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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W numerze m.in.: rela-
cja z sesji Rady Miasta 
Ustroń, Dzień Dziecka 
na stadionie, o trakto-
waniu zwierząt, Biegu 
Ap. Pawła, aktywnych 
przedszkolakach i zdol-
nych uczniach, krwio-
dawstwie i historii.

Drużyna MKS Ustroń, stoją od lewej: Patryk Siekierka, Krzysztof Markuzel, Piotr Szturc, Da-
wid Oliwka, Piotr Browarczyk, Ignacy Jaworski, Aleksander Bejnar, Bartosz Mrowiec, dolny 
rząd: Piotr Gawlas, Karol Gierczak, Łukasz Szczęsny, Maciej Darowski, Łukasz Gogółka, Michał 
Raszka, Maksymilian Chłopecki. Na zdjęciu brakuje Kamila Pinkasa.     Fot. Krystian Medwid

x        Fot. M. Niemiec

SIÓDMA DRUŻYNA W POLSCE

22/2019/5/R

Rękodzieło

Prezenty

Upominki

Ceramika

Bolesławiec

ul. Grażyńskiego 8, ZAPRASZAMY

(cd. na str. 20)

XXIII Rodzinny Rajd Rowerowy za nami. Udział wzięło ponad 350 cyklistów. Więcej na str. 9.

Więcej zdjęć na Facebooku.                                                     Fot. M. Niemiec

Jest niedosyt, bo apetyt rośnie w miarę 
jedzenia. Nie ma jednak wątpliwości, 
że młodzicy MKS-u zapiszą się złotymi 
literami w historii ustrońskiego sportu. 
Szli jak burza w Pucharze Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce, który ma status 
mistrzostw kraju w tej kategorii wie-
kowej, a gdy padała nazwa MKS Ustroń 
rywale spuszczali głowę. Nic dziwnego, 
skoro w maju rozgromili rywali w 1/32 
(Górki Wlk.) i 1/16 Pucharu (Tarnów). 
Mieszkańcy Ustronia nie mieli okazji 
podziwiać gry ambitnych szczypiorni-
stów, bo hala sportowa przy „Jedynce” 
jest za mała na rozgrywki na szczeblu 
mistrzowskim. 

Dopiero w 1/8 pucharu naszych chło-
paków zatrzymała Anilana Łódź, z którą 
w piątek 31 maja podopieczni trenera 
Piotra Bejnara przegrali 21:28 (8:12). 
W Dzień Dziecka zamiast prezentów wy-
soka porażka z zespołem Kusy Kraków, 
który w tym turnieju był poza zasięgiem 
piłkarzy ręcznych spod Czantorii, ale nie 
innych. Przegraliśmy 13:29 (5:14 ). Ostat-
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stałej ekspozycji o Salę Rycin. 
Jak dotąd nie udało się uzyskać 
wsparcia. 

Delegacja Wisły wzięła udział 
w Święcie Miast Partnerskich, 
które odbyło się podczas Dni 
Giżycka. Oprócz gości z Be-
skidu Śląskiego w świętowaniu 
uczestniczyli samorządowcy  
z Grodziska Mazowieckiego, 
litewskich Trok oraz ukraińskie-
go Dubna.

Na Dzień Dziecka otwarto ba-
sen kąpielowy w Strumieniu. 
Dostępne są brodzik dla dzieci 
i rekreacyjny basen dla doro-
słych. Zakłada się, że kąpielisko 
będzie czynne do końca wakacji. 
Bilety nie podrożały.         (nik)

z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na mo-
dernizację półkilometrowego 
odcinka ulic Skoczowskiej i Sta-
ry Dwór w Górkach Wielkich. 
Droga ta prowadzi do dawnej 
stanicy harcerskiej. 

„Koper” od ponad 20 lat utrzy-
muje kontakty z Triefels Gim-
nazjum w Anweiler. Rówieśnicy  
z Niemiec praktycznie rokrocznie 
goszczą u licealistów nad Olzą. 
W rewanżu cieszyńska młodzież 
jest zapraszana za Łabę.

W Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej w Wiśle prezentowana 
jest wystawa fotograficzna Ag-

nieszki Kamieniorz. Autorka 
zaproponowała kilkadziesiąt 
zdjęć beskidzkich krajobrazów 
i rodzinnej Wisły. Wystawa jest 
czynna do 3 lipca. 

