi nawet wiatr w oczy wieje i tak
właśnie często czuliśmy się, napotykając
na mur niechęci we władzach miasta. Jednak udało, się przeprowadzić kilka ważnych dla mieszkańców spraw, do których
śmiało możemy zaliczyć: 1. zakończenie
kanalizacji przy ul. Akacjowej, 2. remont
skrzyżowania ul. Grabowej z ul. Klonową
i Topolową, 3. chodnik na początku ul.
Grabowej, choć marzeniem mieszkańców
jest poprowadzenie go dalej, 4. plac zabaw
przy ul. Akacjowej (nie ukończony, bo dalej czekamy na piłkołapy, dwa urządzenia
gimnastyczne, dołożenie gumowych mat),
5. progi zwalniające przy placu zabaw,
6. światła drogowe na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej i Drozdów (a marzeniem
światła na skrzyżowaniu z ul. Akacjową),
7. zakończenie badań na wysypisku, zwanym wyrobiskiem skalnym, w wyniku
których ma zostać wykonane udrożnienie
odcieków i prawidłowe odprowadzenie
do kanalizacji.
Wiele mniejszych problemów, a jednak
znacznie utrudniających codzienne życie udało się przeprowadzić ze skutkiem
lepszym lub gorszym i należały do nich
takie sprawy jak: 1. utwardzenie płytami
betonowymi przejazdu przez las w górnym odcinku ul. Drozdów do ul. Jelenica,
2. wielokrotne oczyszczanie rowów deszczowych, udrażnianie ich w miejscach,
gdzie woda zalewała posesje i drogi,

(dok. na str. 18)
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Mimo nienajlepszej pogody miłośnicy lasu stawili się licznie.

Fot. L. Szkaradnik

DO LASU WCHODŹMY
Z SZACUNKIEM
„Sadzenie drzew jest szlachetnym zajęciem i sprawia zadowolenie jeszcze
wiele lat później”- pisała w „Pożegnaniu z Afryką” Karen Blixen.
Ustroński Klub Ekologiczny i Nadleśnictwo Ustroń corocznie, od ponad 30 lat
przeprowadzają akcję sadzenia drzew,
w której biorą udział członkowie i sympatycy stowarzyszenia wraz z rodzinami
i przyjaciółmi. 10 maja mimo wyjątkowo
niesprzyjającej, deszczowej i zimnej aury
w lesie pod Małą Czantorią uczestnicy akcji posadzili młode jodły i dęby.

W sumie około 340 sadzonek. Stromizna
stoku, kamienista górska gleba, w której
trzeba było kopać kilofami oraz mozolna
praca – to dla członków Ustrońskiego
Klubu Ekologicznego okazało się nie lada
wyzwaniem.
– Nie tak łatwo jest odnowić powierzchnię lasu – tłumaczył uczestnikom akcji
Leon Mijal, nadleśniczy Nadleśnictwa

Ponad połowę uczestników półfinałów stanowili chłopcy.

Fot. M. Niemiec

SMACZNIE I REGIONALNIE
Trwa III edycja Espritchefa, czyli konkursu kulinarnego dla najmłodszych. W tym
roku konkurs przebiega pod tytułem „Mały Mistrz Kuchni Regionalnej”, dlatego
adepci gastronomii muszą się wykazać nie tylko umiejętnościami w gotowaniu,
ale też wykazać wiedzą na temat potraw stela.
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Ustroń. – W Beskidach od kilkunastu lat
zamierają świerki, sztuczne odnowienia
są koniecznością, jeśli chcemy patrzeć na
zalesione szczyty Beskidów. Na otwartej
powierzchni, jak tu, pod Małą Czantorią
sadzonki mają wyjątkowo trudne warunki,
choćby ze względu na szybkie wysychanie gleby. Bez pomocy człowieka, zdając
się tylko na siły natury trzeba by czekać
dziesiątki lat, żeby pojawiły się tu takie
gatunki, jak buk i jodła. To cenne, że
w odnawianie lasu włączają się wolontariusze, którzy sami mogą doświadczyć
jak potrzebna i zarazem niełatwa to praca.
Sadzenie drzew to także okazja do obserwowania zmian zachodzących w środowisku leśnym. Tym razem szczególne zainteresowanie uczestników wzbudził biały
nalot na drzewkach posadzonych przez
członków UKE w ubiegłym roku. Inżynier
Nadzoru Nadleśnictwa Ustroń Sławomir
Kohut wyjaśnił, że to specjalny środek
o nazwie Cervacol, którym zabezpiecza
się młode drzewka przed zgryzaniem
przez sarny i jelenie. Bez tego zabiegu
i grodzenia upraw trudno byłoby w przyszłości wyhodować piękny i zdrowy las.
Od sześciu lat Ustroński Klub Ekologiczny koncentruje się na odnowieniach
w rejonie Małej Czantorii. W tym czasie
udało się w sumie posadzić nowy las na
powierzchni ponad 25 arów. W całym
Nadleśnictwie Ustroń dzięki zaangażowaniu członków Ustrońskiego Klubu
Ekologicznego został posadzony las o powierzchni 2 ha, na terenie leśnictw Dobka
i Czantoria.
Spotkanie zakończyło ognisko, przy
którym w przyjacielskiej atmosferze dyskutowano o działalności i najbliższej
przyszłości UKE.
Lidia Szkaradnik, Monika Matl
Pytania na ten temat padały podczas
testu, który rozwiązało kilkadziesiąt dzieci
w wieku od 6 do 14 lat. Niektóre pytania
były dość trudne i dotyczyły kuchni egzotycznej, ale i łatwiejsze, bliższe o to,
na czym nasze starki piekły placki i jak
się gotuje rosół. Do półfinału organizator
– Akademia Esprit w Ustroniu – zaprosił
23 uczestników. Spotkali się oni w siedzibie firmy RM Gastro w Ustroniu przy
ul. Sportowej, gdzie w profesjonalnym
środowisku wzięli się za gotowanie. Mieli
przyrządzić przystawkę, danie główne lub
deser inspirowane kuchnią Śląska Cieszyńskiego. Królowały placki ziemniaczane w różnych wersjach, a z mięs – schab
i boczek. Kucharzom uważnie przypatrywali się sędziowie – Krzysztof Gawlik
– utytułowany kucharz z mistrzowskimi
certyfikatami i anielską cierpliwością dla
dzieci i Elżbieta Wantulok – reprezentantka Akademii Esprit. Przypatrywali się również rodzice, ale za zamkniętymi drzwiami. Nie mogli pomagać swoim pociechom,
choć trudno im było utrzymać nerwy na
wodzy. Jurorzy po skosztowaniu wszystkich dań wydali werdykt. Do kolejnego etapu, czyli warsztatów kulinarnych przeszli:
Tomasz Fryda z Dębowca, Julia Heczko ze
Skoczowa, Mateusz Heller ze Skoczowa,
Piotr Kaczmarzyk z Goleszowa, Oskar
16 maja 2019 r.

Była to pierwsza w naszym mieście Noc Muzeów i było to na pewno wydarzenie
niezwykłe. Wprawdzie nie tworzyły się kolejki do przybytków kultury i sztuki, nie
rezerwowano miejsc na tydzień przed imprezami, ale wielu ustroniaków i gości ciepłe
popołudnie i wieczór spędziło w muzeach, w galerii i bibliotece. Korzystano z bezpłatnych wejść i wyjątkowych atrakcji przygotowanych przez pracowników placówek
i artystów. W I Ustrońską Noc Muzeów zagłębili się zarówno stali bywalcy, jak i osoby,
które po raz pierwszy postanowiły wziąć udział w wernisażu, obejrzeć wystawę.
Mówiły, że gdyby nie ta Noc, pewnie nie poznałyby atrakcji kulturalnych Ustronia.
Dzięki Nocy Muzeów ożyły też ulice miasta, a z rodzicami od muzeum do muzeum,
od biblioteki do galerii chodziły też dzieci. W szkołach godzin wychowania artystycznego jak na lekarstwo, dlatego nie można nie docenić edukacyjnej roli wydarzenia.

Każdy uczestnik gry terenowej otrzymał książkę. Fot. A. Łęczyńska

Kiermasz książek cieszył się zainteresowaniem Fot. A. Łęczyńska

KSIĄŻKA W GRZE

Na sprzedaż wystawiane są książki, które bibliotece przekazują
darczyńcy, ale z różnych powodów nie są one wprowadzane do
zbiorów. Z pozyskanych pieniędzy kupowane są księgarskie
nowości. Jak zapowiada dyrektor Biblioteki Krzysztof Krysta
cieszące się zainteresowaniem kiermasze książek rozpoczną
się już w czerwcu. Równocześnie z kiermaszem odbywała się
gra terenowa pt. „Tajemnice Biblioteki”. Na pięknie zagospodarowanym terenie wokół biblioteki wyznaczono 5 miejsc,
w których znajdowały się koperty z pytaniami. Uczestnicy zabawy musieli je odszukać i udzielić odpowiedzi. W nagrodę za
swój trud i wiedzę każdy otrzymał książkę.
(mn)

I Ustrońska Noc Muzeuów zaczęła się po południu w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Jana Wantuły. Przed budynkiem
wystawiono książki, wśród których miłośnicy czytania znaleźli wiele ciekawych pozycji.

Takie kiermasze są dobrze znane ustroniakom i wczasowiczom. Odbywaja się od późnej wiosny do jesieni, a w razie niepogody przenoszone są do budynku, gdzie mieści sie biblioteka.
Kozłowski z Ustronia, Emilia Oleksy ze
Skoczowa, Julia Przybyła z Cisownicy,
Dominik Siekierka z Ustronia, Wiktoria
Smolorz z Ustronia, Franciszek Sobczak

z Dębowca, Nadia Szarek ze Skoczowa,
Maria Witkowska z Ustronia. Po warsztatach do finału zaproszonych zostanie
5 osób, które będą ubiegać się o najważ-

Młodzi kucharze korzystali z profesjonalnego zaplecza i pomocy.

