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MARATON NA DWÓCH KÓŁKACH

PIŁKARSKA SPARTAKIADA
Turniej Piłkarskich Szóstek rozgrywany w ramach Spartakiady Dzielnic cieszy się du-
żym zainteresowaniem. Niby spotkanie towarzyskie, ale zaciętości i zaangażowania 
mogliby pozazdrościć profesjonaliści. 

Na starcie stanęło prawie 700 kolarzy górskich.                                           Fot. M. Niemiec

W niedzielę Ustroń opanowali rowerzyści, a to za sprawą Stowarzyszenia Promocji 
Kolarstwa PRO ROWER, które po raz trzeci zorganizowało w naszym mieście Bike 
Atelier MTB Maraton, jedną z najpopularniejszej serii maratonów w Polsce. 

Pierwszy mecz w piątek po południu 
śmiało można nazwać horrorem. Zna-
my możliwości piłkarzy ręcznych  
z MKS Ustroń, ale naprzeciw stanęli 
równie dobrzy szczypiorniści, przecież 
to 1/8 Pucharu Polski. A mimo to nasi 
zawodnicy wygrali wszystkie mecze, 
wywieźli z Tarnowa 9 punktów, zdobyli 
85 bramek, stracili 70. 

Drużyna MKS PM MPEC Tarnów to ubie-
głoroczny wicemistrz i do tego gospodarze 
turnieju. Jednak wola walki, determinacja, 
zgranie zespołu, czujność trenera pozwoli-
ły uzyskać wynik 29:28 (16:12). Kolejne 
dwa mecze nie były aż tak dramatyczne, 
choć nie brakowało trudnych momentówi 
widowiskowych akcji. Z drużyną MKS 
Kusy Szczecin podopieczni Piotra Bejnara 
wygrali 33:25 (16:15), a z MTS Kwidzyń 
23:17 (15:5). 

HISTORYCZNY 
SUKCES MKS

(cd. na str. 16)

Centrum atakuje, Hermanice się bronią i... atakują.                                    Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 13)
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Słowaków i Niemców. Zostali 
pochowani w okresie 1914-
1939. Kwatera została grun-
townie odnowiona.  

Turniej Sołectw o Puchar Wój-
ta gminy Hażlach odbył się  
w Kończycach Wielkich. 
W premierowej imprezie pod 
nazwą „Piknik z jajem” wygrała 
drużyna sołectwa Pogwizdów 
przed Rudnikiem, Zamarskami, 
Brzezówką, Kończycami Wiel-
kimi i Hażlachem.  

Kolejne zawody w kolarstwie 
terenowym z cyklu Cross  
X Bike zorganizowano w Dzię-
gielowie. Startowała ponad  
setka dzieci, młodzieży i do-
-rosłych.                                     (nik)

Beskidzki Dom Zielin „Przytu-
lia” w Brennej został nagrodzo-
ny w konkursie Top Inwestycje 
Komunalne 2019. Projekt obej-
mował rekonstrukcję i rewitali-
zację budynku „starego kina”. 
W efekcie utworzono bodaj 
jedyne muzeum ziół w Polsce. 

Nad Olzą, kilkaset metrów 
od Wzgórza Zamkowego, ma 
stanąć wysoki maszt telefonii 
komórkowej. Mieszkańcy nie 
zgadzają się z tą decyzją. Trwa 
zbieranie podpisów, żeby nie 
dopuścić do realizacji tej in-
westycji.

W Galeryjce Domu Narodowe-
go czynna jest wystawa prac 
plastycznych cieszyńskiej ma-

larki Stefanii Bojdy. Stanowi 
przekrój jej bogatej twórczości.

Dobiegła akcja czeskich ratow-
ników w kopalni węgla CSM 
w Stonawie. Z wyrobiska wy-
dobyto na powierzchnię ciała 
wszystkich trzynastu górników, 
którzy zginęli 20 grudnia na 
skutek wybuchu metanu. Wśród 
ofiar było dwunastu Polaków,  
w tym dwaj mieszkańcy powia-
tu cieszyńskiego.
 
412 krzyży nagrobkowych 
znajduje się w kwaterze wo-
jennej na Cmentarzu Komu-
nalnym w Cieszynie. Spoczy-
wa tutaj około 1090 żołnierzy 
wielu narodowości, głównie 
Polaków, Węgrów, Czechów, 

to i owo
z 

okolicy
Delegaci kół Macierzy Zie-
mi Cieszyńskiej uczestniczyli  
w dorocznym walnym zjeź-
dzie. Zarząd, któremu szefuje 
Marta Kawulok, otrzymał ab-
solutorium. Zasłużeni działacze  
i członkowie zostali wyróżnie-
ni Medalem Pawła Stalmacha  
 Złotymi Odznakami MZC. Pię-
ciu osobom nadano najwyższą 
godność Honorowego Członka 
Macierzy.

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

50-LECIE BUDYNKU SZKOŁY SP-3
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3  
z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu Polanie zapraszają  
24 maja o godz. 16.00 na Uroczystość 50-lecia Budynku Szkoły. 

PIERNICZKOWE WARSZTATY 
Z okazji Dnia Matki Muzeum Ustrońskie organizuje warsztaty 

dekoracyjnego lukrowania pierniczków „Polukrujmy razem”, 
na które zapraszamy już  w sobotę, 25 maja.  Prowadząca - 
niezastąpiona Lucyna Adamczyk. Koszt 15 zł/os. Warsztaty 
odbędą się w dwóch grupach w godzinach: 9.00 - 10.30 oraz 
11.00 - 12.30. 

Zapraszamy do zapisów pod nr tel. 33 854 2996 i 600 504 638.

ŚMIECI W MIEŚCIE
Do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń 

wpływa wiele informacji dotyczących śmieci w mieście na 
terenach miejskich ale również prywatnych nieruchomościach  
(w tym zastrzeżenia do utrzymywania porządku). 

Co roku wiosną Miasto Ustroń realizuje sprzątanie pozimowe, 
związane nie tylko z czyszczeniem ulic po zimie ale również  
– w dużej mierze – ze zbieraniem śmieci na terenach miejskich, 
które po zejściu śniegu widoczne są wszędzie: w parkach, rowach, 
na chodnikach, skwerach, zieleńcach i placach zabaw. Po tym 
okresie prace porządkowe prowadzone są na bieżąco - są one 
bardzo czasochłonne i wymagają dużego zaangażowania osób 
sprzątających z uwagi na ilość śmieci. 

W związku z powyższym apel do mieszkańców Ustronia – za-
dbajmy wszyscy o miejskie tereny i czystość na nich. Reagujmy 
na ich zanieczyszczanie (zgłaszając poszczególne incydenty 
Straży Miejskiej lub Policji). Przyjrzyjmy się również swoim 
posesjom w zakresie czystości i porządku. Turyści i kuracjusze 
oceniają Ustroń również pod tym kątem. Dlatego dbajmy wspól-
nie o nasze miasto aby naszym wspólnym wysiłkiem stawało się 
coraz piękniejsze. 

       Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń

*  *  *

Od ponad dwóch tygodni śmieci leżą na boisku przy budynku biblioteki 
miejskiej. Wśród nich butelki, fragment samochodu i dziurawa piłka. 3 kosze 
na śmieci znajdują  zaraz za ogrodzeniem.                           Fot. M. Niemiec

APEL 
Burmistrza Miasta Ustroń
W związku z zatwierdzeniem przez Parlament Europejski tzw. 

„plastikowej dyrektywy” zwracam się z prośbą do mieszkańców 
miasta, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, in-
stytucji jednostek i spółek „miejskich” oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność na terenie miasta do stopniowego 
ograniczania, a w efekcie wyeliminowania w miarę możliwości 
stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, 
opakowań na żywność (w tym kubków na napoje, słomek ga-
stronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje, 
naczyń i sztućców wykonanych z plastiku, jednorazowych 
„foliówek” i reklamówek itp), styropianowych kubeczków i pa-
tyczków do balonów. Będzie to przygotowanie do zmian, które 
będą obowiązywały od 2021 r. t.j. zakazu wprowadzania tych 
produktów do obrotu. 

PRELEKCJA
PARKI NARODOWE IZRAELA I PALESTYNY 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu ser-

decznie zaprasza na prelekcję multimedialną Izabeli Kuli „Parki 
narodowe Izraela i Palestyny”. Spotkanie odbędzie się w środę 
5. czerwca w Czytelni Biblioteki, o godz. 17.00.

Parki narodowe, pustynie, fauna i flora, antyczne fortece i ba-
jeczne monastyry na pustyni to atrakcje Izraela i Palestyny często 
pomijane przez chrześcijan pielgrzymujących do Ziemi Świętej. 
Tymczasem tuż za murami tłumnie odwiedzanej Jerozolimy, na 
terenie Autonomii Palestyńskiej odkrywa swe uroki Pustynia 
Judzka, która kryje w sobie prawdziwe skarby.

*   *   *

*   *   *

*   *   *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

20/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Franciszek Ślipek lat 68 os. Manhatan
Stanisław Zogata lat 62 ul. Polańska
Jan Wantulok  lat 76 ul. Kuźnicza

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 

20/2019/2/R

*   *   *

*   *   *

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

SPOTKANIE HISTORYCZNE 
29 maja 2019 roku w środę o godzinie 19.00 w Czytelni Ka-

tolickiej w Ustroniu odbędzie się wykład Elżbiety i Andrzeja 
Georgów pt. „Pogansk knędz, siln wielmi, sjedę w Wislje ruga-
szesę kristianom i pakosti diejasze ….” - fragment Żywota św. 
Metodego śladem chrystianizacji ziem polskich.

*   *   *

*   *   *
*   *   *

UWIERZ W DUCHA
Uwierz w Ducha – pod tym hasłem już 25 maja w amfiteatrze 

ustrońskim o godzinie 18.00 odbędzie się wieczór ewangeliza-
cyjny 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 wszyst-
kich, w różnym wieku. Najlepiej całe rodziny!

W trakcie koncertu będzie również czas modlitwy wstawien-
niczej 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 

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT 
W PRAKTYCE 

 Klub Ekologiczny zaprasza na wykład Katarzyny Brandys pt. 
„Ustawa o ochronie zwierząt w praktyce”, który odbędzie się 
23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Izbie Przyrodniczo- 
-Historycznej  Nadleśnictwa Ustroń, ul. 3 Maja 108. 

Katarzyna Brandys – prawnik z wykształcenia, działacz na 
rzecz ochrony praw zwierząt z powołania, od 9 lat jest prezesem 
zarządu Fundacji dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat”. 