Krystyna Mrowiec, Krystyna 
Strządała i Bronisława Zawada 
– członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Bąkowa, otrzymały 
Ordery Serca – Matkom Wsi. To 
wyróżnienie za matczyny trud 
włożony wychowanie młodego 
pokolenia. 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
od kilku lat zabiega o fundusze 
europejskie, żeby urządzić na 
strychu pałacu Larischów pro-
fesjonalny magazyn ekspona-
tów i powiększyć powierzchnię 

to i owo
z 

okolicy
Do cieszyńskiej skarbówki 
wpłynęło ogółem 86 600 zeznań 
o dochodach za 2018 rok. 51 
014 osób zadysponowało prze-
kazanie 1 procenta ze swoich 
podatków na rzecz OPP. Łącznie 
jest to kwota ponad 3,5 mln zł, 
która trafi do 1108 różnych or-
ganizacji pożytku publicznego  
z całej Polski. 

Samorząd gminy Brenna otrzy-
ma wsparcie rzędu 1 950 548 zł  

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

NABÓR DO BEZPŁATNEJ SZKOŁY 
MEDYCZNEJ W CIESZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020
W Szkole Organizacji i Zarządzania (SOiZ) w Cieszynie przy 

ul. Mała Łąka 10 od 01.09.2013 funkcjonuje Publiczne Studium 
Medyczne (PSM). PSM jest jedyną medyczną szkołą na terenie 
powiatu cieszyńskiego, która kształci bezpłatnie. 

Bogata oferta kształcenia uwzględnia preferencje przyszłych 
słuchaczy i pracodawców. Słuchacze mogą zdobywać nowe kwa-
lifikacje w zawodach medycznych, tj.: opiekun medyczny, technik 
farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, 
higienistka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, 
technik masażysta, technik sterylizacji medycznej.

Zdawalność naszych absolwentów wynosi 100%. Oprócz dy-
plomu absolwenci otrzymują również certyfikat w języku polskim 
i angielskim, uprawniający do pracy w krajach Unii Europejskiej. 

Zdobycie zawodu medycznego, daje możliwość podniesienia 
kwalifikacji lub zdobycia nowych oraz podjęcia pracy w placów-
kach medycznych m. in. na terenie Ustronia. 

Zapisy już trwają - szczegóły na www.soiz.pl

Najserdeczniejsze gratulacje 

Panu MARKOWI BALTOWI, 
przewodniczącemu 

Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach 
z okazji wyboru na zaszczytne stanowisko 

posła do Parlamentu Europejskiego z nadzieją na działanie 
w dalszym rozwoju Ziemi Cieszyńskiej, która żyjąc 

przez wieki w wielokulturowej Monarchii Austro-Węgier 
zachowała odrębność narodową, 

języka polskiego i kultury

składa 
Koło Miejskie SLD w Ustroniu

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 wiel-
koformatowe 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 

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 ma-
teriałów od papieru, kleju, farb począwszy na poxilinie i kryszta-
łach 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

22/2019/4/R

SPOTKANIE Z DR. ŁUKASZEM 
BARAŃSKIM

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń zaprasza 
na spotkanie z dr. Łukaszem Barańskim, który zaprezentuje temat 
„Chrześcijaństwo a islam”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 
czerwca o godz. 17.00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Ustroniu, pl. ks. K. Kotschego 4.

*  *  *

*  *  *
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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

22/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Andrzej Nytra  lat 65 Ustroń

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 

22/2019/2/R

*  *  *

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Janina Biedrawa lat 85 ul. Źródlana
Zbigniew Buchta lat 80 ul. Konopnickiej
Andrzej Dubowski lat 80 ul. Błaszczyka
Wiktoria Ferfecka zd. Nowak lat 90 ul. Krzywaniec
Marianna Kiełbicka zd. Mojeścik lat 90 ul. Lipowska
Antoni Kondek  lat 85 ul. Urocza
Irena Lorek zd. Gaździak lat 90 os. Cieszyńskie
Zofia Ogrodzka zd. Sowińska lat 85 os. Manhatan
Joanna Pojasek zd. Skowronek lat 80 ul. Różana
Jerzy Pszczółka  lat 80 os. Centrum
Karol Raszka  lat 85 ul. Katowicka
Maria Sobik zd. Abrahamczyk lat 95 ul. Katowicka
Alojzy Szczygieł  lat 80 os. Manhatan
Anna Tomanek zd. Kotas lat 90 ul. 3 Maja
Jan Wieczorkiewicz lat 80 ul. Skoczowska
Helena Winiarska zd. Gawlak lat 80 ul. Konopnickiej