16 maja 2019 r. 		

niejszą nagrodę, jaką jest Statuetka EspritChef Junior 2019 oraz 1000 zł. Finał odbędzie się w niedzielę 23 czerwca na rynku
w Ustroniu w godz. od 10:00 do 13:00. (mn)

Fot. M. Niemiec
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Kilka słów refleksji po I Ustrońskiej Nocy
Muzeów. Zawsze jest ten pierwszy raz i ta
nasza I Noc, moim zdaniem była ogromnym
sukcesem. Wystawę Klasycy Awangardy
Polskiej po 1945 r. obejrzało 326 osób!
W sali Galerii gościły prace: Tadeusza
Doroty, Jana Dubiela, Edwarda Dwurnika,
Wojciecha Fangora, Stefana Gierowskiego, Jerzego Handermandera, Jarosława
Modzelewskiego, Romana Nowotarskiego,

Podróżnik z moderatorem spotkania.

Fot. L. Szkaradnik

JAJECZNICA ROSNĄCA NA DRZEWIE
W RAMACH NOCNYCH ATRAKCJI

(cd. ze str. 1)
Przykładem takiej przynęty miała być mierza Pawlaka i Ludwika Poniewiery. Był
zbiorowa wystawa klasyki polskiej awan- to fragment kolekcji Sebastiana Chachołka,
gardy po 1945 r. urządzona w muzealnej ga- właściciela wiślańskiej „Ochorowiczówlerii, na której zaprezentowano 21 obrazów ki”, gdzie wyjątkowo w tym jednym dniu
następujących autorów: Tadeusza Doroty, wyeksponowano jej dalszą część. Twórcy
Jana Dubiela, Edwarda Dwurnika, Wojcie- awangardy odrzucali dorobek kulturowy
cha Fangora, Stefana Gierowskiego, Jerze- i poszukiwali nowych, oryginalnych rozgo Handermandera, Jarosława Modzelew- wiązań ideowo-artystycznych. Są to maskiego, Romana Nowotarskiego, Włodzi- larze uznani, w większości absolwenci

Włodzimierza Pawlaka, Ludwika Poniewiery. Leona Tarasewicza. Jak było w innych
placówkach tego jeszcze nie wiemy ale
wierzę, że było satysfakcjonująco. Bardzo
serdecznie dziękuję Naszemu Partnerowi:
Muzeum Magicznego Realizmu OCHOROWICZÓWKA, Panu Markowi Szelesowi,
Sebastianowi Chachołkowi,dziewczynom
z Oddziału Zbiory Marii Skalickiej: Jadwidze Podżorny i Ewie Depcie, artystkom

Akademii Sztuk Pięknych, niejednokrotnie związani z tymi uczelniami zawodowo, posługujący się różnymi technikami
i prezentujący wielorakie ukierunkowania
twórcze.
Sporym zainteresowaniem cieszyła się
jak zwykle prelekcja podróżnicza, której
współorganizatorem był Instytut Śląska
Cieszyńskiego. Swoje fascynacje Jamajką, wyspą a zarazem państwem na Morzu Karaibskim, przedstawił Piotr Kilian,
pochodzący z Istebnej, zaś moderatorem
spotkania był Christian Jaworski. Były
to wrażenia młodego wędrowca, który
na tę najdalszą dwutygodniową wyprawę
wybrał się z plecakiem we wrześniu ubiegłego roku. Temperatura wynosi tam stale
w dzień do 40o C, a w nocy powyżej 20o C,
a zatem po co szukać kilkugwiazdkowych
hoteli, jak można spać we własnym hamaku
i mieć nad sobą miliony gwiazd na niebie.
Podróżnik umiał sobie poradzić w każdej
sytuacji, z kilkoma tubylcami zapoznał się
i mógł liczyć na ich pomoc. Korzystał też
z tanich taksówek i hosteli, na bazarach
targował się o cenę, co miejscowi uznają
za normę. Przedstawiał się, że jest z Polski,
kraju leżącego obok Rosji, a wówczas był
lepiej, niemal z litością przyjmowany, bo
ten wielki kraj jest tam kojarzony z biedą
i mroźnym, śnieżnym, a więc trudnym do
przeżycia klimatem. Gdyby przedstawił się,
że jest z Polski, która sąsiaduje z Niemca(cd. na str. 14)

DIAMENTY NOCĄ

Muzeum odwiedzili turyści i ustroniacy, a wśród nich burmistrz Przemysław Korcz
z żoną.
Fot. M. Niemiec
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– Tyle razy tędy przechodziłam, ale nie
miałam pojęcia, że te piwnice kryją takie
skarby! Nie mogę uwierzyć! Imponujący
zbiór! Muszę tu przyprowadzić mojego
wnuka! – mówiła Teresa Chwastek, która
mieszka niemal po sąsiedzku. Ustrońska
poetka, piewczyni natury na widok zbiorów
prywatnego Muzeum Motocykli Zabytkowych „Rdzawe Diamenty” wzniosła okrzyk
zachwytu. Pani Teresa, była nauczycielka
Jedynki, szkoły mieszczącej się na przeciwko Muzeum, oglądając eksponaty wspominała, jak jeździła z mężem wueską.
– Włączyliśmy się w organizację Nocy
Muzeów i od godz. 18 do 20 można było
zwiedzać nasze muzeum bezpłatnie. Na co
dzień bilet kosztuje 10 zł – mówią właściciele Agnieszka i Remigiusz Dancewicz.
– Zainteresowanie było bardzo duże, odwiedziło nas ponad 50 osób. Niektórzy
mówili, że gdyby nie ta noc, może by się nie
zdecydowali, a dzięki niej nareszcie wiedzą,
co kryje się pod nazwą Rdzawe Diamenty.
(mn)
16 maja 2019 r.

Gabrieli Pająk i Ilonie Stolarczyk, Agnieszce
i Remigiuszowi Dancewiczom z Muzeum
Zabytkowej Motoryzacji „Rdzawe Diamenty”, Kazmierzowi Heczko, Agnes Nagy
z Galerii Rynek, rewelacyjnemu Robertowi Heczko. Krzysztofowi Kryście, Beacie
Grudzień i Annie Łęczyńskiej z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Ustroniu - za zaufanie którym nas obdarzyli i zaangażowanie.
Dziękuję moim współpracownikom za super

pomysły i ich realizację oraz za błyskawiczny montaż wystawy – Annie Staniek,
Alicji Michałek, Grzegorzowi Kubieniowi,
Kamilowi Podżorskiemu, Andrzejowi Malinowskiemu. Agacie Chrapek - za projekt
plakatów. Dziękuję członkom Instytutu
Śląska Cieszyńskiego: Piotrowi Kilianowi
i Christianowi Jaworskiemu - za rewelacyjną relację z wyprawy na Jamajkę.
Gazecie Ustrońskiej za patronat medialny.

Piotrkowi z Ustrońskiej Ciuchci za transport. Miastu Ustroń, Firmie AzBud, Firmie
Kubala oraz Molpharma za mecenat. No
i przede wszystkim uczestnikom tego wydarzenia jeszcze raz bardzo bardzo DZIĘKUJEMY. Przepraszamy za niedociągnięcia
i potknięcia i do zobaczenia w przyszłym
roku na II Nocy Muzeów bo pomysły już się
narodziły.
Magdalena Lupinek,
dyrektor Muzeum Ustrońskiego

KOBIECE
ŚWIATY
W lirycznej scenerii wśród efektownych obrazów i przy dźwiękach romantycznych piosenek o pierwszej miłości
organizatorki Nocy Muzeów w „Zbiorach Marii Skalickiej” Jadwiga Podżorny
i Ewa Depta urządziły imprezę nazwaną
„Kobiece światy”. Ukazano na niej malarstwo dwóch dojrzałych, zaprzyjaźnionych
artystek - ustronianki Gabrieli Pająk, której
ulubionymi motywami w twórczości są

DIOGENES Z USTRONIA

Wernisaż wystawy obrazów Roberta Heczko dodał I Ustrońskiej Nocy Muzeów smaku i ostrości.
Unosił się nad nim duch Diogenesa, starożytnego skandalisty, który chadzał z latarnią w środku dnia ulicami Aten, a gdy przechodnie pytali go, co robi odpowiadał, że szuka człowieka.
Goście Galerii Rynek, zainspirowani słowem malarza oraz greckiego filozofa, również stali
się poszukiwaczami.

Diogenes szukał „człowieka, który żyje
zgodnie ze swą najbardziej autentyczną
istotą”, który „odkrywa swoją prawdziwą
naturę, żyje z nią w zgodzie i w ten sposób
jest szczęśliwy.” Robert Heczko też go
szuka, w sobie.
– Maluję to, co ze mnie wychodzi, lubię
się w ten sposób wypowiadać. Bardzo
mnie to cieszy i tym żyję. Moja żona może
potwierdzić, że ostatnie miesiące od rana
do wieczora nie zajmowałem się niczym
innym, ma o to pretensje. Pracuję systematycznie i ciągle nie jestem zadowolony,
ciągle poszukuję nowych rozwiązań. Są
takie rzeczy, które od lat mam w głowie
odłożone, nie potrafię ich namalować
i to mnie złości. Nie jestem zły, nie jestem
złym człowiekiem, nie mówmy tak o sobie.
Jestem rozzłoszczony, to różnica. Wolno
nam się złościć. O tym też mówi Diogenes
i o tym, żebyśmy mówili prawdę. Diogenes nie bał się powiedzieć Aleksandrowi
Wielkiemu, żeby się odsunął, bo zasłania
mu słońce. To ważne, byśmy mówili sobie
prawdę, choć niektórzy nie potrafią jej
przyjąć i wolą być oszukiwani.
Kazimierz Heczko poprosił, by malarz
opowiedział o wystawie i dowiedzieliśmy
się m.in.:
– Pomysł na wystawę narodził się 3 tygodnie temu, kiedy poznałem człowieka,
który mnie zachwycił. Rozmowa z panem
Przemkiem, bardzo mądrym facetem, od
niedawna pracownikiem Urzędu Miasta,
zeszła w pewnym momencie na temat
filozofii i Diogenesa, a Kazimierz Heczko
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zaproponował, żeby włączyć się w Noc
Muzeów, więc namalowałem wystawę
na potrzeby tego wydarzenia. Diogenesa
jako filozofa bardzo lubię, miał dużo do
powiedzenia, mówił odważnie i prawdziwie. To był człowiek, który nie bał się
autorytetów i potrafił te autorytety słowem
obalić. Tworząc obrazy po raz pierwszy
użyłem połączenia akrylu i piasku, bardzo
mi się ta struktura spodobała. Na obrazach
napisałem: „technika własna” i ładnie to
brzmi, choć zdaję sobie sprawę, że mury
akademii sztuk pięknych na całym świecie
są otynkowane tą właśnie techniką własną.
Jest to moje nawiązanie do muru, do tego,
co jest dla nas w życiu ważne. Mury łączą,
mury dzielą, na murach możemy się komunikować i zostawiać na nich informacje dla
świata. (…) Mur to jest taka rzecz, że gdy
ją zbudujemy, to trudno potem zburzyć.
Bariera, która powstaje między nami jest
trudna do ruszenia. Nawet, gdy sąsiad coś
tam, wydłubie, żeby nas zobaczyć, to my te
ubytki betonujemy w przekonaniu, że mury
nas chronią i zabezpieczają. Dziękuję, że
poświęciliście mi czas, bo czas to jest najważniejsza rzecz jaką możemy podarować
drugiej osobie.
Żona Beata Heczko zdementowała, jakoby miała pretensje o malowanie, ciepłym
uśmiechem witała gości – przyjaciół, znajomych, ustroniaków, członków Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, dzieci
i młodzież, a także radnego powiatowego
Stanisława Malinę i burmistrza Przemysława Korcza.
(mn)