Fundacja współpracuje z cieszyńskim schroniskiem dla psów 
„Azyl”. 

Od 2017 roku prowadzi przytulisko dla kotów „Koci zakątek”, 
gdzie bezpieczne schronienie i pełną miskę znajdują kocie bez-
domniaki i sieroty. 

Fundacja prowadzi edukację humanitarną w przedszkolach, 
szkołach i innych placówkach oświatowych, angażuje się i wspie-
ra akcje związane z ekologią. Propaguje idee wegetarianizmu, 
weganizmu oraz poszanowania środowiska naturalnego.

*   *   *

SPOTKANIE 
Z MACIEJEM SZYMANOWICZEM 

Muzeum Ustrońskie im. J. Jarockiego oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Ustroniu zapraszają na spotkanie z MACIEJEM 
SZYMANOWICZEM, znakomitym polskim grafikiem, dizajne-
rem, autorem okładek i ilustracji dla dzieci i młodzieży, połączone 
z otwarciem wystawy prac artysty, które odbędzie się 1 czerwca 
(sobota) o godz. 15:00 w Muzeum Ustrońskim.

W niedzielę 26 maja w godz. 7-21 wybierać będziemy posłów do 
Parlamentu Europejskiego. Kampania wyborcza w Ustroniu skupiła 
się na plakatach – rozwieszaniu, rysowaniu po nich i wyłamywaniu 
tablic, na których wiszą.                                          Fot. M. Niemiec
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20/2019/3/R

Pani Angelika i jej syn Daniel to mieszkańcy Ustronia, którzy 
w ostatnich dniach znaleźli się na okładkach wielu gazet, a także 
udzielili wywiadu dla Telewizji Polskiej w programie „Pytanie 
na śniadanie”. Początek historii dało zdjęcie opublikowane na 
jednym z portali internetowych. Przedstawiało ono Daniela, który 
pomimo niskiej temperatury i deszczu dzielnie szedł o kulach tra-
są do Morskiego Oka. Tłem dla wytrwałego chłopca był zaprzęg 
konny pełen turystów, którzy tę trasę pokonywali w alternatywny 
sposób. Zdjęcie oraz wymowny opis dały początek lawinie ko-
mentarzy i gratulacji ze strony internautów. Chciałam dowiedzieć 
się więcej, więc zapytałam panią Angelikę o jej dzielnego syna 
i rodzinę oraz więcej szczegółów z ich codziennego życia. 

– Daniel urodził się z wadą prawej kości udowej, która jest 
krótsza od drugiej. Proces leczenia rozpoczęliśmy w Otwocku 

od operacji, po której syn długi czas miał zakaz pionizacji nogi. 
Następnie przeszliśmy rehabilitację i postanowiliśmy ruszyć  
w Tatry. Noga nadal nie jest stabilna, więc drogę do Morskiego 
Oka przeszedł o kulach. Cały marsz trwał 7 godzin i nie było 
to łatwe, ale dopingowaliśmy go od początku. Potem również 
turyści, których mijaliśmy na szlaku zachęcali syna do walki. Po 
ciężkim dniu odpoczęliśmy w termach i resztę majówki spędzi-
liśmy relaksując się. Dla mnie był to wspaniały dzień, w którym 
moje dziecko osiągnęło prawdziwy sukces. Jestem z niego dumna 
i staram się zachęcać go do osiągania kolejnych sukcesów także  
w nauce czy sporcie – opowiada mama Daniela.

Syn pani Angeliki dzięki sile charakteru świetnie sobie radzi 
pomimo poważnej wady autonomicznej, ale dla matki musi to 
być nie lada wyzwanie. Dzięki niej Daniel nie tylko pokonuje 
trudności, ale i osiąga wyjątkowe sukcesy. Kolejne etapy leczenia  
i otwierające się właśnie nowe możliwości to dla pani Angeliki 
wielka próba sił, więc pytam o plany na przyszłość. 

– Dążymy do całkowitego odzyskania sprawności w prawej 
nodze, czyli czeka nas długi proces zabiegów i rehabilitacji. 
Syn uczy się w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu, a lekcje 
odbywają się prywatnie, więc nauka to kolejny cel. Ostatnie 
tygodnie otworzyły też nowe drogi dla Daniela, więc jesteśmy 
przygotowani na różne możliwości. Cały czas dopingujemy 
go razem z rodziną i przyjaciółmi. Mamy nadzieję, że nasza 
historia stanie się motywacją dla innych walecznych dzieci  
i ich rodziców – odpowiada pani Angelika. 

Historie takie jak ta we wzruszający sposób pokazują, jak 
ważną osobą w życiu każdego dziecka jest mama oraz że każda 
na swój wyjątkowy sposób jest prawdziwą Wojowniczką.

                                                                       Karolina Francuz

MAMA WOJOWNICZKA
Dzień, który od lat wyróżniamy w wyjątkowy sposób, 
w XVII-wiecznej Anglii nopsił nazwę „Niedzieli u Mamy”. 
W drugą niedzielę maja Dzień Matki obchodzony jest w naj-
większej liczbie państw na świecie, 26 maja tylko w Polsce.   
W tym roku ta data przypada właśnie w niedzielę. Z okazji 
zbliżającego się święta postanowiłam przedstawić historię 
ustrońskiej mamy oraz jej syna, którego dzięki niezłomnej 
postawie nazywa się dziś Wojownikiem. W piękny sposób 
pokazuje ona, jak wielkie znaczenie w tej oraz wielu wspa-
niałych historiach ma mama… Wojowniczka!

18 maja w Muzeum Marii Skalickiej odbyły się warsztaty rękodzieła 
z okazji Dnia Matki. Uczestnicy ozdabiali drewniane serca.

Fo
t.

 K
. F
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WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

13 maja miałem przyjemność uczest-
niczyć w Gali Menedżera Roku 2018 
województwa śląskiego, która odbyła się 
w ramach XI Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach. Miasto 
Ustroń było partnerem tego przedsię-
wzięcia zorganizowanego przez Polska 
Press, Dziennik Zachodni, PwC Polska  
i Strefę Biznesu. 

W towarzystwie premiera Jerzego Buz-
ka wręczyłem wyróżnienie w kategorii 
„Aktywność społeczna” dr n. hum. Iwonie 
Sosnowskiej-Wieczorek, prezes Funda-
cji In Corpore oraz dyrektor Centrum 
Diagnostyki i Terapii In Corpore – nowo-
czesnej placówki oferującej holistyczną 
pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dzie-
ciom z zaburzeniami. 

Kongres oczywiście nie sprowadzał 
się do gali i wręczania nagród. Przez trzy 
dni odbyło się 150 debat poświęconych 
tematom najważniejszym dla europej-
skiej gospodarki, a w tym istotnych dla 
samorządowców. W roli prelegentów,  
a było ich kilkuset, wystąpili polscy i euro-
pejscy politycy, przedstawiciele biznesu, 

O Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach

 mówi burmistrz 
Przemysław Korcz

samorządu, nauki i mediów. Nie zabrakło 
prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, 
wojewodów i marszałków. Pierwszego 
dnia odbyła się sesja pt.: „Miasta, metro-
polie, regiony. Dylematy zrównoważone-
go wzrostu”, drugiego dnia dyskutowano 
na temat inwestycji samorządowych oraz 
problemów, które nurtują miasta, trzecie-
go dnia interesująca dla samorządowców 
była sesja na temat demografii. Kontakt  
z samorządowcami uważam za bardzo 
ważny, gdyż borykamy się z podobnymi 
problemami dnia codziennego. Wymie-
niamy się informacjami, dzielimy uwa-
gami, pokazujemy rozwiązania trudnych 
kwestii związanych z transportem, gospo-
darką komunalną, oświatą itp.

W kuluarach przeprowadziłem wiele 
interesujących rozmów, a wiedza zdo-
byta podczas wykładów i paneli dysku-
syjnych jest nie do przecenienia. Nasze 
małe miasto nie żyje w próżni, na nasze 
finanse, inwestycje, rozwój ma wpływ 
nie tylko gospodarka Polski, ale również 
sytuacja w Europie i na świecie. Musimy 
się orientować, jakie są uwarunkowania 
i tendencje ekonomiczne i co nas czeka 
w przyszłości. 

Ustroń był obecny i zauważalny pod-
czas kongresu. Dzięki profesjonalnym 
materiałom promocyjnym prezentowa-
liśmy nasze walory turystyczne i uzdro-
wiskowe, zachęcając do inwestycji  
i wypoczynku pod Czantorią.

Tegoroczny Konkurs Piosenki Przed-
szkolnej, organizowany przez Oddziały 
Przedszkolne przy Szkole Podstawowej 
nr 3, stał bardzo na wysokim poziomie, 
o czym niech świadczy fakt, że przy-
znano dwa pierwsze, trzy drugie i trzy 
trzecie miejsca. Zwycięzców będzie 
można posłuchać podczas koncertu 
Dzieci Dzieciom – Dzieci Rodzicom, 
gdyż występ na profesjonalnej scenie  
w amfiteatrze jest jedną z nagród. 

Wykonawców i publiczność przywi-
tała Jolanta Kocyan – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przed-
szkolnymi w Polanie oraz organizatorka 
wszystkich dotychczasowych konkursów, 
nauczycielka polańskiego przedszkola 
i radna Rady Miasta Ustroń z centrum 
Jadwiga Krężelok. Dzięki mini recitalowi 
absolwentów przedszkola – Natalii Kuszel  
i Mateusza Kuszel – wokaliści trochę się 
zrelaksowali, choć tremy nie udało się 
całkiem pokonać i czasem miało wpływ 
na wykonanie. Występy oceniało jury  
w składzie: Krystyna Pelucha i Małgo-
rzata Groborz – nauczycielki Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Cieszynie, dyrektor 

MDK „Prażakówka” Barbara Nawrotek-
-Żmijewska i Magdalena Kozłowska, 
inspektor Urzędu Miasta Ustroń. 

Laureatami IX Konkursu Piosen-
ki Przedszkolnej Ustroń`2019 zostali: 
1. Rebeka Górniok (P-6), 1. Laura Le-
wandowska (P-7), 2. Lew Nawrocki 
(P-2), 2. Paulina Szturc (P-3), 2. Antoni 
Chrapek (P-5), 3. Karolina Bałdys (P-1), 
3. Antonina Kiecoń (P-4), 3. Hanna Ka-
rasiewicz (P-5). Wyróżnienia otrzymali: 
Lena Szturc (P-1), Anna Sikora (P-2), 

Amelia Gluza (P-3), Oliwia Madej (P-6), 
Laura Sieracka (P-7). 