Malarki podczas wernisażu.
Fot. L. Szkaradnik

wizerunki zwierząt (głównie koni), kwiaty
i pejzaże oraz Ilony Stolarczyk z Katowic,
malującej pejzaże i kwiaty, ale najbardziej
charakterystyczne dla jej twórczości są
baśniowe twarze kobiet. Realizatorki tej
ciekawej ekspozycji dokonały prezentacji
głównych bohaterek tego spotkania, na
które przybyło sporo zainteresowanych.
Okrasą imprezy był śpiew młodych wokalistek – uczennic Społecznego Ogniska
Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle:
Magdy Pilch, Natalii Kobyłeckiej i Martyny Kawulok.
Prezentacja znanych przebojów jak
„O mój wymarzony, o mój wytęskniony”,
czy ”Moja miłość największa nie wie nic,
że jest moja” w urzekającym wykonaniu
nastolatek była trafnie dobranym akcentem kobiecego wernisażu w maju – miesiącu miłości.
Lidia Szkaradnik

Gazeta Ustrońska 13

JAJECZNICA ROSNĄCA NA DRZEWIE
W RAMACH NOCNYCH ATRAKCJI

Jedną z uczestniczek projektu jest Beata Branc-Gorgosz. Na zdjęciu
w Pracowni Krawieckiej RWeber w trakcie analizy kolorystycznej.
Efekty metamorfozy czterech pań można będzie obejrzeć podczas
gali w Kasztanowym Dworze w Cieszynie.

„KOBIETA DOJRZAŁA”

(cd. ze str. 12)
mi, musiałby płacić wyższe ceny, gdyż Niemcy są uosobieniem
bogactwa.
Prelegent radził tym, którzy wybierają się na Jamajkę, aby
zabierać tylko najbardziej potrzebne rzeczy, bo wszystko można
kupić na miejscu. Codzienne wyżywienie Jamajczyków to kaszka
orzechowa sprzedawana z kotła na ulicy. Kurczak jest najpopularniejszym mięsem, o wiele rzadziej wieprzowina, zaś wołowiny
nie spożywa się prawie wcale. Rośnie tam bardzo dużo warzyw
i owoców, które wykorzystuje się w codziennym menu. Popularne
są bataty, zaś narodowym owocem jest ackee, przypominający
kształtem gruszkę, który niedojrzały jest trujący. Gdy dojrzeje,
wykorzystuje się miąższ do różnych dań, a usmażony z cebulą ma
smak, kolor i konsystencję jajecznicy. Nie można było przecież
pominąć napoi, więc dowiedzieliśmy się, że jest tam tylko jeden
rodzaj piwa, zaś wielką popularnością cieszy się rum – napój
piratów i kawa, które mają renomę również w Europie. Palenie
konopi jest rytualnym obrzędem, a marihuanę przywieźli Hindusi,
których jest tam sporo, podobnie jak Chińczyków, najczęściej
prowadzących handel. Większość mieszkańców żyje z turystów.
Do tego dwuipółmilionowego państwa przybywa corocznie milion
zwiedzających. Można tam też spotkać Polaków jako podróżników
lub pracowników. Prelegent przedstawił jeszcze sporo faktów
z dziejów tej uroczej wyspy, zaś on wybrał się tam też do źródeł
muzyki reggae, czyli stylu we współczesnej muzyce rozrywkowej,
powstałego pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. w Kingston na
Jamajce. Jamajka w wyobrażeniach Europejczyków jest rajem na
Ziemi, miejscem pięknych plaż, spokoju i odpoczynku, lecz można
też zauważyć biedę, wojny gangów, homofobię i morderstwa.
A więc po półtoragodzinnej wirtualnej wędrówce zobrazowanej
zdjęciami z podróży wróciliśmy do rzeczywistości. Najbardziej
spragnieni dalszych doznań artystycznych mogli udać się ciuchcią
do „Ochorowiczówki”, bo przecież Noc Muzeów jest tylko raz
w roku.
Lidia Szkaradnik

PROJEKT ZMIENIAJĄCY KOBIETY
Jaka jest współczesna kobieta, z czym się mierzy? Praca, dom,
związek, rozwój, zdrowie, aktywność fizyczna, rozrywka.
Znalezienie czasu na wszystko jest trudne, a wtedy zwykle
rezygnujemy z tego, co dotyczy nas samych. Z dnia na dzień
zapominamy, jak to jest mieć chwilę dla siebie. Czas biegnie
nieubłaganie. Zatrzymaj się, zastanów. Czy to nie jest dobry
moment, by spojrzeć na siebie inaczej? Z troską i dbałością?

Blisko Ciebie są osoby, firmy, które Ci pomogą. Nie chodzi
wcale o drastyczne diety, czy interwencje chirurgiczne. Wiemy,
że można w sposób naturalny, nieinwazyjny poprawić swoje
zdrowie, samopoczucie i wygląd. Dbanie o siebie to styl życia, ale
trzeba zrobić ten pierwszy krok. Dlatego powstał projekt „Kobieta Dojrzała” do którego zapraszamy kobiety, pragnące dokonać
w swoim życiu zmiany na lepsze. Które poddadzą się czteromiesięcznej metamorfozie, obejmującej aktywność fizyczną, zdrową
dietę i suplementację, zabiegi kosmetyczne i oczywiście stylizację – ubiór, makijaż i fryzurę. To my sfinansujemy Twoją zmianę,
ale Ty musisz wykazać się konsekwencją i silną wolą. Aby przekonać się czego można dokonać w trakcie takiej metamorfozy
zapraszamy na Galę Finałową podsumowującą metamorfozę
naszych finalistek – Grażyny, Beaty, Marie i Andrei, która odbędzie się 24 maja, w Cieszynie. Zainteresowanie biletami na to
wydarzenie jest bardzo duże, więc jeśli masz ochotę być z nami
w tym dniu, to kup bilet na: www.kobietadojrzala.eu/gala-finalowa/. Uczestnicząc w Gali będziesz miała możliwość nas poznać,
a jednocześnie otrzymasz promocje i zniżki na nasze usługi. Na
pewno będzie to miły, kobiecy, pełen różnych atrakcji niezapomniany wieczór. Szczegółowe informacje na temat Projektu
Kobieta Dojrzała znajdziesz na stronie www.kobietadojrzala.eu.
Zajrzyj tam i zastanów się, czego Tobie potrzeba, by poczuć się
spełnioną kobietą? Może i Tobie możemy pomóc?

14 Gazeta Ustrońska

20 marca przyleciał do Ustronia pierwszy bocian, 30 marca doleciał
drugi. 3 kwietnia samica zniosła pierwsze jajo, a ostatnie 12 kwietnia. Ze wszystkich pięciu jaj wykluły się pisklęta, pierwszy pojawił
się 7 maja, a ostatni wykluł się 12 maja. Życie ustrońskich bocianów
można podglądać na żywo na stronie: www.bociany.edu.pl

16 maja 2019 r.

Od lewej stoją: Szymon Szarzec, Zbigniew Duda, Jerzy Śliż, Stanisław Kocjan, Piotr Kuszel, Roman Greń, Piotr Gojniczek, Tomasz Cieślar, Jacek Lapczyk Janusz Pytel, Janusz Oczko, Piotr Fuchs,
Alojzy Sikora, Rudolf Hiner, Andrzej Gluza, Adrian Pinkas, Krystian Wałach,Bogdan Chodubski, Stanisław Martynek, Mirosława Baca, Andrzej Łukasiewicz, Joanna Gawlas, Szymon Zdunek, Anna Łukosz,
Alina Berek, Roman Wojtek, Halina Skark, Zbigniew Krysta, Irena Szwarc, Jerzy Kuś, Janina Jaworska, Andrzej Jaszowski, Daria Raszka, Ewa Cieślar-Witoszek, Tomasz Moskała, Mieczysław Witucki,
Bronisław Procner, Dariusz Śliwka, Piotr Greń, Franciszek Juroszek.Nieobecni: Mateusz Mrowiec, Józef Cul, Henryk Macura, Jacek Witoszek, Marek Michalak, Paweł Milewski, Marcin Zarzycki, Jacek
Ciemała, Zbigniew Krysta, Dawid Topolski, Jan Kajzar, Jolanta Skupień, Aniela Jakubek, Renata Wojtek, Stanisław Słowik, Zdzisław Gacek, Roman Cieślar, Natalia Makosz, Arkadiusz Zieleźnik.
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20-LECIE
PRZEDSIĘBIORSTWA
(cd. ze str. 4)
wciąż były świadczone na wysokim poziomie.
Oddano głos Alojzemu Sikorze, twórcy
i prezesowi Przedsiębiorstwa od 1999 roku:
– Chciałem szczególnie podziękować
tym pracownikom, z którymi byłem od
początku, od 1996 roku, z którymi w 1999
roku tworzyliśmy spółkę, a pragnę dodać,
że była to pierwsza spółka komunalna na
terenie powiatu cieszyńskiego. Starsze są
jedynie Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej,
które w tym roku będą obchodzić 25-lecie.
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowanie w prowadzenie tej
firmy przez 20 lat, a władzom miasta za
współpracę i pomoc.
Od początku jego istnienia z Przedsiębiorstwem Komunalnym współpracuje firma
Komart z Knurowa i życzenia złożył również wiceprezes zarządu Janusz Różański:
– Reprezentuję firmę prywatną, która
rządzi się innym zasadami, jednak nasza
współpraca zawsze układała się dobrze,
dlatego chciałbym pogratulować tych 20
lat, trudnych lat. W gospodarce śmieciowej
wiele się dzieje, co i rusz następują jakieś
rewolucje, obecnie również znajdujemy się
w trudnym okresie. Nie chcę współczuć prezesowi i pracownikom w takim uroczystym
dniu, ale przed nami kolejne zmiany i z pewnością nieostatnie. Największą trudnością
pozostaje wyważenie cen za odpady, żeby
zaspokoić gospodarzy miasta, mieszkańców
i firmę. Chciałbym podziękować za 20 lat
współpracy, bo od tych dwóch dziesięcioleci
cały czas mamy umowę i współpracujemy
ze sobą na dobre i na złe. Życzę wszystkiego
dobrego na dalsze lata. Jesteśmy do dyspozycji, gdy będą jakieś problemy czy sprawy
do uzgodnienia, pozostajemy otwarci.
Kolejnym punktem programu było obejrzeniem prezentacji multimedialnej o historii i dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwa.
Mnóstwo fotografii, wspomnienia, portrety
dawnych i obecnych pracowników przy
swoich stanowiskach czy to biurowych,
czy bardziej terenowych sprawiły, że prezentacja była bardzo ciekawa. W niejednym
oku łza się zakręciła, niektóre zdjęcia czy
komentarze prowadzącego spotkanie wywoływały uśmiech na twarzach pracowników
i oficjeli. Nietrudno było zauważyć, jakie
zmiany dokonały się w spółce zarówno
w parku maszyn, jak i w technologiach. Na
zdjęciach uwieczniono też zmiany, jakie
zaszły w zieleni miejskiej. Wrażenie robił
widok wypielęgnowanych parków oraz
fantazyjne klomby czy to przed ratuszem,
czy na rondach oraz wymyślnie obsadzone
donice na rynku. Stosunkowo mało zmian
dało się zauważyć wśród pracowników, bo
wielu z nich związało się z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Ustroniu na dobre
i na złe.
Na koniec części oficjalnej podano szampana, a od prezesa Krystiana Wałacha,
jeszcze nienawykłego do przemówień,
pałeczkę przejął Zdzisław Brachaczek,
wznosząc toast nie za kolejne 20, ale
100 lat!
Monika Niemiec
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Uczestnicy i organizatorzy gry.

Fot. L. Szkaradnik

ROZWIĄZUJEMY ZAGADKI USTRONIA
W MŻYSTEJ SCENERII
W ostatnim czasie gry terenowe cieszą się coraz większą popularnością,
a polegają one najczęściej na poznawaniu tajemniczych miejsc i odkrywaniu
związanych z nimi zagadek, więc bawią
i uczą zarazem. Tak też było w przypadku
zorganizowanej po raz drugi gry miejskiej
„3maj Flagę 5 Maja”. Do zabawy w tym
dniu zaprosił, podobnie jak w roku ubiegłym, tajemniczy Jan Cieślar, ustroński
poszukiwacz przygód, który tym razem
wpadł na trop spisku, sięgającego XVIII wieku. Start do sekretnych zaułków
naszych dziejów rozpoczął się w samo
południe. W pierwszą majową niedzielę
nieprzerwanie kropił drobny deszcz ze
śniegiem, a mimo to na miejscu zbiórki,
którym była scena na rynku zjawiło się
9 drużyn 2-5 osobowych nieustraszonych
i ambitnych odkrywców przeszłości. Autorem świetnych pytań – zagadek na inteligencję, dobrą orientację w terenie i historii
jest znany ustroński dziennikarz Andrzej
Drobik, który prowadził grę wraz z Barbarą Niemczyk – naczelnikiem Wydziału
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
UM. Okazało się, że nie tylko miejscowi
postanowili zmierzyć się z łamigłówkami,
bo zgłosiło się 5 drużyn z Ustronia, ale
przybyły też 2 zespoły z Wisły, a będący tu
na wypoczynku mieszkańcy Bydgoszczy
i Czechowic-Dziedzic również nie przelękli się temperatury oscylującej wokół zera
i dzielnie wraz z dziećmi uczestniczyli
w tych zagadkowych rozgrywkach. Pierwsze polecenie brzmiało: „Wzdłuż długiej
brody idź tak długo, aż znajdziesz mitycznego lewiatana, który zmaga się z dziesięcioma olbrzymami”. Nazwy sklepów
mamy co prawda opanowane, lecz niektóre
grupy błędnie skierowały się do „Lewiatana” przy ul. Grażyńskiego, a przecież
chodziło o trasę w przeciwnym kierunku.
Oto, co powiedzieli organizatorzy
A. Drobik i B. Niemczyk: Najważniejsza
jest spostrzegawczość, logiczne myślenie,
umiejętność korzystania z pomocy, które
każdy mógł mieć z sobą, czyli z telefonu
komórkowego i mapy. Wszystkie drużyny
zostały poinformowane, że należy zrobić
jak najwięcej zdjęć flag wiszących na budynkach, które na targowisku dokładnie
policzono, a dodatkowo można je było
„przehandlować z przekupką” na cho-
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rągiewkę potrzebną do zakończenia gry.
W każdym punkcie była odpowiedzialna
osoba, która pilnowała, by zadanie zostało
dobrze wykonane. Czasem należało znaleźć rozwiązanie dodatkowej zagadki, co
kierowało do kolejnego miejsca i jeszcze
zwiększało ilość punktów.
Trasa nie była zbyt długa, a biegła
z rynku do Manhatanu, muralu z Bolko
Kantorem, Muzeum „Rdzawe Diamenty”, „Zbiorów Marii Skalickiej”, baru
„Utropek”, następnie na staw kajakowy,
do ujścia Gościradowca, na targowisko
i z powrotem na rynek. Po przybyciu
wszystkich drużyn około godz. 14.30 nastąpiło podsumowanie, rozdanie nagród i wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników.
Organizatorzy, będący w różnych miejscach na trasie przedstawili wiele zabawnych sytuacji, które wykazały ambicję
i wolę walki zawodników. Otóż jedna
pani mimo wezbranej po opadach rzeki
zdjęła buty i przeszła przez Wisłę, by
skrócić sobie trasę. Dwie dziewczynki
wiedząc, że ważny jest czas przybycia na
metę, zaproponowały organizatorom, by je
podwieziono, potem starały się dojechać
autostopem, umiały negocjować przy
podliczaniu ilości flag na fotkach, więc na
pewno poradzą sobie w dorosłym życiu.
Wszyscy z pełnym poświęceniem wyko-

nywali zadane ćwiczenia, a jedna drużyna
była skłonna nawet wykonać polecenie
przepłynięcia wpław stawu kajakowego,
co okazało się oczywiście żartem.
Na początek zaprezentowano nagrody
specjalne dla wszystkich dzieci, a ponadto za najciekawszą historię o Utropku,
za dotarcie pomyłkowo do Jaszowca, za
przejście przez Wisłę. Natomiast główne
nagrody były rozdzielane w 3 kategoriach: dla mieszkańców, przyjezdnych
i open – czyli dla najlepszej drużyny
zawodów. Przedstawiamy wyniki:
w kategorii Mieszkańcy: 1. Angry
Dragons, 2. Imponderabiliatorzy, 3. Zavodzie,
w kategorii Turyści: 1. Latający Cyrk,
2. Wiślaneczki, 3. Wiślaczki,
w kategorii Open: 1. Angry Dragons, 2.
Imponderabiliatorzy, 3. Zavodzie.
Po zakończeniu gry szef zwycięskiej
drużyny Angry Dragons, Mateusz Peszyński, zapytany jaka jest recepta na
ponowne zwycięstwo powiedział: „Próbowaliśmy się przygotować w tym roku,
zerkaliśmy na różne daty historyczne,
ale okazało się, że nie było to potrzebne.
Zagadki były bardzo ciekawe, niektóre
śmieszne, więc zabawa super się udała”.
Uczestnicy zapewniali, że chętnie
jeszcze wezmą udział w takich fajnych
zmaganiach, a organizatorzy obiecali,
że podejmą się tego zadania, a zatem
znów będzie można wykazać się różnymi
umiejętnościami na następnej edycji gry
miejskiej.
Lidia Szkaradnik

Zawodnicy ze zwycięskiej drużyny „Angry Dragons” na targowisku negocjują z Przekupką. Fot. L. Szkaradnik
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DART POD BECZKĄ
Grand Prix Ustronia w Steel Darcie,
czyli darcie klasycznym to nie przelewki. Pierwszy turniej miał miejsce
pod koniec października 2018 roku,
a uroczyste zakończenie sezonu odbyło się w połowie kwietnia 2019 roku.
W tym czasie rozegrano 10 turniejów, do
klasyfikacji generalnej wliczano najlepsze wyniki z 9 potyczek. Nagrody mogli
otrzymać tylko ci zawodnicy, którzy
zagrali w co najmniej 7 turniejach.