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy 
i cenne nagrody. Sponsorami konkursu 
byli: firma MOKATE, Urząd Miasta 
Ustroń, Leśny Park Niespodzianek, Ho-
tel Gołębiewski, Reastauracja „Stara 
Wędzarnia” Państwa Magdaleny i Ada-
ma Rychlik, Akademia Esprit, Drogeria 
Libro, Kolej Linowa Czantoria, Państwo 
Anna i Marcin Szturc, Pani Magdalena 
Broda, Rada Rodziców SP-3 z OP.   (mn) 

NA DOBRY 
START
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Wykorzystaj swój potencjał 
i zadbaj o Ustroń poprzez 

Budżet Obywatelski! 
Ruszyła 4 edycja Budżetu Obywatelskiego w Ustroniu. Jeśli 

masz ciekawy pomysł na zagospodarowanie swojej okolicy lub 
na zaktywizowanie swoich sąsiadów koniecznie złóż wniosek. 
Będzie to możliwe od 1 maja do 31 maja 2019 r. Szczegółowy 
harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na 
stronie budżetu: www.budzetobywatelski.ustron.pl. 

Warto, więc zastanowić się już dziś, co chcielibyśmy zrealizo-
wać w przyszłym 2020 roku. 

Dzięki realizacji pomysłów mieszkańców, Ustroń z roku na rok 
pięknieje. Liczymy na kolejne pomysły, które zwracają uwagę 
na potrzeby mieszkańców – mówi Ireneusz Staniek Sekretarz 
Miasta Ustroń.

kolejni uczniowie. Przecież wszyscy chcą zdążyć na czas. Taki 
obraz codziennie można było zobaczyć na linii Ustroń Lipowiec 
– Cieszyn. A z roku na rok rozkład jazdy skurczał się. Brakowało 
połączeń, przez co droga powrotna stawała się jeszcze dłuższa. 
– Zazwyczaj dojeżdżałem z Cieszyna do Ustronia Wispolem, 
później czekałem na połączenie do dzielnicy – dodaje mieszkaniec 
Lipowca. Prawo jazdy to marzenie młodych osób, którzy decydu-
jąc się na kurs, zazwyczaj chcą go zrealizować jeszcze w szkole 
średniej. Niezależność i samodzielność to powody zapisów na 
kursy prawa jazdy. W takich miejscach jak Lipowiec ma to dużo 
większe znaczenie niz gdzie indziej. 

Są jednak mieszkańcy, którzy wciąż muszą się sporo natrudzić, 
by dostać się do centrum miasta lub innych dzielnic. Ludziom 
tym zazwyczaj pomaga rodzina lub sąsiedzi. Komunikacja 
w przygranicznych dzielnicach, a raczej jej brak to poważny 
problem, który wciąż nie jest korzystnie rozwiązany. Co prawda 
dziś, firma Wispol obsługuje połączenia na linii Ustroń Lipowiec 
Ustroń Dobka. Ale autobusy te są oznaczone dużą literką S. 
A co z weekendami czy wakacjami? Z przystanku Ustroń Leśna 
II w stronę Ustronia Skrzyżowania w dni nauki szkolnej odjeżdża 
dziesięć połączeń. Patrząc na godziny odjazdów można wyraźnie 
zauważyć, że autobusy kursują w godzinach porannych i popołu-
dniowych. Brakuje połączeń w godzinach około południowych. 
Wcale nie jest lepiej w relacji Ustroń Lipowiec – Cieszyn. Tutaj 
połączeń jest tylko pięć. A przecież jest wielu uczniów, którzy 
codziennie muszą dojeżdżać do szkół średnich. Koniec lekcji to 
godziny popołudniowe. A ostatni autobus z Cieszyna w stronę 
Lipowca odjeżdża o godzinie 15:13. Na przystanku Ustroń Skrzy-
żowanie II następuje przesiadka. Gdyby zliczyć minuty spędzone 
na czekaniu na autobus i oczywiście podróż, droga z Cieszyna  
w stronę Lipowca zajmuje godzinę. Pomarzyć można także 
o bezpośrednim dostaniu się do Bielska - Białej i Wisły. Mieszka-
niec Lipowca, który chciałby się wybrać we wspomniane miasta 
musiałby dotrzeć na przystanek Ustroń Nierodzim Skrzyżowanie, 
a stamtąd dopiero oczekiwać na połączenie. Nic dziwnego, że 
wielu ludzi nie wyobraża sobie życia bez samochodu. Ci, którzy 
mieszkają blisko rozwidlenia Nierodzim – Lipowiec są w dogodnej 
sytuacji. Ale w miejscu tym Lipowiec ma swój początek. A do 
środka czy końca dzielnicy trzeba przemierzyć kilka kilometrów. 
Na pograniczu z Brenną, podobnie jak z Górkami Wielkimi, 
brakuje przystanków autobusowych. Daleko jest do przystanku 
Ustroń Leśna czy Lipowiec Remiza. 

Sami mieszkańcy nie są w stanie rozwiązać tego problemu. 
Interweniują w Urzędzie Miasta, jednak komunikacja jest 
w rękach prywatnych firm, które nie mogą dopłacać do interesu. 
Trwają prace na szczeblu powiatowym, planowane jest zorga-
nizowanie miejskiej komunikacji autobusowej, ale na efekty 
przyjdzie jeszcze poczekać. Mieszkańcy Lipowca wspominają 
lepsze czasy z firmą Traf-Line. Dziś, wraz z przejęciem kursów 
przez Wispol, autobusów jest tyle, co na lekarstwo. Uczniowie 
nie dojadą do szkoły na zerową lekcję. Przez weekendy, święta 
czy wakacje komunikacja autobusowa na opisywanym terenie  
w ogóle nie istnieje.                                                   Natalia Biernat 

ZAWODZI 
KOMUNIKACJA

Wydawać by się mogło, że problem komunikacji autobusowej 
w dzisiejszych czasach nie powinien się już pojawiać. Jednak 
do niektórych dzielnic Ustronia można dostać się jedynie 
autem. Oczywiście, pozostaje jeszcze jazda na rowerze lub 
wycieczka pieszo. A jeśli już autobusy kursują, to tylko w dni 
nauki szkolnej. 

Pogranicze Ustronia Lipowca i Górek Wielkich całkowicie 
odcięte jest od komunikacji autobusowej. Zresztą nie tylko tutaj 
występują niedogodności. Podobnie jest na granicy Lipowca  
i Brennej. Dokładnie o tym utrapieniu mogą opowiedzieć miesz-
kańcy. Jeden z nich szczegółowo przedstawił mi opisywany 
problem. Dziś, nie wyobraża sobie życia bez prawa jazdy. Bo dla 
niektórych to tylko mała plakietka w portfelu, a dla niego jazda 
samochodem to wielkie udogodnienie i więcej zaoszczędzone-
go czasu. Nic dziwnego, skoro niedogodności komunikacyjne 
pojawiły się już w trakcie chodzenia do szkoły. Począwszy od 
wcześniejszych pobudek od innych rówieśników, by zdążyć 
przemierzyć kilka kilometrów do przystanku w centrum dzielnicy. 
Później jazda autobusem, a te nie zawsze były dostosowane do 
planu lekcji. Po jakimś czasie można przyzwyczaić się do takiej 
sytuacji, lecz dziś kategorycznie stwierdza, że nie wróciłby do 
tamtych czasów. Dojeżdżając do szkoły średniej komunikacja 
zawodziła jeszcze mocniej. – Jak nie zdążyło się na jeden autobus, 
to albo czekało się na kolejny godzinę, albo do szkoły nie szło się 
wcale – wspomina dziś. Przepełniony autobus i wciąż wsiadający 

W tym roku, jak i w poprzednich środki przeznaczone na Budżet 
Obywatelski w budżecie miasta to 360 tys. złotych. Kwota ta 
podzielona jest na równe części po 40 tys. zł na każde z 9 osiedli: 
Polana, Poniwiec, Ustroń Centrum, Ustroń Górny, Ustroń Dolny, 
Zawodzie, Hermanice, Lipowiec, Nierodzim. Zachęcamy do 
składania wniosków do budżetu obywatelskiego.

Przygotowując się do złożenia wniosku należy zwrócić uwagę, 
jakich zadań nie można realizować w ramach budżetu:
• przekraczających wysokość przeznaczonych środków tj. 40 
tys. zł.;
• których realizacja trwa dłużej niż rok kalendarzowy;
• generujących po zakończeniu projektu koszty niewspółmiernie 
wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
• sprzecznych z obowiązującymi w mieście planami i programami;
• które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów ze-
wnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej goto-
wości do współpracy w formie oświadczenia;
• naruszających przepisy prawa, w tym prawa osób trzecich
• zakładających realizacje jedynie części zadania np. tylko spo-
rządzenie projektu.

Przystanek Lipowiec Leśna II, z tego miejsca w stronę Cieszyna  
w dni nauki szkolnej odjeżdża pięć autobusów, tyle samo kursuje do 
Ustronia Dobki/Brzegów.                                             Fot. N. Biernat
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ODSZEDŁ 
MISTRZ 

ARCHITEKTURY

1 maja w wieku 94 lat zmarł 
Aleksander Franta, o czym 
Śląska Okręgowa Izba Archi-
tektów RP poinformowała 
słowami: Wybitny architekt, 
laureat Honorowej Nagro-
dy SARP, współtwórca razem 
z Henrykiem Buszko takich 
obiektów jak: Kukurydze  
i osiedle Tysiąclecia w Ka-
towicach, osiedle W. Roź-
dzieńskiego (Gwiazdy) w 
Katowicach, osiedla domów 
profesorskich w Katowi-
cach Brynowie, Gliwicach i 
Tychach, Pałacu Ślubów w 
Chorzowie, kościołów: p.w. 
Podwyższenia Krzyża Św. 
oraz p.w. Matki Boskiej Pie-
karskiej na osiedlu Tysiącle-
cia w Katowicach, kompleks 
rehabilitacyjno-wypoczyn-
kowy Ustroń Zawodzie i wie-
lu innych. Dla ustroniaków 
najbardziej istotne jest to 
ostatnie dzieło, które zmieni-
ło nasze miasto i wyznaczyło 
przyszłą drogę rozwoju. 