Liga hula kolejny rok, ale cóż się dziwić,
skoro zainteresowanie jest duże. W tym
roku sklasyfikowanych było 49 zawodników, którzy przyjeżdżali z całego Śląska,
z Krakowa, a także z Czech i Słowacji.
Nie bez znaczenia jest posiadanie miłego
lokalu do prowadzenia rozgrywek. Takie
miejsce twórca Grand Prix i jego główny organizator Arkadiusz Sikora znalazł
w Lipowcu w barze "Pod Beczką". Na
dyskretnym pięterku zawodnicy mogą
się oddawać swojej pasji i sympatycznie
spędzać czas z przyjaciółmi.
Finał rozpoczął się obiadem i... oczywiście rozgrywkami! Nie zaliczały się
już do klasyfikacji generalnej, ale to nie
znaczy, że odpuszczano rywalom. Później
nadszedł moment wręczania nagród. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka wyraziła nadzieję, że odbędą
się następne turnieje, bo jak sama mogła
się przekonać, atmosfera jest na nich bardzo przyjemna i mimo iż nie brakuje ducha
sportowej rywalizacji, wszyscy grają fair
play. Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
Ustroń Barbara Niemczyk pogratulowała
zgranej drużyny, której chce się wyjść z
domu i coś ciekawego organizować. Zaproszone panie ściskałyspólnie wręczały
puchary i gratulowały zwycięzcom.
Zdobywca Grand Prix w imieniu
wszystkich zawodników podziękował
Arkadiuszowi Sikorze - człowiekowi, który zrobił z małego turnieju wielką rzecz.
Klasyfikacja Grand Prix Stell Dart

Uczestnicy Grand Prix Stell Darta podczas zakończenia rozgrywek z Jolantą Hazuką (z prawej strony)
i Barbarą Niemczyk (z lewej strony).
Fot. M. Niemiec

Ustroń 2018/2019: 1. Rudolf Volkmann
132 pkt., 2. Bogdan Hazuka 130 pkt.
(najlepszy z Ustronia), 3. Mariusz Podbioł
128 pkt., 4. Maciej Matusiak 100 pkt., 5.
Patryk Urban 98 pkt., 6. Radosław Dąbrowski 66 pkt., 7. Arkadiusz Sikora 60
pkt., 8. Bartek Gabryś 46 pkt., 8. Marcin
Przybylok 46 pkt., 10. Artur Hazuka 44
pkt., 11. Bartosz Obracaj 42 pkt., 11. Ewa
Krystof-Białas 42 pkt. (1. m. w kat. ko-

biet), 11. Piotr Brudny 42 pkt., 14. Konrad
Sikora 40 pkt. (najmłodszy uczestnik, 1. m.
w kat. juniorów), 15. Rafał Juraszczyk 38
pkt., 15. Sebastian Urbaniec 38 pkt.
Organizator Grand Prix dziękuje Urzędowi Miasta Ustroń za ufundowanie pucharów, a sponsorom: Hurtowni Smakosz,
BilardKaz, ExpertFun.pl oraz lokalowi
Pub Pod Beczką za pomoc w organizacji
turniejów.
(mn)

Zwycięzca przyjmuje zasłużone owacje, medal, puchar i nagrody.

Fot. M. Niemiec

MEDALE
W KOTLE
Tyczkarki MKS Ustroń reprezentowały
nasze miasto podczas Międzynarodowego
Mitingu Juniorów (U-20) na Stadionie Śląskim. Jak donosi trenerka sekcji Magdalena Kubala, jej podopieczne wystartowały
w Kotle Czarownic, ale bynajmniej nie
używały mioteł do pokonywania poprzeczki. Mimo to ich występ był bardzo dobry
- Kinga Górny (r. 2002) zajęła 1 miejsce
pokonując wysokość 360 cm, 3. miejsce
zajęła Maja Chamot (r. 2003), przeskakując poprzeczkę na wys. 340 cm.
Dla Martyny Balcar (r. 2004) był to
dobry występ - osiągnęła 280 cm i zajęła
6. miejsce. Również Aleksandra Cholewa
(r. 2003) pozytywnie rozpoczęła sezon skoczyła 260 cm, co dało jej 7 miejsce.
16 maja 2019 r. 		

Gazeta Ustrońska 17

OŻYWIĆ HERMANICE PRZYSTANEK PONIWIEC
(cd. ze str. 8)

(cd. ze str. 9)

jącą liczbę głosów: Justyna Chmiel – 20, Czesław Chmiel – 32,
Marek Kożdoń – 23, Czesław Łuka – 30, Bożena Mynarz – 37,
Jarosław Rozmus – 24, Antoni Szczypka – 44.
Jeden z mieszkańców upominał się o kanalizację 8 domów
przy ul. Skoczowskiej, przed ul. Laskową. Te domy nie mają
ani wodociągu, ani kanalizacji i z niewiadomych przyczyn
zostały pominięte przy poprzedniej dużej inwestycji. Druga
sprawa, nurtująca mieszkańca to chodnik wzdłuż Skoczowskiej
od skrzyżowania z ul. Folwarczną do Gazdówki. Wspominał,
że miał być robiony już wtedy, gdy kończył podstawówkę, czyli
w roku 1976 i dalej nic sie w tej sprawie nie dzieje. Burmistrz
odpowiadał, że w sprawie kanalizacji ma nadzieję w najbliższym
czasie przekazać dobre wiadomości, a jeśli chodzi o chodnik,
to również są nadzieje, na lepsze czasy, gdyż mamy obecnie w
Radzie Powiatu Cieszyńskiego 4 radnych, a Stanisław Malina
jest członkiem Zarządu, odpowiedzialnym za drogi. To daje
nadzieje, że mniej środków pójdzie do Skoczowa, a więcej do
Ustronia. Do wspólnych działań z powiatem konieczna będzie
dobra wola Rady Miasta, ale Hermanice mają obecnie największą
reprezentację radnych.
Podczas zebrania długo rozmawiano o rowerach miejskich, które mają sie pojawić na naszych ulicach już w tym roku (pisaliśmy
o tym w GU nr 17). Nie zabrakło dyskusji o absurdach związanych
z walką z niską emisją. Nieżyciowe przepisy, pieniądze kierowane
nie tam, gdzie trzeba, brak całościowego podejścia do tematu
utrudnia samorządom efektywne działania. Kiedy zaś burmistrz
tłumaczył kwestie własności słupów i opraw latarni ulicznych
oraz zasady płatności, mieszkańcy słuchali z niedowierzaniem.
Nawiązując do oświetlenia ulic jedna z mieszkanek zgłaszała
potrzebę zamontowania latarni na ul. Sosnowej. Tłumaczyła, że
miasto obiecywało to, gdy zakończy się budowa nowego osiedla. Stało się to już dobrych kilka lat temu, a lamp dalej nie ma.
Burmistrz obiecał przyjrzeć się sprawie.
Na zebraniu nie mogło zabraknąć tematów związanych z komunikacją, nadmierną prędkością na ul. Długiej, na ul. Sztwiertni
za skrzyżowaniem z ul. Folwarczną, samego skrzyżowania,
na którym kierowcy nie stosują się do znaku stop „Stop” oraz
oczywiście skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Dominikańską. I
tu pojawiła się szansa na poprawę bezpieczeństwa.
– DW941 przysparza problemów na terenie całego miasta - mówił burmistrz. – Skrzyżowanie w Hermanicach tym się różni od
skrzyżowania z ul. Brody, Myśliwską, Akacjową, że ul. Dominikańska i Kozakowicka po drugiej stronie są drogami powiatowymi,
a rozwiązaniem problemu zainteresowana jest też gmina Goleszów.
To daje większe możliwości interwencyjne. Podczas spotkania
z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich otrzymałem zapewnienie, na razie słowne, że jeżeli nie końcem tego roku, to na pewno
w przyszłym, na skrzyżowaniu powstaną światła. Nie mam tego na
piśmie, ale będę trzymał pana Tabora za słowo. Monika Niemiec

3. wykonano przepust przez ul. Lipową w celu odprowadzenia
wód zalewających posesje, 4. powstała strona internetowa osiedla
(mało wykorzystywana przez mieszkańców), 5. postawiono dwie
nowe tablice ogłoszeniowe, 6. wreszcie udało się podłączyć dwie
lampy przy ul. Bażantów i ul. Klonowej (bo słupy istniały, ale
nie były podłączone do sieci), 7. oczyszczenie poboczy z traw
i wycinka drzew i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu, 8. nowe
lampy wzdłuż przejścia z ul. Drozdów do ul. Lipowej oraz nowe
znaki drogowe i lustra.
Kończąc sprawozdanie Alina Cibor podziękowała mieszkańcom, którzy zawsze licznie uczestniczyli w naszych spotkaniach,
stawiani jako wzór dla innych osiedli, radnemu Romanowi Siwcowi i poprzednim władzom miasta, policji i straży miejskiej.
Burmistrz Korcz poruszył temat, który pojawia się na każdym zebraniu na Poniwcu - droga wojewódzka. Po rozmowach
na szczycie mamy jasność, że władze wojewódzkie nie widzą
problemu w tym, że Ustroń będzie zakorkowany przez dwa lata.
Jako ironię można potraktować stwierdzenie, że jeśli nam się
nie podoba, to przekieruje się ruch turystyczny gdzie indziej.
Z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniewem Taborem rozmowa była bardziej konkretna i choć jedna jaskółka
wiosny nie czyni, rozwiązany ma być problem na skrzyżowaniu
DW 941 z ul. Dominikańską (piszemy o tym w relacji z zebrania
w Hermanicach). Na razie nie ma możliwości wprowadzenia zmian
na skrzyżowaniu z ul. Akacjową. Jeśli chodzi o kwestie związane
z komunikacją, mieszkańcy pytali o możliwość uruchomienia połączeń kolejowych z Wisłą. Burmistrz odpowiadał, że trwają rozmowy i prace związane z tym tematem, zwłaszcza że już niedługo
właśnie na terenie osiedla Poniwiec, w rejonie stacji benzynowej
powstanie nowy przystanek dla osób podróżujących pociągami.
Długo omawiano sprawę problematycznej myjni samochodowej,
funkcjonującej przy ul. Drozdów, otwartej 24 godziny na dobę
i wręcz zachęcającej do korzystania z jej usług w godzinach nocnych. Burmistrz odpowiadał najbardziej zainteresowanemu mieszkańcowi, że sprawą zajmuje się Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta, jednak, żeby wykazać zakłócanie ciszy nocnej,
trzeba wzywać policję. Mieszkańcy zebrali kilkadziesiąt podpisów
w sprawie ograniczenia godzin działalności myjni. Mieszkańcy
pytali też o basen i burmistrz odpowiadał, że zakończyły się badania geologiczne, które pokażą, czy budowa basenu na terenie
dotychczas branym pod uwagę, czyli za Szkołą Podstawową nr
2, będzie możliwa. Część osób mówiła, że miasta nie stać na budowę basenu i nie jest to inwestycja najpilniejsza. Rozmawiano
o różnych opcjach i lokalizacjach, a Przemysław Korcz tłumaczył,
na jakich zasadach działa spółka Termy Ustroń i jakie są koszty
jej utrzymania. Mówił, że nie są to wysokie koszty, ok. 15 tys.
zł miesięcznie, a prezes Dąbrowski do tej pory wywiązywał
się z wszystkich powierzonych mu zadań. Ostateczna decyzja
w sprawie basenu jeszcze nie zapadła.
Monika Niemiec