Nie wszyscy mieszkańcy 
zdawali sobie sprawę z tego, 
że kompleks sanatoriów na 
Zawodziu jest uznawany za 
wybitne osiągnięcie architek-
tury nie tylko w kraju, Europie, 
ale i na świecie. To przemy-
ślane urbanistycznie dzieło 
w stylu modernistycznym, 
nawiązuje do regionalizmu  
i jest przykładem budowni-
ctwa prawidłowo wkompo-
nowanego w krajobraz. Ten 
fakt postanowił uświadomić 
szerszej publiczności ustro-
niak Mateusz Bielesz, two-
rząc film pt. „Uzdrowisko. 
Architektura Zawodzia”,  
w którym Aleksander Fran-
ta tłumaczy między innymi, 
skąd wzięła się nietypowa 
bryła sanatoriów i wyjaśnia, 
że nie miał zamiaru tworzyć 
piramid. Budynki są oparte 
na trzech prostych – poziomie 
horyzontu, pionie beskidzkich 
smreków oraz skosie górskich 
grzbietów i dachów góralskich 
chat. W wywiadzie udzielo-
nym naszej gazecie tak wspo-
mina spotkanie z mistrzem 
Mateusz Bielesz: Gdy do 
pracowni wszedł Aleksander 
Franta, czułem się jakby stanął 
przede mną mędrzec. Swoją 
kulturą, słownictwem, erudy-
cją zrobił na mnie ogromne 
wrażenie. Mimo że ma już 
ponad 90 lat, pamięta naj-
drobniejsze szczegóły i chęt-
nie opowiada o swoim życiu  
i pracy. O wszystkich mówi  
z szacunkiem, nawet jeśli się 
z kimś nie zgadza. Jest bar-
dzo skromnym człowiekiem 
i miałem pewne trudności z 
uzyskaniem jasnej odpowiedzi, 
kto ostatecznie zaprojektował 

Zawodzie. Mówi się wciąż o 
duecie Buszko-Franta, ale 
przecież nie rysowali jednym 
ołówkiem. W końcu przyznał, 
że to on wymyślił koncepcję  
i narysował ją. Potem jed-
nak od razu dodał, że tworzyli 
zgrany zespół. Henryk Buszko 
zajmował się sprawami or-
ganizacyjnymi i społecznymi,  
a Aleksander Franta zajmował 
się rysowaniem.

Twórca filmu o Zawodziu 
opowiadał jak syn pochodzą-
cego z Krakowa, zawodowo 
związanego ze Śląskiem archi-

tekta wspomina swojego ojca:  
Z powodu tej pracy brakowało 
mu ojca. Aleksander Franta, 
gdy wracał z pracy, siadał 
do stołu kreślarskiego i ryso-
wał, często nawet do północy.  
W weekendy odwiedzali go 
inni architekci, na wakacje 
jeździli tylko do ciotki, bo naj-
ważniej sza była architektura. 
Syn wspomina, że dopiero, gdy 
był starszy zrozumiał, że jego 
tata jest wybitnym człowie-
kiem, wybitnym architektem,  
a jego praca ma ponadczaso-
wą wartość.

W cytowanym wywiadzie 
czytamy też: Aleksander 
Franta przyznał, że Zawo-

dzie było dziełem jego życia. 
Dostał zlecenie i dużą swo-
bodę od Ziętka, dlatego mógł 
swoje górskie wizje wcielić 
w życie. Rozrzucił więc po 
zboczu budynki podobne do 
gór jak ostańce. I teraz, kiedy 
sanatoria zarosły, a niektórym 
widać tylko szczyty, rzeczywi-
ście wyglądają jak kamienie. 
On wiedział już na etapie pro-
jektowania, jak to będzie wy-
glądało dzisiaj. (GU 21/2017)

Aleksander Franta bywał  
w Ustroniu, był członkiem 
Towarzystwa Miłośników 

Ustronia, brał udział w ze-
braniach TMU, a nawet  
w obradach sesji Rady Miasta 
Ustroń. W Gazecie Ustroń-
skiej nr 21/1991 czytamy: Pan 
Aleksander Franta wygłosił 
oświadczenie w sprawie przy-
wrócenia nazwy ul. Gen Zięt-
ka. Gen. Ziętek przysporzył 
Ustroniowi i całemu Śląskowi 
tyle dóbr, że chyba należy mu 
się ulica.

W 1993 roku wziął udział 
w spotkaniu zorganizowanym 
z inicjatywy Komisji Planu 
Przestrzennego Rady Miej-
skiej, na którym dyskutowano 
nad przyszłością Zawodzia. 
Razem z Henrykiem Buszko 

przedstawił założenia planu 
szczegółowego zagospodaro-
wania i stan jego realizacji. 
Architekci stwierdzili równo-
cześnie, że jeżeli nie będzie 
przestrzegać się dyscypliny 
w zabudowie tej dzielnicy, 
to może dojść do rozlania 
się Ustronia na zbocza. Do-
puszczenie wyżej budowni-
ctwa mieszkaniowego stwo-
rzy niebezpieczny precedens. 
Wszyscy uczestnicy spotkania 
godzili się z jednym: nie wolno 
dopuścić do dewastacji kra-
jobrazu i należy likwidować 
wszystkie przypadkowe bu-
dowle. (GU 13/1992)

W 1996 roku Aleksander 
Franta wraz z Henrykiem 
Buszko byli na tyle zanie-
pokojeni działaniami inwe-
stycyjnymi na Zawodziu, że 
wystosowali do Zarządu Mia-
sta Ustroń pismo, wskazujące 
na konieczność zachowania 
nienaruszonego i niczym nie-
zakłóconego kompleksu reha-
bilitacyjno-leczniczego. Jak 
wszyscy widzimy nie udało się 
tego dokonać, jednak nie stało 
się to na skutek decyzji miasta. 
W streszczeniu pisma czyta-
my: Projekt Zawodzia był op-
arty o szczegółowe badania kli-
matu, warunków geologiczno-
gruntowych, funkcjonalności 
oraz tradycji kulturowej  
i miał za zadanie stworzenie 
w pełni współczesnej struktu-
ry funkcjonalno przestrzennej. 
Jednocześnie, jako główne za-
danie, projektanci uznali ufor-
mowanie w pełni oryginalnej 
pod względem architektonicz-
nym uzdrowiskowo wczasowej 
dzielnicy miasta. Stwierdzają, 
że po 30 latach od rozpoczęcia 
prac projektowych i około 28 
od realizacji kompleksu uzdro-
wiskowego można stwierdzić, 
że cieszy się on dobrą opinią 
kuracjuszy i gości, przyno-
si określone korzyści miastu  
i jego obywatelom. Kształt 
architektoniczny Zawodzia 
stał się wizytówką Ustronia i 
tego regionu Beskidów. (GU 
23/1996)

Ceremonia pożegnalna  
i msza św. żałobna przy urnie 
została odprawiona 10 maja 
w kościele na os. Tysiąclecia 
w Katowicach. Aleksander 
Franta był projektantem za-
równo kościoła, jak i osiedla. 
Kwiaty złożyła także delega-
cja z Ustronia z burmistrzem 
Przemysławem Korczem. 
Pogrzeb w gronie rodziny, 
która odprowadziła na wiecz-
ny spoczynek ojca, dziadka  
i pradziadka, odbył się 11 maja 
na cmentarzu w Nowym Tar-
gu.                                   (mn)
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Realizując tematykę ,,Zdrowe żywie-
nie i aktywność fizyczna” nauczyciele 
prowadzili zajęcia dotyczące zdrowego 
żywienia: „Piramida zdrowia”, „Zdrowie  
w witaminach”, „Od ziarenka do bochen-
ka” – poznawanie procesu powstawa-
nia chleba,  „Wiem co jem”– zapoznanie  
z podstawowymi zasadami żywieniowymi, 

z rolą witamin i innych składników dla or-
ganizmu. Aktywność fizyczna towarzyszy 
naszym wychowankom na co dzień. Dzieci 
przedszkolne uczestniczą w ćwiczeniach 
gimnastycznych, ćwiczeniach gimnastyki 
korekcyjnej, zabawach ruchowych, zaba-
wach muzyczno-ruchowych oraz w space-
rach i wycieczkach po najbliższej okolicy.

Wprowadzając zagadnienie ,,Czyste ręce, 
profilaktyka chorób zakaźnych” dzieci 
rozpoznawały i nazywały przybory toa-
letowe, nabyły świadomość konieczności 
prawidłowego mycia rąk z uwzględnieniem 
poszczególnych etapów. Poznały pracę 
lekarza, pielęgniarki, aptekarza oraz rolę 
szczepień ochronnych w życiu człowieka. 
Dowiedziały się, że brak higieny rąk może 
spowodować choroby zakaźne.

Dbając o czystość i profilaktykę zdrowia 
zrealizowano projekt ,,Edukacja, promo-
cja, profilaktyka w kierunku jamy ustnej”. 
Nauczono wychowanków prawidłowego 
mycia zębów. Rodzicom przypominano 
o systematycznych wizytach z dziećmi  
u dentysty. 

W ramach zagadnienia – unikanie dymu 
z papierosów zrealizowano program pro-
filaktyczny – antynikotynowy pt. ,,Czy-
ste powietrze wokół nas’’. Program miał 
na celu wykształcenie u dzieci świado-
mej postawy ochrony własnego zdrowia  
w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośred-
ni kontakt z palącymi. 

Pracownicy Wodociągów Ziemi Cie-
szyńskiej przeprowadzili prelekcję po-
łączoną z prezentacją na temat: ,,Czysta 
woda, jej pochodzenie, troska o jej do-
brą jakość’’. Dzieci dowiedziały się że,  
w kranach mieszkańców Ziemi Cieszyń-
skiej płynie czysta, smaczna i zdrowa woda 
i należy ją oszczędzać.

Bardzo ważne jest, aby dostarczyć dzie-
ciom argumenty świadczące o korzyściach 
płynących z dbania o własne zdrowie, które 
jest najwyższą wartością.  

                    Marzena Popek 

ZDROWY PRZEDSZKOLAK
W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu we współpracy  
z Sanepidem w Cieszynie zrealizowano cykl zajęć o tematyce zdrowotnej w ramach 
program u „Klub zdrowego przedszkolaka’’. Rozdano również książeczki edukacyjne 
o przygodach Beskidzkiego Wodźmina - Obrońcy czystej Wody, które otrzymano  
z WZC z o o. w Ustroniu.