BIBLIOTEKA
Sozerko Malsagow,
Nikołaj Kisieliow-Gromow
„Początki Gułagu. Opowieści
z Wysp Sołowieckich”

Dwie wstrząsajace relacje z „piekielnej
wyspy”. Sozerko Malsagow, jeden z bardzo nielicznych więźniów, którzy zbiegli
z łagru. , gdzie trafił z trzyletnim wyrokiem. Tam dręczony był przez głód i mróz
oraz zmuszany do ciężkiej, katorżniczej
pracy. Nikołaj Kisieliow-Gromow był
jednym z wyznaczonych do nadzorowania
obozu sołowieckiego funkcjonariuszem, który uciekł stamtąd za
granicę. Opisuje nieludzki wyzysk oraz warunki bytowania i pracy
w łagrze. To na Wyspach Sołowieckich rodził sie i wykuwał świat
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POLECA:
Gułagu - najrozleglejszy system obozów
pracy w XX wieku.

Małgorzata Witkiewicz,
Stefan Darda
„Cymanowski Młyn”

Autor znany z powieści grozy i pisarka
wydająca historie z dobrym zakończeniem
łączą swe siły w połączeniu thrillera i powieści obyczajowej. Małżeństwo Moniki
i Macieja przechodzi głęboki kryzys. Oboje
łudzą się, że tajemniczy prezent: urlop
w leśnym pensjonacie, z dala od ludzi i cywilizacji, może jeszcze wszystko uratować. Nic nie jest oczywiste,
bohaterowie głęboko skrywają tajemnice, a na światło dzienne
wypływają przerażające wspomnienia o zbrodniach sprzed lat.
16 maja 2019 r.

Po naszymu...
Ludkowie,
Jo sie Wóm prziznóm, że móm już kapke tych rozmaitych
świónt przesyt i rada wracóm do tej codziynności. Ale
poszpacyrowałach se po mieście, byłach na rozmaitych imprezach na rynku i w amfiteatrze, dyć nie trzeja było płacić
za bilety, tóż nie dziwota, że wszyndzi sporo norodu. Jak
sie szło tymi głównymi cestami, to człowiek sie przeciskoł
pomiyndzy tabunami szpacyrowiczów.
Przez calutki tydziyń pogoda była rozmaito, nale jako tu
narzykać na deszcz, skoro doista wody fórt chybio. Isto tako
bydzie posucha jako łóńskiego roku, abo i gorszo. Dyć tam
kaj jeszcze nima kanalizacji, a studnie już wysychajóm, to
dziepro sie docynio, że bez wodziczki nielza żyć. No, zmiynio
sie nóm tyn klimat i muszymy sie nauczyć szanować to naturalne dobro. Łoto baji trzeja myć deliny wodóm z pranio,
a deszczówke chytać na podlywani w zogródce. Kiedysi
ludzie byli szporobliwi i dycki tak robili.

USTRONIU
Jako, że komunijny sezon
w pełni, prezentuję zdjęcie
I komunii św., która miała miejsce 34 lata temu w kościele św.
Klemensa w Ustroniu. Dzieci
było wówczas sporo, dlatego chłopcy oraz rodzeństwo
w przybliżonym wieku, które
wspólnie przyjmowało ten sakrament, pozowali do osob-

nych fotografii. Uroczystość
odbyła się 2 czerwca 1985 r.,
a do komunii szło się wówczas,
będąc uczniem pierwszej klasy
(tylko kilka dziewczynek jest
z klasy drugiej). Wraz z nimi
pozuje ówczesny ks. proboszcz
Leopold Zielasko oraz siostra
Łucja, bardzo lubiana przez
dzieci, z wielką starannością

16 maja 2019 r. 		

Chciałach sie wybrać do kamratki we Wiśle, ale jak tam
sie dostać? Dyć skwóla tych remóntów nielza dojechać tak
jako downi. Ponikierzi prawióm, że nasz Ustróń na tym remóncie cesty do Wisły skorzysto, bo niejedyn co na miejsce
wczasów wybiyroł Wisłe, teraz zostanie u nas, coby nie tracić
tela czasu na delszy dojazd. A snoci mo tak być do kóńca
roku. Łoto prawiła mi szwagrówka, że w ty świynta majowe
autobusy z Wisły miały trzisztwierci godziny opuźniynio.
A niech wybiyrajóm Ustróń, czy nóm tu czego chybio?
Czy tam majóm co lepszego? Dyć u nas tych wszelijakich
atrakcyji je tak moc, że sie może łod tego w głowie zawrócić.
Móm takóm kamratke z Katowic, co dycki wybiyrała Wisłe,
bo rada jeździ na nartach, a tego śniega każdego roku napadze im aji półdrugo metra. I tak prziwykła, że w lecie też
tam sie kwatyrowała. Ale jak łoto z Wisły do Ustrónio prowie
godzine na jazde straciła, to była tak zło, że już zawczasu
zamówiła se izbe na Zowodziu.
Prowda, wszystkim nie dogodzi, bo ponikierzy narzykajóm, że telkowego norodu nóm tu nie trzeja. Nale przeca ci,
co hańdowni żynyli ku Wiśle, to jyny nóm ty spaliny z aut
zostawiali, możne teroski bydóm aspóń jaki korzyści.
Staro ustrónioczka
przygotowująca je do uroczystości. Dziewczynki ubrane
były w sukienki z elastycznego
materiału, o długości za kolanko, szyte wg jednego wzoru
przez krawcową – panią Biłko,
do której uczęszczało się w celu
przymiarki do dawnego szpitalika arcyksiążęcego przy ul. Cieszyńskiej. W III rzędzie (u góry)
stoją od lewej strony: Aleksandra Golisz, Aleksandra Stec,
Wioletta Kokolus, Magdalena
Kawecka, Grażyna Podżorska,
NN, Daria Tomiczek, Izabela
Wróblewska, Romana Dróżdż,
Agata Głowinkowska. II rząd

od lewej: Alicja Kubień, Aneta
Biernat, Dominika Stokłosa,
Olimpia Bury, Monika Oziomek, Joanna Gawlik, Ksenia
Pinkas, Monika Lipska. I rząd
od lewej: Justyna Pyra, Dorota Gontarz, Adriana Durczak,
Monika Kuczera, Joanna Szyła,
Anna Dobranowska, Aleksandra Kozieł, Iwona Tatarczyk,
Aneta Duława, Daria Wójcik.
Serdecznie dziękuję paniom
Ani Dobranowskiej – Filipczuk, Agacie Mynarz oraz Ani
Strygner za nieocenioną pomoc
z identyfikacji dziewczynek.
Alicja Michałek
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Jan i Adam Hadaszczak w tradycyjnych strojach. Na zdjęciu z prawej atak Jasia podczas Mistrzostw Polski, podczas których wywalczył brązowy medal.
Fot. ze zbiorów rodzinnych

NIE MOŻNA CELOWAĆ
W GARDŁO
– Na początku ubranie stroju zajmowało nam około 15 minut, teraz 4-5 minut –
mówią Adam i Jan Hadaszczak, piątoklasiści z Ustronia, zawodnicy kendo, reprezentujący Genryoku Kendo Dojo – Sekcję Szermierki Japońskiej Kendo w Wiśle.
Bracia bliźniacy doszli do biegłości nie tylko w zakładaniu stroju, nieźle już władają
mieczem, co udowodnili na kwietniowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Kendo,
które odbyły się w Bydgoszczy. Janek zdobył brązowy medal, a Adam doszedł do
ćwierćfinałów. Ich grupa wiekowa 10-12 lat była najliczniejsza.