SPRZĄTANIE ZAWODZIA
W ostatnią sobotę, 18 maja mieszkańcy 

Zawodzia przeprowadzili sprzątanie dziel-
nicy pod kierunkiem przewodniczącej Za-
rządu Osiedla Barbary Staniek-Siekierki. 
Miejsce zbiórki było przed „Karczmą 
Góralską”, gdzie wykonano pamiątkowe 
zdjęcie, zaś następnie uczestnicy wy-
posażeni w worki i rękawiczki udali się 
grupami na określone ulice Zawodzia, 

wyznaczone przez organizatorkę. W akcji 
tej uczestniczył również przewodniczący 
Rady Miasta Marcin Janik, mieszkaniec 
tej dzielnicy. Po niemal trzech godzinach 
sprzątania, które obejmowało Gościrado-
wiec, ul. Sanatoryjną, Zdrojową, Źródlaną, 
a z powrotem ul. Szpitalną i Nadrzeczną 
zebrano się w „Karczmie Góralskiej”, 
gdzie przewodnicząca Zarządu Osiedla na-

prędce podsumowała sprzątanie: Pogoda 
nam dopisała. Cieszymy się, że udało się 
zorganizować taką grupę. Jest nas dzie-
więtnastu razem z dziećmi, a dwudziesty 
jest piesek. Przeszliśmy główniejszymi uli-
cami dzielnicy i wałem nad Wisłą i zebrali-
śmy około 40 worków. Wydawało by się, że 
na ogól jest czysto, a jednak sporo śmieci 
zdołano zebrać. Gromadziliśmy worki przy 
ulicznych kubłach, a Zakład Komunalny 
zobowiązał się w tym dniu je uprzątnąć. 
Zbieraliśmy głównie plastiki, a czasem 
zdarzały się pełne worki śmieci, porzu-
cone przy ulicy i niewielkie ilości szkła, 
ale flaszek nie było. Kończymy sprzątanie 
poczęstunkiem, czyli tradycyjną kiełbasą 
z chlebem i herbatą, sponsorowanym przez 
właściciela Leśnego Parku Niespodzianek, 
wodę ufundowała nam „Ustronianka”, 
a rękawice i worki dostaliśmy z Urzędu 
Miasta. „Karczma Góralska” przyjęła 
nas jak zwykle gościnnie. Dziękuję obec-
nym dzisiaj i zapraszam pozostałych do 
uczestnictwa w następnej akcji. Dziękuję 
też sponsorom. 

– Plastik jest wszechobecny – dodała do 
wrażeń ze sprzątania Janina Korcz – i to 
jest zatrważające. Za jakiś czas będzie w 
użyciu chyba tylko szkło, a każdy z włas-
nym kubkiem będzie chodził. 

Grupowe sprzątanie wykonywano rów-
nież w innych dzielnicach. Mieszkańcy 
podczas tej pożytecznej akcji nawiązują ze 
sobą bliższe relacje, a wspólne działanie 
najlepiej integruje lokalną społeczność. 

                                  Lidia Szkaradnik
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W ramach projektu „Przedszkolaki  listy 
piszą” grupa Żabek z Przedszkola nr 4 
nawiązała korespondencyjną znajomość 
z grupą Wiewiórek z Przedszkola nr 2  
w Pszczynie. Projekt ten ma na celu poka-
zanie dzieciom, że w dobie internetu oraz 
smsów istnieje jeszcze listowna forma 
korespondowania ze sobą, która jest bardzo 
przyjemna. Listy redagują dzieci razem 
z nauczycielkami w Pszczynie z Panią 
Zosią a w Ustroniu z Panią Marzenką.  
W listach tych opisujemy ważne wydarze-
nia z życia przedszkolnego oraz wydarzeń 
związanych z naszym miastem. W piątek 
10 maja wreszcie nadarzyła  się okazja 
do spotkania. Dwie grupy Wiewiórek  
i Misiów z Pszczyny przyjechały do na-
szego przedszkola. Dla gości przygotowa-
liśmy  przewodnik o ciekawych miejscach  
w Ustroniu w formie prezentacji multime-
dialnej, którą wspólnie obejrzały wszystkie 
dzieci a następnie były zabawy, słodki 
poczęstunek i zabawy w ogrodzie przed-
szkolnym. Na pamiątkę nasi goście otrzy-
mali Ustroniaczki – magnesy i odblaski 
z logo Ustronia (częściowo ufundowane 
przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystki Urzędu Miasta Ustronia). Otrzy-
maliśmy również zaproszenie do przyjazdu 
do Pszczyny aby tam poznać przedszkole 
naszych kolegów oraz ciekawe miejsca  
w Pszczynie.                   Marzena Szlajss

PRZEDSZKOLAKI 
LISTY PISZĄ

Udało nam się utworzyć kierunek plasty-
ki w drugim roku działalności Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Dziesięciu seniorów 
w środy co dwa tygodnie pod kierunkiem 
mistrza Darka Gierdala poznaje techniki 
plastyczne i pogłębia wiedzę z zakresu 
historii sztuki.

Udało nam się też zorganizować ple-
ner pt. „Historia i sztuka łączy pokole-

NO I UDAŁO SIĘ 
nia” Uczestnikami byli seniorzy z UTW  
i uzdolnione plastycznie dzieci z SP-1.

16 i 17 maja zajęcia warsztatowe odbyły 
się w Muzeum Beskidzkim w Wiśle i do-
tyczyły między innymi  zapoznania się ze 
skansenem wsi beskidzkiej, życiem górali, 
z możliwościami edukacyjnymi w dawnej 
wiejskiej szkole. 18 i 19 maja w Muzeum 
Ustrońskim uczestnicy projektu zapoznali 

się historią rozwoju miejscowego przemy-
słu przez zwiedzenie skansenu.

Plener odbył się dzięki wsparciu Staro-
stwa Powiatowego w Cieszynie i Urzędu 
Miasta  Ustroń, za co organizatorzy ser-
decznie dziękują.

Efektem pleneru będzie wystawa prac 
w „Domu Nauczyciela” w Jaszowcu. 
Wernisaż odbędzie się w dniu 7 czerwca, 
połączony z zakończeniem roku akade-
mickiego UTW.         Andrzej PiechockiWspólna praca seniorów z dziećmi.                                                                 Fot. Z. Niemiec

Dariusz Gierdal w ramach UTW prowadzi 
zajęcia plastyczne.              Fot. Z. Niemiec
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Agata Hącia 
„Co robi język za zębami”

Ile masz uszu? Jeśli jeden chło-
piec jest lekki, to dwaj chłopcy są 
jacy? Czy naprawdę zdarzyło się 
kiedyś, że komuś słoń nadepnął 
na ucho? Ile kot może napłakać? 
Czy polski pupil to angielski pupil? 
Skąd się wzięło słowo kochać? 
Czym dla mieszkańców wschod-
niej Polski jest bułka? Lepiej nosić 

podkoszulek czy podkoszulkę? Na te i wiele innych pytań od-
powiada doktor Agata Hącia – językoznawczyni specjalizująca 
się w zagadnieniach kultury języka, autorka książek i artykułów 
poświęconych polszczyźnie, jak również publikacji wspomagają-
cych edukację wczesnoszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Autorem ilustracji jest Maciej Szymanowicz.

Marcin Jamkowski 
„Wielcy naukowcy”

Seria „Wielcy ludzie” to cykl ksią-
żek poświęcony wybitnym posta-
ciom, których nazwiska zapisały 
się w dziejach świata. „Wielcy 
wynalazcy” to książka dla dzieci, 
która w lekki i zabawny sposób 
przedstawia sylwetki naukowców 
i wynalazców oraz historie ich 
największych odkryć. Każdy tytuł 

z serii prezentuje sylwetki postaci związanych z daną tematyką. 
Tekst jest napisany w sposób czytelny i przyjazny dla dziecka,  
a jednocześnie przekazuje bardzo konkretną wiedzę, która będzie 
doskonałym przygotowaniem do dalszego poznawania świata. 
Publikacja jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy o fakty i cie-
kawostki, których nie obejmuje program szkolny.

W sobotę 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci do Muzeum Ustrońskiego na spotkanie z ilustratorem książek Maciejem Szymanowiczem. 
Od najmłodszych lat kochał rysować, ale został aktorem lalkowym. To zajęcie nie przypadło mu jednak do gustu, więc powrócił do miłości 
z dzieciństwa. Ilustruje, projektuje książki, tworzy plakaty teatralne i gry planszowe. W 2014 wydał autorską książkę „Najmniejszy słoń 
świata”. Za ilustracje do książki „Asiunia” otrzymał Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy (2011), a za „Wszystkie moje mamy” nagrodę 
w konkursie Przecinek i Kropka oraz nagrodę Festiwalu Literatury dla Dzieci (2014). Wszystkie wymienione wyżej pozycje można wypo-
życzyć w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzisiaj dwie propozycje z najnowszego zakupu.

Jako, że w tym roku przypada 10-lecie Industriady, już teraz 
zapraszamy do Muzeum Ustrońskiego 8 czerwca na uroczyste  
i nieco inne niż zwykle obchody Święta Szlaku Zabytków Tech-
niki Województwa Śląskiego. Tym razem motywem przewodnim 
jest Indu-Bal, zatem również my zorganizujemy prawdziwy bal 
w stylistyce lat międzywojennych, a bawić się będziemy przy 
klimatycznej muzyce zespołu Kropki3. Atrakcji będzie dużo, 
ale już teraz informujemy Czytelników o wydarzeniach, na które 
obowiązują zapisy. Będą to wycieczki Ustrońską Ciuchcią, w tym 
roku szlakiem miejsc, w których dawniej bawili się ustroniacy 
oraz ich goście (godziny rozpoczęcia przejazdów: 9.00, 10.30, 
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, wycieczki pilotować będzie 
Bożena Kubień). Można również zapisywać się na warsztaty 
kreatywne tworzenia masek i ozdób balowych pod kierunkiem 
Alicji Bąk - Żerebiec, rozpoczynające się o godz. 11.00, 12.00, 
13.00 i 14.00. O następnych wydarzeniach napiszemy w kolejnych 
numerach, aby nie nadużywać gościnności Gazety Ustrońskiej.  
A już od czwartku – 23 maja od godz. 12.00 (zgodnie z wymogami 
Szlaku Zabytków Techniki) wszystkie szczegółowe informacje 
dotyczące Industriady w Ustroniu dostępne będą na www.mu-
zeum.ustron.pl oraz www.ustron.pl, a także pod numerami tel. 
33 854 2996, 514 073 107 i na naszym facebooku. Na koniec 
najważniejsza informacja: wszystkie atrakcje i przejazdy w dniu 
Industriady są darmowe.

                                                    Alicja Michałek – koordynator

SLD O WYBORACH

BIEG APOSTOŁA PAWŁA

20 maja odbyło się zebranie Miejskiego Koła SLD w Ustroniu, 
poświęcone głównie, jak łatwo się domyślić, wyborom do Parla-
mentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja. 

Zebranie prowadził Henryk Słaby – sekretarz Koła, który na 
wstępie omówił deklarację programową Koalicji Europejskiej 
PO PSL SLD.N Zieloni oraz 7 innych partii. Henryk Słaby za-
prezentował 10 programowych tez deklaracji Koalicji, omówił 
sylwetki kandydatów z okręgu wyborczego nr 11 obejmującego 
województwo śląskie, w tym szczegółowo osoby z listy nr 3 
Koalicji Europejskiej wskazując na kandydatów SLD. 

Henryk Słaby relacjonował przebieg konferencji: „Polska  
w Europie, Europa w Polsce”, która odbyła się 10 maja w Wyższej 
Szkole Technicznej w Katowicach, a jej honorowym gościem był 
Aleksander Kwaśniewski. Prezydent stwierdził m.in.: że czekają 
nas najtrudniejsze wybory od wielu lat, bo jeszcze nigdy siły 
nacjonalistyczne i populistyczne nie były tak silne. Kwaśniewski 
podkreślał, że nie wolno nam zaprzepaścić tego co uzyskali Polacy 
po wstąpieniu do Unii Europejskiej. 

Omawiając sprawy miasta oburzano się na brak komunikacji 
miejskiej oraz dworca kolejowego Ustroń Zdrój. 

            Henryk Słaby

1 czerwca na Al. Legionów odbędzie się Bieg Charytatywny 
Apostoła Pawła. Program: godz. 10.15 – start dystansu 2,5 km + 
Nordic Walking, godz. 10.45 – start dystansu 10 km, 11.00 – start 
dystansu 5 km, 12.00 – dekoracje i zakończenie. Trasa biegnie po 
nawierzchniach asfaltowych lub betonowych z metą w miejscu 
startu. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, za wyjątkiem 
klęski żywiołowej. Zawodników obowiązuje limit czasu – 2 godz. 
od chwili startu. Dochód z wydarzenia przeznaczony będzie na 
pomoc dzieciom, których rodziny są prześladowane z powodu 
wiary w Boga. Organizatorzy i sponsorzy: Parafia Ewangelicko-
-Augsburska w Ustroniu, Fundacja Open Doors w służbie 
prześladowanym chrześcijanom, Oficyna Wydawnicza Vocatio, 
pomiaryczasu.pl, Miasto Ustroń, Ustronianka. 

Zapisy na www.pomiaryczasu.pl
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USTRONIU

Przy ustrońskim stole

W tym tygodniu przedsta-
wiam unikatowe zdjęcie, znaj-
dujące się w zbiorach Muze-
um Ustrońskiego, wchodzące 

tografia ta została wklejona 
przez autora na tytułową stronę  
„Dziennika pracy warsztatu 
domowego”, który prowadził   
w latach 1918 – 1935, a doku-
ment ten, liczący już ponad 100 
lat, pozostaje w stanie idealnym.  
G. Szczepanek (1892-1982) 
przepracował w ustrońskiej 
Kuźni aż 52 lata, prowadząc 
dodatkowo w okresie między-
wojennym, w swoim drewnia-
nym domku przy dzisiejszej ul. 

w skład spuścizny Gustawa 
Szczepanka, autora kilku rę-
kopisów, niezwykle cennych 
dla miejscowych badaczy. Fo-

Strażackiej (za Przedszkolem 
„na krzyżówce”),  przydomo-
wy warsztat ślusarki, skrzętnie 
zapisując nazwiska klientów, 
daty oraz koszty wykonania 
swoich usług. Warto dodać, 
iż od połowy lat 20. XX w. 
do 1938 r. w północnej część 
budynku Szczepanka, sąsia-
dującej z zajazdem i sklepem 
Goldfingerów (dzisiejsza sie-
dziba OSP Ustroń – Centrum) 
kuźnię prowadził kowal Jan 
Podżorski (ojciec J. „Hakera” 
Podżorskiego), który w 1924 
r. przeniósł się wraz z rodziną 
z Hermanic do małego domku 
w Ustroniu dolnym, sąsiadują-
cego z gospodarstwem Błasz-
czyków.

Zdjęcie pochodzi z końca 
lat 30. XX w. Nad drzwiami 
kuźni, na śnieżnej czapie, wi-
doczna jest podkowa, świad-
cząca o profesji najemcy. W tle 
widzimy „willę na trójkącie”, 
kojarzoną przez ustroniaków 
z rodzinami Przybyłów i Sa-
neckich (w 1935 r. Jan Hanus 
projektował dla tego domu we-
randę na zlecenie kupca Ferdy-
nanda Przybyły). Na dalszym 
planie widzimy pochodzącą 
z połowy lat 30. XX w. wil-
lę „Małopolanka” (dzisiejsza 
ul. Daszyńskiego 20). Pomię-
dzy willami nie było jeszcze 
wówczas kamienicy budow-
niczego Franciszka Grenia, 
która stanęła kilka lat później.  
W tle kościół katolicki pw. św. 
Klemensa.    Alicja Michałek

Z łąki lub rabatki 
na lecznicze herbatki

Od wiosny aż do późnej jesieni łąki urzekają kolorami i aro-
matami, więc spacer w takich miejscach z dala od zgiełku mia-
sta będzie ucztą dla zmysłów, ale też źródłem naszego zdrowia. 
Zbierając bukiet polnych kwiatów możemy komponować smaczne  
i lecznicze herbatki ziołowe. Zaleca się ścinanie samych kwia-
tów lub całych pędów rankiem w pogodne dni, a potem suszenie  
w przewiewnym miejscu. Spośród obfitości tych zasobów zielnych 
prezentujemy trzy rośliny o białych kwiatach, mające w nazwie 
określenie pospolity, wskazujące na częstotliwość ich występo-
wania a których właściwości znane są od wieków i dawniej były 
powszechnie stosowane w wielu domach.

Rumianek łagodzi podrażnienia, nawet tak wrażliwej części 
ciała jak oczy, reguluje pracę jelit, daje ukojenie podczas kolki 
u niemowląt, korzystnie wpływa na układ trawienny oraz ner-
wowy. Sprawdza się też świetnie jako lekarstwo na wrzody oraz 
żylaki. Wyciąg z rumianku zalecany jest osobom z zapaleniem 
pęcherza, bo to roślina antybakteryjna. Herbata zmniejsza bóle 
miesiączkowe, objawy menopauzy i mdłości ciążowe. Ma też 
właściwości przeciwbólowe, toteż stosuje się ziele na ból głowy, 
zęba, czy migreny. 

Stokrotki pojawiają się wiosną jako jedne z pierwszych na 
łące, a zdobią trawniki aż do późnej jesieni i zawierają wiele 
wartościowych substancji. W lecznictwie ludowym kwiaty tej 
niepozornej rośliny uważano za czyszczące krew. Napary z kwia-
tów usprawniają usuwanie z organizmu szkodliwych produktów 
przemiany materii i dzięki temu skutecznie poprawiają czynność 
wątroby. Herbatka ze stokrotek to doskonały sposób na popra-
wienie trawienia, jest to także skuteczny środek w przypadku 
zapalenia jelit i biegunki. Picie naparu przynosi też ulgę podczas 
przeziębienia, kaszlu, kataru i przyśpiesza powrót do zdrowia. 
Kwiaty i liście stokrotki mają delikatny orzechowy smak. Można 
je z powodzeniem wykorzystać w wiosennej kuchni, dodając np. 
do sałatek czy zup. Stokrotka nie tylko przyozdobi potrawy, dając 
im piękny i oryginalny wygląd, ale wzbogaci je także w wiele 
cennych składników.

Krwawnik wykazuje właściwości lecznicze ze względu na 
bogactwo substancji mineralnych i witamin, jakie w sobie 
zawiera. Działa przeciwbakteryjnie, żółciotwórczo, przeciw-
zapalnie, przeciwkrwotocznie, wspomaga trawienie i pobudza 
apetyt, a właściwości przeciwskurczowe oraz lekko moczopędne 
można wykorzystać w obniżaniu wysokiego ciśnienia krwi oraz 
w poprawieniu krążenia żylnego. Zewnętrznie jest stosowany 
w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych oraz jako środek 
przyspieszający gojenie się ran.

Oczywiście, roślin leczniczych na naszych łąkach jest bardzo 
dużo. Trzeba poznać ich właściwości i systematycznie stosować. 
Herbatki można pić pojedynczo lub robić mieszanki, a dodając 
łyżeczkę miodu uzyskuje się znakomite zdrowe napoje na każdą 
porę roku z bogactwem smaków i aromatów. 

                                                              Lidia Szkaradnik
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Zresztą tych nie zabrakło w składach. Uczestnicy sobotniego 
wydarzenia mieli okazję kiwać się z Mateuszem Żebrowskim 
– trenerem czwartoligowej drużyny albo strzelić gola radnemu 
Pawłowi Sztefkowi, byłemu pierwszemu bramkarzowi Kuźni. 

– Jednak prawdziwymi bohaterami turnieju są amatorzy, 
mieszkańcy Ustronia, którzy angażują się, poświęcają swój czas 
i energię, by zebrać drużynę i wystawić reprezentację swojego 
osiedla – podkreśla Aleksandra Polak-Morkisz, prezes Stowarzy-
szenia Wspólnie dla Ustronia, które jest organizatorem Spartakia-
dy. – Robią to, bo uważają, że to fajna sprawa, gdy sąsiedzi dalsi 
czy bliżsi mogą się poznać, razem pobawić, zamiast kryć się za 
szczelnymi żywopłotami. I w tym gronie na największe uznanie 
zasługuje Marzena Kojma z Poniwca, która wzięła na swoje 
barki zebranie zawodników, a sama odniosła poważną kontuzję. 

Pani Marzena doznała złamania ręki z przemieszczeniem,  
w niedzielę przeszła operację w szpitalu, ale, jak mówi, nie żałuje, 
że zagrała. Cała drużyna Poniwca grała z dużym poświęceniem, bo 
nie mieli żadnych rezerwowych, a trzy mecze pod rząd to nie żarty. 

W Turnieju wystąpiły 4 drużyny, choć na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią Klubu Sportowego Kuźnia, stawiło się ich 5. Jed-
nak Lipowiec ostatecznie się wycofał, gdyż kilku zawodników 

PIŁKARSKA
SPARTAKIADA

było kontuzjowanych. Radni: Bożena Piwowar, Piotr Roman  
i przewodnicząca Zarządu Osiedla Małgorzata Kunc dopingowali 
innych, omawiając przy okazji sprawy dzielnicowe. Kibiców nie 
było zbyt wielu, ale wierni i oddani, przede wszystkim żony, 
mężowie, przyjaciele i dzieci. 