To nie jedyne sukcesy uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Krótko po
mistrzostwach Polski wystartowali w Międzynarodowym Turnieju Kendo Dzieci
i Młodzieży „Bilina Trophy” w Czechach.
Janek po zaciętych bojach zajął 3. miejsce, a Adaś był 5. W ćwierćfinale nadział
się na późniejszego zwycięzcę i musiał
uznać jego wyższość, choć duch walki
był na najwyższym poziomie. 4 i 5 maja
podczas Genryoku Cup – Pucharu Źródeł
Wisły Adaś i Jaś występowali w roli gospodarzy. Napięcie sięgnęło szczytu, gdy
w półfinale turnieju trafili na siebie. W
bratobójczym pojedynku odrobinę lepszy
okazał się Janek i awansował do finału,
przegrywając walkę o złoto z kolegą klubowym Kamilem. Zdobył srebrny medal,
a Adam brązowy. Chłopcy byli bardzo
szczęśliwi, bo w końcu obaj przywieźli
po „wisiorku”.
Kariera sportowa chłopców zapowiada
się dobrze, ponieważ traktują tą oryginalną dyscyplinę sportu bardzo poważnie.
Wymaga to od nich obecności na dwugodzinnych treningach dwa razy w tygodniu. Podczas rozmowy o kendo chłopcy
z zapałem uczą mnie, jak nazywają się
poszczególne części stroju:
– Bluza nazywa się keikogi i jej ubieranie jest bardzo proste, do tego dochodzą spodnie hakama z bardzo szerokimi
nogawkami. Na zdjęciach wyglądają
jak spódnica, a z tyłu mają utwardzenie,
wiąże się je pasami. Na początku było
trudno, ale się nauczyliśmy.
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Dowiedziałam się, że zakłada się jeszcze zbroję bogu, która składa się z maski,
chroniącej również gardło – men (wiązanej sznurkami, czego ustrońscy zawodnicy uczyli się około pół roku i jeszcze
im się rozwiązuje, ale wszystkim się to
zdarza), osłony na brzuch – do, osłony
na podbrzusze – tare (na nim umieszczona jest nazwa klubu i nazwisko) oraz
rękawic – kote.
– Oczywiście są też bambusowe miecze shinai, które służą do treningów i do
walki oraz miecz drewniany boken do
ćwiczeń technicznych. Jest bardzo ciężki
i przypomina katanę – uzupełniają bracia
i wyjaśniają: – Kendo to japońska sztuka
walki mieczem, wywodząca się z bojowej
szermierki samurajskiej, zwanej kenjutsu.
Chodzi o to, żeby uderzyć przeciwnika
w określone miejsce. Technikę oceniają sędziowie. Są też zawody, podczas
których walczymy z przeciwnikiem, ale
wtedy też możemy uderzać tylko w pewne

miejsca. Na przykład nie możemy celować w gardło.
Chłopcy wykazali się już umiejętnościami w walce, ale potrafią też ciekawie
opowiadać o kendo. Znają reguły, nazwy,
wytłumaczyli mi, że stopień zaawansowania wyraża się stopniami uczniowskimi
kyū – od 6. do 0 (Adam ma 4 kyū, a Jan 3
kyū ) oraz stopniami mistrzowskimi dan –
od 1 do 8. W odróżnieniu od judo i karate
stopień w kendo nie jest uwidaczniany
kolorem pasa.
Do Wiślańskiej Sekcji Kendo Genryoku
bracia Hadaszczak trafili trochę przez
przypadek, poszukując zajęć z szermierki, których nie ma w naszym regionie.
W wolnym tłumaczeniu z języka japońskiego nazwa sekcji oznacza siłę źródeł. Treningi prowadzi założyciel sekcji
Krzysztof Kaczorowski – 3 DAN Kendo,
którego chłopcy bardzo lubią, podobnie jak kolegów, koleżanki i dorosłych
zawodników z klubu. Wszyscy ćwiczą
razem, a trening jest dość wyczerpujący.
Męczą się nie tylko ręce, ale nogi i stopy,
bo trzeba je układać w ściśle określony
sposób. Na zawodach oceniany jest chód,
obroty, ułożenie miecza, sposób pchnięcia, każdy szczegół.
– Zapomnieliśmy wspomnieć – przypominają sobie nagle Adam i Janek, – że
jeszcze bardzo ważny jest okrzyk. Na to
też zwraca się dużą uwagę. To nie może
być taki zwykły okrzyk z gardła, tylko
z przepony. Nie jest to łatwe i jeszcze nie
do końca nam wychodzi. To chyba nasz
najsłabszy element, a też jest oceniany
przez sędziów.
Najpierw na treningi kendo chodził
tylko Janek, bo Adam uczył się gry na
gitarze. W końcu obaj zaangażowali się
w uprawianie tej dyscypliny i czerpią
z tego dużo radości. Poświęcają jej też
sporo czasu, więc zapytałam, czy treningi
i wyjazdy na zawody nie przeszkadzają
im w nauce. Bez wahania odpowiadają:
– Nie, dobrze się uczymy. Nie trzeba
tego pisać, ale nawet wzorowo, bo mamy
świadectwa z paskiem.
Tłumaczę moim młodym rozmówcom, że należy to odnotować, bo ich
osiągnięcia w nauce dowodzą, że sport
uczy obowiązkowości, systematyczności i bardziej pomaga niż przeszkadza
w osiąganiu dobrych wyników w szkole.
Po chwili zastanowienia zgodzili się na
publikację. Wspomnieli jeszcze, że na
tablicy wiszącej w hali w Bydgoszczy
czytali podczas mistrzostw podobne w
treści hasła. Zapamiętali jedno, bo bardzo
im się spodobało: „Mistrzostwo to sposób
myślenia”.
Monika Niemiec
19/2019/7/R
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Fot. K. Medwid

ZWYCIĘSKI LAJKONIK
W ostatni weekend kwietnia w Krakowie
odbył się Lajkonik Cup, czyli największy
w Polsce młodzieżowy turniej piłki ręcznej. Najdobitniej świadczą o tym liczby,
ponieważ mecze rozgrywane były na ośmiu
halach, na których zaprezentowało się około 1500 zawodników z 94 drużyn (w tym
z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Szwecji,
Słowacji i Ukrainy). MKS Ustroń wystawił
do tego turnieju aż cztery zespoły: dwa
dziewcząt i dwa chłopców. Największym
doświadczeniem może pochwalić się zespół młodzików, który podczas ubiegłorocznego turnieju wystąpił w wielkim
finale. Pierwszego dnia rywalizacji rozegrano mecze w fazie grupowej, w której
ustrońscy młodzicy pokonali AZS Lublin
i szwedzkie Önnereds HK II oraz zremisowali z UKS Krakowiakiem. W spotkaniu
z szczypiornistami ze stolicy Małopolski
stalowymi nerwami popisał się Aleksander
Bejnar, który wyrównującą bramkę zdobył
już po czasie, skutecznie egzekwując rzut
karny. Sobota przyniosła już mecze półfinałowe, w których rywalami ustrońskich
szczypiornistów była Agrykola Warszawa
oraz CYSS 3 Melitopol (Ukraina). W starciu z Agrykolą górą okazali się być zawodnicy ze stolicy, którzy zwyciężyli dwoma
bramkami. By myśleć o finale MKS musiał

wygrać z Melitopolem. Spotkanie to było
niezwykle zacięte i obfitowało w wiele
twardych i męskich starć, niejednokrotnie niezgodnych z przepisami gry. Na
szczęście mecz zakończył się siedmiobramkowym zwycięstwem podopiecznych
Piotra Bejnara, które dało im awans do
wielkiego finału. W niedzielnym meczu,
o zwycięstwo w całym turnieju nasi rodzimi szczypiorniści rywalizowali z Önnereds

HK I. Spotkanie to było istnym popisem gry ustrońskich sportowców, którzy
w pełni zasłużenie wygrali 17:12 i zgarnęli
największego Lajkonika. A jak zaprezentowały się pozostałe ustrońskie drużyny? Zespół chłopców z rocznika 2006
i 2007 debiutował na turnieju takiej rangi
i jak na nowicjusza poradził sobie bardzo
dobrze. Młodzi ustrońscy szczypiorniści rozegrali w Krakowie sześć spotkań,
z których połowa zakończyła się ich zwycięstwem. Gorycz porażki, po starciach
z zawodnikami trenującymi na co dzień
pod okiem trenera Piotra Bejnara, przełknąć musiał K.S. Tajfun Harbułtowice,
CYSS 3 Melitopol oraz UKS Krakowiak
85. Takie rezultaty dały im jedenaste miejsce w rywalizacji dwudziestu drużyn.
Sporo doświadczenia zdobyły także dziewczęta z rocznika 2005. Podopieczne trenerki Wioletty Rakowskiej poznały bardzo
dobrze zupełnie inny handball, ponieważ
mierzyły się z drużynami z Polski, Szwecji i Białorusi. Ustrońskie szczypiornistki
w swym ostatnim meczu rywalizowały
z IK Sävehof. Górą z tego starcia wyszły
Skandynawki, które wygrały 17:11, przez
co podopieczne trenerki Wioletty Rakowskiej zakończyły turniej na dziesiątym
miejscu. Zespół dziewcząt z rocznika 2007
i młodsze niestety przegrał wszystkie swoje spotkania, jednak ich udział w tak dużym
turnieju można ocenić jedynie pozytywnie,
ponieważ najmłodsze ustrońskie adeptki
piłki ręcznej miały okazję rywalizować
z lepszymi od siebie zawodniczkami oraz
nabrać bezcennego doświadczenia i sportowego obycia.

Fot. K. Medwid

STACJA ZERO
W budynku dolnej stacji Kolei Linowej Czantoria otwarty jest nowy lokal
gastronomiczny „Stacja Zero”. Hala
z kasami zyskuje dzięki niemu wiele
ciepła i element estetyczny. Loftowe
oświetlenie, rustykalne meble i wyposażenie sprawia pozytywne wrażenie
i zachęca, żeby wstąpić. W ofercie lokalu
proste dania – naleśniki, pierogi, zupy,
ale i burgery. Czekając na posiłek goście
podziwiają oldschoolowe zdjęcie dużych
rozmiarów przedstawiające wyciąg
w latach 70.
Fot. Natalia Biernat
16 maja 2019 r. 		
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

18.05 9.00 Sprzątanie Zawodzia, zbiórka przed Karczmą Góralską
18.05 9.00 III Spartakiada Dzielnic, turniej szóstek piłkarskich,
			
boisko KS Kuźni
18.05 11.00-14.00 Warsztaty rękodzieła z okazji Dnia Matki, Zbiory
			
Marii Skalickiej
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
24.05 16.30 Koncert dla Mamy i Taty, MDK „Prażakówka”
25.05 18.00 Koncert „Uwierz w Ducha”, amfiteatr
25.05 17.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - TS Podbeskidzie
			
Bielsko-Biała II, stadion Kuźni
25.05 19.00 Koncert zespołów: Saint Joseph Band i God's Property
26.05 9.00-13.00 Skarby stela – Ustrońskie Targi Staroci, targowisko
26.05 9.30-14.00 Czantoria dla twojego zdrowia, Kolej Linowa
			
Czantoria
29.05 10.00 Koncert Wiślańskiej Filii Państwowej Szkoły Muzycz			
nej w Cieszynie, MDK „Prażakówka”
Grzesiu, Lenusia i Dorotka.