Grano systemem każdy z każdym na krótszych boiskach,  
w każdej drużynie wystąpiła przynajmniej jedna kobieta. 
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco: 1. Ustroń 
Hermanice – 100 punktów, 2. Ustroń Dolny – 90 punktów,  
3. Ustroń Centrum – 89 punktów, 4. Ustroń Poniwiec – 70 punk-
tów. Za miejsca medalowe wręczono nagrody pieniężne. W trak-
cie turnieju zawodnicy częstowali się drożdżówkami i napojami. 

Zapytałam trenera Mateusza Żebrowskiego, dlaczego mimo 
tylu obowiązków przyszedł zagrać z amatorami i czy nie ma 
dosyć piłki nożnej, na co trener Kuźni odpowiedział:

– Piłki nożnej nigdy nie mam dosyć, a dzisiejszy turniej to 
bardzo dobra zabawa. Wybierałem się na spartakiadę, ale do tej 
pory nie udało mi się z przyczyn zawodowych. Bardzo dobrze 
mi się grało, jak to pani powiedziała, z amatorami, uważam, że 
to świetna zabawa i życzyłbym sobie, żeby więcej dorosłych 
spotykało się, żeby pokopać piłkę. Dzisiaj stałem się na powrót 
piłkarzem i granie sprawiło mi dużo radości, choć czasem było 
ostro. 

Ostatnią konkurencją będą zawody wędkarskie, które roze-
grane zostaną 8 czerwca o godz. 8 na stawach Ustrońskiego 
Towarzystwa Wędkarskiego. Klasyfikacja po dwóch konku-
rencjach: 1. Ustroń Dolny – 190 pkt., 2. Hermanice – 189 pkt.,  
3. Ustroń Centrum – 178 pkt., Ustroń Poniwiec – 140 pkt., Ustroń 
Zawodzie – 79 pkt.                       Tekst i foto: Monika Niemiec

(cd.ze str. 1)

Hermanice: Mateusz Żebrowski, Marek Jaworski, Michał Zieleński, 
Jacek Filipek, Adam Podżorski, Estera Goryczka, Szymon Głowiński, 
Monika Jaworska, Jacek Herczyk, Tomasz Jaworski, Bazyli Jaworski, 
Franciszek Jaworski, Kajetan Jaworski, Cyprian Jaworski.

Ustroń Dolny: Ustroń Dolny: Roman Pilch, Jakub Cieślar, Mateusz 
Tarasz, Artur Marek, Wiktoria Pokorny, Dawid Polok, Wojciech Twar-
dzik, Jakub Szczotka, Seweryn Czerwiakowski. 

Ustroń Centrum: Konrad Płaza, Michał Gembala, Tomasz Graczyk, 
Maciej Wasilewski, Rafał Korzeń, Dariusz Czyż, Anna Rottermund, 
Dawid Jenkner, Natalia Kolankowska, Paweł Sztefek.

Poniwiec: Bartek Buszka, Samuel Dziadek, Ewa Kidoń, Grzegorz 
Kidoń, Marzena Kojma, Sebastian Ambo, Izabella Goszyc, Sylwester 
Moskała. 
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Najmłodsi ścigali się w Parku Kuracyjnym.                                                     Fot. M. Niemiec

Biuro zawodów oraz miasteczko marato-
nu zostały zlokalizowane przy amfiteatrze 
w Parku Kuracyjnym. Tam znajdowały 
się stoiska sponsorów i wszystko, co po-

20/2019/6/R

Po raz IX Komisja Ochrony Przyrody 
PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, wspól-
nie z Nadleśnictwem Ustroń, przy pomocy 
Urzędu Miasta w Ustroniu zorganizowała 
sprzątanie Rezerwatu „Czantoria”. Po 
kilku zmianach terminu spowodowanego 
strajkami szkolnymi 15 maja wraz z ucz-
niami Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu 
Nierodzimiu wyszliśmy na szlak. Mimo 
iż warunki pogodowe były niesprzyjające 
z powodu mżawki, zimna i mgły, grupa 
20-osobowa została zmobilizowana przez 
swych opiekunów i z chęcią wzięła udział 
w sprzątaniu.

Po wyjechaniu wyciągiem na Polanę 
Stokłosicy zaopatrzeni w rękawice ,worki i 

„łapacze” przekazane przez Nadleśnictwo 
przeszliśmy na szczyt Czantorii. Zebra-
liśmy 4 worki butelek szklanych i pla-

SPRZĄTANIE REZERWATU 

stikowych oraz opakowań papierowych. 
Na szczycie napotkaliśmy sporą warstwę 
świeżego śniegu, który w tym okresie wios-
ny zrobił spore wrażenie. Na zakończenie 
w lokalu na Polanie Stokłosicy zmarznięci 
otrzymaliśmy ciepłą kiełbasę i herbatę. 
Odbył się też konkurs wiedzy przyrod-
niczo-krajoznawczej.Zwyciężył Szymon  
z klasy VI przed Jasiem z kl. IV, Michałem 
z kl. VI, Serafinem z kl. VI, oraz Jakubem 
i Kornelią z klasy VI. Wszyscy otrzymali 
nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo 
Ustroń, a opiekunka Mariola Kukuczka 
odebrała z rąk przewodniczącego dyplom 
PTTK za pracę na rzecz obiektu przyrod-
niczego. Wszyscy uczestnicy sprzątania 
otrzymali pamiątkowe znaczki - butony 
symbolizujące akcję. Ze strony Nadleśni-
ctwa pomocy udzielił Wiktor Naturski, a 
drugim opiekunem szkolnym była Daria 
Madzia.

Z uwagi na pogodę nie mogliśmy sko-
rzystać z zafundowanego nam przejazdu 
torem saneczkowym, jednak obsługa wy-
ciągu przekazała nam na dowolny termin 
bilety na przejazd torem dla każdej osoby.        

           Jan Machala, przewodniczący 
                   KOP PTTK Beskid Śląski

(cd.ze str. 1)
trzebne kolarzom. Także miejsce zabaw 
dla dzieci i ciekawe pokazy. Start i metę 
wyznaczono na bulwarach nadwiślańskich 
przy ul. Parkowej. To tam w kilku sekto-

rach ustawiło się ponad pół tysiąca rowe-
rzystów startujących w kategoriach Pro 
i Hobby oraz 74 zawodników w kategorii 
Family. Na ścieżce biegnącej wzdłuż torów 
kaski błyszczały aż do Utropka. Na starcie 
znalazła się czołówka polskiego kolarstwa 
górskiego – mistrzowie, wicemistrzowie, 
reprezentanci Polski, olimpijczycy z Ad-
rianem i Piotrem Brzózką na czele. Klasyfi-
kację generalną wygrał ten pierwszy, Piotr 
był 5. Najmocniejsi na 49-kilometrowej 
trasie musieli pokonać 2000 m przewyż-
szenia, na trasie Hobby – 32 km i prawie 
1200 metrów przewyższenia, a na trasie 
Family – 20 km i 600 metrów przewyż-
szenia. Zawodnicy zdobyli Równicę, Trzy 
Kopce, Orłową, najdłuższa trasa biegła 
przez Brenną Leśnicę Grabową i Bukową. 
Na górskich ścieżkach nie brakowało stro-
mych i długich podjazdów, atrakcyjnych, 
choć miejscami zdradliwych zjazdów,  
a wszystko poprzeplatane szutrem i asfal-
tem. Najmłodsi ścigali się na ścieżkach 
Parku Kuracyjnego. Wśród uczestników 
Bike Atelier MTB Maraton nie zabrakło 
reprezentantów naszego miasta. Startowali 
we wszystkich kategoriach, także Kids.

Uroczysta dekoracja mistrzów odby-
ła się w amfiteatrze. Puchary wręcza-
ła wiceburmistrz Ustronia Dorota Fijak 
i  przewodniczący komisji sportu RM rad-
ny Paweł Sztefek.                            (mn)

MARATON NA DWÓCH KÓŁKACH
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

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

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

Malowanie dachów. 505-168-217.

SKUP SAMOCHODÓW UŻY-
WANYCH TEL. 883740728.

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

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

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

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

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

W PARKU I NA PARKOWEJ
W Parku Kuracyjnym i w okolicy praca wre. Ulica Parkowa 

zyska nową nawierzchnię. Powstaną na niej również miejsca do 
parkowania. W samym parku brukowane są alejki. Jest to początek 
realizacji pierwszego etapu programu pod nazwą: Modernizacja 
Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyj-
nego w Ustroniu. - W tej chwili trwają prace, które można wyko-
nać bez ingerencji w sam teren amfiteatru – mówi Sławomir Bąk  
z Wydziału Inwestycji Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta. – Widownia i scena zostały ogrodzone i przez wakacje będą 
się tam jeszcze odbywać koncerty i inne imprezy. Pełne udostęp-
nienie terenu amfiteatru pod roboty budowlane nastąpi 24 sierpnia 
po Ustrońskich Dożynkach. Drugi etap obejmie roboty wewnątrz  
i pozostałe prace na zewnątrz terenu amfiteatru. 

DROGA POD SKARPĄ
O potrzebie budowy drogi łączącej ul. Partyzantów z ul.  