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, (33)854-22-57.
www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3. (33)444-60-40.
Bagażówka - przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.
Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe
– kartony, węgiel groszek workowany. (33) 854-47-10.

Fot. M. Niemiec

AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.
Tanio! 666-989-914.
Tani wywóz fekalii, usługi beczkowozem. 516-233-242, 511482-407, www.wywoz-szamba24.pl.
SKUP SAMOCHODÓW UŻYWANYCH TEL. 883740728.
Malowanie dachów. 505-168217.
Pokój lub mieszkanie do wynajęcia. 607-383-714.
Sprzedam owczarka niemieckiego, psa, 5-miesięcy z rodowodem.
695-040-260.

KONKURSY I PRZETARGI

9.05.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS – termin
składania ofert – do dnia 24.05.2019 do godziny 10.00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

DYŻURY APTEK
16-17.05		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
18-19.05		 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
20-21.05		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
22-23.05 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 tel. 856-11-93
24-25.05			Lawenda				ul. Skoczowska 137		 tel. 855-10-14
26-27.05		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.
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10 lat temu - 14.05.2009 r.
RAZEM Z POWIATEM
Radni podjęli uchwałę o przygotowaniu i prowadzeniu razem
z powiatem w latach 2009-2011 przedsięwzięć inwestycyjnych pod
nazwą: - remont ul. Daszyńskiego od ronda przy ul. Cieszyńskiej do
przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej, - remont ul. Dominikańskiej, - remont ul. 3 Maja od ul. Złotej do hotelu Casablanca, - remont ul. Polańskiej od skrzyżowania z ul. Wczasową do ul. Złocieni.
PROJEKT NAGRODZONY
„Beskidzka 5” laureatem konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich” „Beskidzka 5” odniosła ogromny sukces:
zrealizowany w ubiegłych latach przez pięć gmin naszego regionu
projekt „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych
i kulturowych Beskidzkiej 5” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej, został uznany za najlepszy projekt promocyjny
w ogólnopolskim konkursie „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy
Europejskich”. Liderem projektu było Miasto Ustroń, natomiast
jego partnerami gminy Brenna, Istebna, Szczyrk oraz Wisła.
NA REMONTY I KOLONIE
Podczas koncertu ZPiT „Mazowsze” Fundacja św. Antoniego
sprzedała cegiełki za 15.570 zł. Koncert w połowie sponsorował
Urząd Miasta, ale Fundacja dodatkowo opłaciła obiad dla ponad stu- osobowego zespołu. Po odliczeniu wszystkich kosztów,
Fundacji na swą działalność statutową pozostanie około 5.000 zł.
PIERWSZY START
1 maja na boisku szkolnym w Lipowcu rozegrano XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia w skoku o tyczce. Wystartowali
zawodnicy z Czech, Słowacji i Polski. Gwiazdami zawodów nie byli
ci, którzy skakali najwyżej, ale młodzik Mateusz Nowak pokonujący
przy aplauzie publiczności swe rekordy życiowe. Zresztą publiczność dopisała. - Zawody udały się. Zaliczyliśmy pierwszy start
w sezonie. Niektórzy startowali spięci, bo była publiczność, przyszli
rodzice. Bardzo chcieli, a czasem nie wychodziło – mówi trenująca
młodsza grupę w MKS Ustroń Magdalena Kubala. – Były rekordy
życiowe. Mateusz Nowak swój rekord poprawił o 30 centymetrów
i był rewelacją zawodów. Reszta na swoim dobrym poziomie.
W pierwszej części sezonu czekają nas Mistrzostwa Śląska, a we
wrześniu Mistrzostwa Polski. Dobrze, że rano w ogóle nie było wiatru, gdy startowali najmłodsi. Mieli dobre warunki. Wybrała:(lsz)
16 maja 2019 r.

19/2019/5/R

19/2019/1/O

KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ
19/2019/6/R

SKLEP U PAKUŁKI

W. Suchta

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Mat w dwóch posunięciach.

Z HUMOREM O SZACHACH

Babcie na turnieju

Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.

Fot. W. Suchta

Na pewnym turnieju szachowym dzieci, w grupie kibiców
zgromadzonych przy szachownicy lidera turnieju znajdują się
również dwie babcie.
Po wykonaniu przez lidera turnieju, po przeszło półgodzinnym
namyśle, kolejnego posunięcia Hd1-d2, jedna z nich poddaje
w wątpliwość umiejętności zawodnika.
– „Patrz, powiada do koleżanki, tak długo myślał, a wykonał taki
krótki ruch!”.
Humor-Chess

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) imię żeńskie mniej popularne, 8) udaje
bluzkę, 9) element starego zegara, 10) kojarzyła młodych,
12) wystają z dachów domów, 14) na stacji kolejowej,
15) smaczne ryby z Bałtyku, 16) nie grzeszy gotówką,
19) kuzyn dorsza, 22) lekceważąco o urzędniku, 23) gorący
na powitanie, 24) zimny stan USA.
PIONOWO: 2) polski producent chemii gospodarczej
i kosmetyków, 3) państwo wyspiarskie z Dżakartą,
4) jeden z muszkieterów, 5) zjednoczona Europa, 6) do
zabawy na podwórku, 7) dochodzi z chlewika, 11) słynie
z kopalni soli, 13) między nowelą a opowiadaniem, 17) ptak
z czubkiem, 18) trafia na kamień, 20) sztuczka magika,
21) roślina tropikalna w pokoju.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 24 maja.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 17

MAJ UKWIECONY
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymują:* Wincenty Janus
z Ustronia, ul. Porzeczkowa. Zapraszamy do redakcji.
16 maja 2019 r. 		

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

W STYLU HITCHCOCKA
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LKS Czaniec
LKS Bełk
KS Kuźnia Ustroń
LKS Drzewiarz Jasienica
Tyski Sport II S.A.
KS Polonia Łaziska Górne
MKS Czechowice-Dziedzice
LKS Goczałkowice
TS Podbeskidzie II BB
LKS Wilki Wilcza
GKS Radziechowy-Wieprz
MKP Odra Centrum Wodzisław
GKS Dąb Gaszowice
KS Unia Racibórz
KS Spójnia Landek
KS Płomień Połomia
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KS Kuźnia Ustroń - KS Polonia Łaziska Górne - 2:3
Przeciwnicy Kuźników rozegrali w sobotę 400. mecz w IV lidze, 13. sezon z rzędu. Być może
zmotywowało ich to do walki. Mecz był bardzo trudny dla gospodarzy, ale dawali radę i wyszliby
z pojedynku z jednym punktem, gdyby nie kontrowersyjna decyzja Wojciecha Zarzyckiego,
sędziego z Bytomia. Z podyktowaniem w 92. min. karnego dla Polonii nie do końca zgadzał się
sędzia liniowy, kibice głośno kwestionowali decyzję. Nerwy już mieli napięte jak postronki,
bo obejrzeli mecz, którego scenariusza nie powstydziłby się Hitchcock. Na początku nastąpiło
trzęsienie ziemi, czyli utrata dwóch bramek w pierwszych 15. min., a potem napięcie rosło.

Bramkę straciliśmy już w 6. min. po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W 14. min.
napastnik z Łazisk przechwycił piłkę w polu
karnym Kuźni, wykorzystał lukę w obronie
i podwyższył wynik na 0:2. Jednak w już
w 20. min do roboty bierze się duet Wojtasik - Pietraczyk. Pierwszy zagrywa, drugi
strzela i mamy bramkę kontaktową. Mimo
że przeciwnik wycofał się do obrony, zdołał stworzyć groźną sytuację jeszcze przed
przerwą, na szczęście uderzona głową piłka
przeleciała nad poprzeczką. Z naszej strony
zagrożenia nie było. Druga połowa zaczęła
się korzystnie dla Kuźni. W 56. min. Wojtasik otrzymał celne podanie z rzutu rożnego

i sam również nie chybił. A potem kibice
raz po raz wstrzymywali oddech, bo albo
goście, albo gospodarze stwarzali niebezpieczne sytuacje, z których jednak nie padł
ani jeden gol. Do czasu. Gdy wydawało się,
że mecz zakończy się remisem, doszło do
katastrofy. Sędzia dopatrzył się nieprzepisowego zatrzymania napastnika Polonii przez
naszego obrońcę i podyktował jedenastkę,
którą goście wykorzystali. Dostali 3 punkty
na urodziny, ale niesmak pozostał.
W sobotę podopiecznych Mateusza Żebrowskiego czeka ciężki mecz wyjazdowy
z plasującym się w tabeli tuż za Kuźnią
zespołem z Jasienicy.
(mn)

Fot. J. Pustelnik

PUCHAR NA HALI
Po raz trzeci Uczniowski Klub Sportowy
Beskidy był gospodarzem Pucharu Śląska,
w którym wzięło udział 26 najmłodszych tenisistów z całego województwa, i po raz trzeci
nie mógł się on odbyć na kortach UKS-u nad
Wisłą. Wszystkiemu winna pogoda.

Dyplomy otrzymali wszyscy zawodnicy turnieju.

Fot. UKS Beskidy

Jednak deszcz nie zepsuł młodym sportowcom zabawy, rywalizacja była zacięta. Na
koniec każdy otrzymał dyplom i upominek,
a zwycięzcy medale, puchary i nagrody.
Turniej rozgrywano w kolorowych kategoriach: czerwonej (dzieci 8-letnie i młodsze),
pomarańczowej (dzieci 9-letnie i młodsze)
oraz zielonej (dzieci 10 letnie i młodsze).
Podczas pucharowych zawodów dzieciaki nie
tylko porządnie się poruszały, ale też utrwaliły
zasady tenisa, bo w trakcie gry jeszcze czasem
sędziowie, wśród nich utytułowany Grzegorz
Panfil, musieli podpowiadać, kto serwuje
i z której strony kortu. W tej edycji Pucharu
Śląska nie zagrali zawodnicy UKS-u. (mn)
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