A. Brody mówiło się od dawna. Stała się koniecznością, gdy po-
wstało osiedle apartamentowców Zeta Park, usytuowane między 
ul. Gałczyńskiego a ul. A. Brody. Jego budowa rozpoczęła się  
w sierpniu 2003 roku. Mieszkańcy spokojnego dotychczas Osiedla 
Poetów, czyli ulic: Gałczyńskiego, Tuwima, Kasprowicza, Staffa 
najpierw znosili ciężki sprzęt i samochody dowożące materiały 
budowlane, a potem musieli się przyzwyczaić do większego ruchu 
samochodów osobowych. Żeby dojechać do osiedla Zeta Park  
z ul. 3 Maja trzeba było korzystać z bardzo wąskiego odcinka ul. 
Gałczyńskiego biegnącego obok budynku Fundacji Życie i Misja. 
To już przeszłość. Bez wielkiej pompy, ale nastąpił odbiór tech-
niczny pierwszego odcinka drogi pod skarpą.        Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 14.05.2009 r. 
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
28-29.05  Pod Najadą     ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
30-31.05  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76 
1-2.06    Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

      

DYŻURY APTEK

Jeszcze trochę podpatrzę…                                      Fot. M. Niemiec

23.05 17.00 Wykład Katarzyny Brandys pt. „Ustawa o ochronie 
   zwierząt w praktyce” zorganizowany przez Ustroński  
   Klub Ekologiczny, Izba Przyrodniczo-Historyczna 
	 	 	 Nadleśnictwa	Ustroń
24.05 16.00 Uroczystość 50-lecia budynku Szkoły Podstawowej  
   nr 3,	budynek	Szkoły	w	Polanie	
24.05  16.30 Koncert dla Mamy i Taty, MDK	„Prażakówka”
24-26.05 10.00 4 Śląski Zlot Syren, OW Ondraszek, 
25.05  11.30  4 Śląski Zlot Syren, Rynek 
25.05 9.00 i 11.00 Lukrowanie pierników z okazji Dnia Matki,  
   Muzeum	Ustrońskie	
25.05 17.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - TS Podbeskidzie 
   Bielsko-Biała II, stadion	Kuźni
25.05  18.00 Koncert „Uwierz w Ducha”,	amfiteatr
26.05  9-13.00 Skarby stela – Ustrońskie Targi Staroci, targowisko
26.05  9.30-14.00 Czantoria dla twojego zdrowia, Kolej	 Linowa	 
26.05 11.00 Mecz piłki nożnej KS Nierodzim – LKS Iskra Iskrzy- 
   czyn,	stadion	w	Nierodzimiu
29.05 10.00 Koncert Wiślańskiej Filii Państwowej Szkoły Muzycz- 
   nej w Cieszynie, MDK	„Prażakówka”	
29.05 19.00 Wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów „Śladem chry- 
   stianizacji ziem polskich”, Czytelnia Katolicka 
31.05  Ustroński Dzień Dziecka, stadion	KS	Kuźnia	
1.06 10.00 Bieg charytatywny Ap. Pawła, Al.	Legionów
1.06 15.00 Spotkanie z Maciejem Szymanowiczem - ilustratorem  
   książek dla dzieci, Muzeum	Ustrońskie	
1-2.06 10.00-14.00 Dzień Dziecka na Czantorii, Kolej	Linowa
2.06 9.00 23 Rodzinny Rajd Rowerowy, Rynek
3.06 18.00 Szkoła zdrowego gotowania (prelekcja, kurs, degu- 
   stacja), MDK	„Prażakówka”
5.06 17.00 Parki narodowe Izraela i Palestyny” - wykład Izabeli  
   Kuli, czytelnia MBP
8.06 15.00 Koncert „Dzieci dzieciom, dzieci rodzicom”, 
   amfieatr

… i pa mamo, wyruszam z profesjonalistami.                 Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) jedzie na kołach, 8) królewskie wierz-
chowce, 9) zjawiska pogodowe w różnych częściach 
świata, 10) pieniądze odłożone w banku, 12) zwis mę-
ski, 14) nasza planeta, 15) bywa nie do odrzucenia,  
16) rybka akwariowa, 19) księstwo w Pirenejach,  
22) grupa jeźdźców, 23) negatywne załatwienie sprawy, 
24) gatunek literacki.
PIONOWO: 2) podobno na wierzch wypływa, 3) cenny 
minerał, 4) wojskowy porządek, 5) malec-brzdąc, 6) miej-
sce spędu bydła lub wieś w Opolskiem, 7) męski w bok, 11) 
piastunka, 13) cukier najwyższej czystości, 17) u boku lwa, 
18) królewski klub z Madrytu, 20) część ciała kręgowców,  
21) starożytne państwo semickie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 31 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 18 

POSIKANA ZOŚKA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymują:*  Tadeusz Sztyper 
z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

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

Szachy rozwiązanie z GU nr 19: Hc7

20/2019/7/R

20/2019/8/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

o przyjęciu dokumentu
oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu 
w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej 

oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
(Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr V/74/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 
marca 2019 r.)

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

20/2019/9/R

OGÓLNOPOLSKA FIRMA pilnie zatrudni OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE do ochrony obiektu w USTRONIU! 

Umowa o pracę, możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji finansowych!
KONTAKT – 660 430 458

20/2019/5/R

LIKWIDACJA SKLEPU 
„Wszystko dla dzieci”

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

20/2019/4/R

W poprzednim numerze GU do podpisu wkradł sie błąd, za który 
serdecznie przepraszamy. Nowy Zarząd Osiedla Hermanice będzie 
pracował w składzie: Beata Mynarz, Antoni Szczypka, Dorota Walker 
- przewodnicząca, Czesław Chmiel, Czesław Łuka.  Fot. M. Niemiec
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HISTORYCZNY SUKCES MKS

(cd. ze str. 9)

DWA KARNE
Jakby bez wiary piłkarze Kuźni przystą-

pili do wyjazdowego pojedynku z Jasienicą. 
Mógł się do tego przyczynić fakt, że przystą-
pili w osłabieniu ze względu na pauzy i kon-

tuzje. Nie natchnęły ustroniaków do boju ani 
burza, ani tęcza. Natchnęły gospodarzy, któ-
rzy systematycznie atakowali naszą bramkę, 
ratowały słupki i poprzeczka. Ale tylko do 

LKS Drzewiarz Jasienica - KS Kuźnia Ustroń - 2:1 (1:0)

1 LKS Czaniec 26 51 42:18
2 LKS Bełk 26 50 56:35
3 LKS Drzewiarz Jasienica 26 49 44:28
4 KS Kuźnia Ustroń 26 48 51:27
5 Tyski Sport II S.A. 26 47 47:33
6 KS Polonia Łaziska Górne 25 42 39:30
7 MKS Czechowice-Dziedzice 26 41 45:33
8 LKS Goczałkowice 26 35 40:34
9 TS Podbeskidzie II BB. 26 33 34:40
10 GKS Radziechowy-Wieprz 26 32 32:31
11 LKS Wilki Wilcza 26 31 37:46
12 MKP Odra Centrum Wodzisław 26 29 37:35
13 GKS Dąb Gaszowice 26 25 33:62
14 KS Spójnia Landek 25 23 24:38
15 KS Unia Racibórz 26 23 34:50
16 KS Płomień Połomia 26 10 31:86

O podsumowanie dotychczasowych zma-
gań poprosiliśmy trenera Piotra Bejnara: 

– Turniej pucharowy w Górkach był dla 
nas ciężki, graliśmy po prestiżowym „Laj-
koniku” i ostatecznie mieliśmy na koncie 9 
meczów w 10 dni. Przez dwa tygodnie od-
poczęliśmy, potrenowaliśmy i pełni nadziei 
pojechaliśmy do Tarnowa, gdzie rozegra-
liśmy naprawdę dobre zawody. W pierw-
szym meczu spotkaliśmy się z zespołem 
niepokonanym do tej pory w rozgrywkach 
i jednocześnie gospodarzem turnieju. 
W hali była sauna, słońce świeciło, trybuny 

się zapełniły i przytłaczał nas niesamowity 
doping publiczności. Nie nam kibicowano, 
ale mimo wszystko prowadziliśmy przez cały 
mecz, nawet 6 bramkami. Tarnów doszedł 
nas w końcówce i na 2,5 min przed koń-
cem prowadził dwoma bramkami. Szybko 
wyrównaliśmy i na minutę przed końcem 
zdobyliśmy prowadzenie po rzucie karnym. 
Wtedy przeciwnicy postawili wszystko na 
jedną kartę wycofali bramkarza i z całym im-
petem ruszyli do ataku. Odparliśmy ich i wy-
graliśmy. Później chłopcy zagrali „koncert” 
ze Szczecinem, który również, do momentu 

spotkania z MKS-em Ustroń, nie odnotował 
porażki. Ostatni mecz był formalnością, bo 
już zajmowaliśmy 1. miejsce, ale chłopcy 
zachowali się profesjonalnie, zmobilizowali 
się i odnotowaliśmy trzecią wygraną. Każdy 
zawodnik ze składu wszedł na boisko i doło-
żył swoją cegiełkę do sukcesu. Wielką radość 
sprawili nam kibice z Ustronia, którzy dotarli 
do nas na sobotni mecz. Chcę im bardzo ser-
decznie podziękować. Z chłopaków jestem 
bardzo dumny, bo osiągnęli historyczny 
sukces, którego w sportach zespołowych 
Ustroń jeszcze nie osiągnął. 

Zgodnie z regulaminem mistrzostw MKS 
Ustroń jest gospodarzem kolejnego etapu 
Pucharu, ale niestety w naszym mieście 
nie ma gdzie przyjąć drużyn: SKS Kusy I 
Kraków, UKS Anilana II Łódź, SKF KPR 
Sparta Oborniki, z którymi rozegra mecze 
31 maja oraz 1 i 2 czerwca. 

– Z jednej strony sukces, z drugiej strony 
kłopot – mówi trener Bejnar. – Nie mamy 
gdzie podjąć rywali. Jest to ogromna strata 
dla klubu, kibiców i dla miasta. Pomijając 
już sam aspekt sportowy, bo wiadomo, że 
granie na własnej hali zawsze jest korzyst-
ne, to traci Ustroń. Ekipy biorące udział 
w mistrzostwach mogłyby tutaj kupić nocle-
gi, posiłki, zobaczyć miasto, zareklamować 
je, a tak, grając z drużyną MKS Ustroń, 
Ustronia nawet nie widzą. A są to już poważ-
ni gracze, za którymi stoją poważne firmy 
i pieniądze. Marketingowo bardzo dużo 
tracimy, a chłopcy swoje największe sukcesy 
ciągle odnoszą na wyjeździe.              (mn)

20 maja przy ul. Sportowej trenowała reprezentacja Korei Płd. U20.            Fot. KS Kuźnia

37. min., kiedy to tracimy bramkę po rzu-
cie wolnym. W 53 min. grozi nam utrata 
kolejnej, kiedy to sędzia dyktuje rzut karny 
dla Drzewiarza. Po konsultacji z sędzią 
liniowym zmienia decyzję na rzut wolny, 
nie pomogło, przegrywamy 2:0. W 61. min. 
faulowany zostaje szarżujący Adrian Sikora, 
obrońca schodzi z boiska z czerwoną kartką, 
ale karnego nie wykorzystuje Arkadiusz 
Jaworski. Na pocieszenie gol kontaktowy 
po ładnej akcji Maksymiliana Wojtasika, 
który podał do skutecznego Michała Petra-
czyka.                                                  (mn)

W sobotę chłopcy wybrali się na stadion Unii Tarnów na zawody żużlowe.    Fot. K. Medwid