*  *  *

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

BAZA DANYCH 
URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Miasto Ustroń przy współpracy z Ministerstwem Technologii 
i Przedsiębiorczości realizuje projekt „Zintegrowany system 
wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”. 
Głównym celem projektu jest m.in. - stworzenie prototypu 
systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych 
urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych danych. 
Miasto Ustroń podpisało umowę z Zakładem Kominiarskim 
Sp. J., którzy przeprowadzą inwentaryzację źródeł ciepła na 
terenie miasta. Dlatego też zwracam się z prośbą do właścicieli 
nieruchomości o umożliwienie przeprowadzenia takiej inwen-
taryzacji. Dane pozyskane przez „Kominiarzy” posłużą jedynie 
do stworzenia bazy danych, pomocnej przy realizacji programu. 

*  *  *

*  *  *

22/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

*  *  *
SŁONECZNY USTROŃ 

W maju ubiegłego roku Miasto Ustroń, w partnerstwie  
z Miastem Skoczów, złożyło wniosek o dofinansowanie projek-
tu w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wyniku którego 
projekt nie uzyskał dofinansowania i tym samym projekt nie 
będzie realizowany. Pisemne informacje zostaną rozesłane do 
zainteresowanych osób. Jednocześnie informujemy, że jeśli 
zaistnieje możliwość pozyskania dofinansowania w ramach 
innego konkursu lub innych źródeł finansowania, Miasto Ustroń 
ponownie złoży wniosek o dofinansowanie. 

ZAPISY 
DO OGNISKA MUZYCZNEGO

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 
że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2019/2020 
odbywają się od 1 czerwca br. telefonicznie u kierownika Ogni-
ska Muzycznego (nr tel. kom.: 501 057 750). Oferujemy naukę 
gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, 
keyboardzie, flecie poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej, 
klarnecie, akordeonie oraz w klasie śpiewu rozrywkowego – dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, a także zajęcia w 
formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym 
dla dzieci w wieku 3-5 lat. Nauka trwa 6 lat w ognisku I stopnia 
i 3 lata w ognisku II stopnia. 

Czesne za lekcje płatne jest przez 10 miesięcy, tj. od września 
do czerwca i w zależności od wybranej oferty wynosi od 75 do 
180 zł miesięcznie.

TKA zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
najniższe ceny spośród placówek o podobnym charakterze, kom-
fortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu. 
Zapraszamy również na profil na facebooku i stronę internetową 
www.tka.vot.pl                                                        Zarząd TKA

OBÓZ DLA ZUCHÓW I HARCERZY
Harcerze Hufca Ziemi Cieszyńskiej zapraszają dzieci w wieku 

7-10 lat na kolonię zuchową, a młodzież w wieku 11-17 na obóz 
harcerski w terminie 29.06-13.07 w bazie harcerskiej „Pilica”  
w Kurnędzu. Więcej informacji na stronie cieszyn.zhp.pl/wakacje 
oraz pod nr. tel. 502 241 574. 

FESTIWAL EKUMENICZNY
Otwarcie XV Festiwalu Ekumenicznego rozpocznie się 19 

czerwca o godz.17.00 w Muzeum Ustrońskim, gdzie nastąpi 
wernisaż wystawy rzeźbiarza Ryszarda Zająca z Jeleniej Góry pt. 
„Studium form & figur”. Koncert główny Orkiestry Kameralnej 
Silesian Art Collective odbędzie się w kościele ewangelickim 
23 czerwca o godz. 18.00. Festiwal mający bogaty program 
artystyczny potrwa do 28 lipca. 

*  *  *
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22/2019/6/R

Jednym z najważniejszych zadań dla Europy jest zmniejszanie zużycia plastiku zarówno przez przedsiębiorców, jak i konsumentów. Mają  
w tym pomóc regulacje prawne: Pakiet odpadowy, który wszedł w życie 4 lipca 2018 r. oraz tzw. Dyrektywa plastikowa (The Single-Use 
Plastics Directive) zatwierdzona przez Parlament Europejski 27 marca 2019 r. W sprawie dostosowania się do dyrektywy przez miasto in-
terpelację złożył radny Paweł Sztefek, a podczas sesji burmistrz Przemysław Korcz zaprezentował jadalne talerze i sztućce produkowane  
z otrąb pszennych przez polską firmę. Te naczynia będą wykorzystywane podczas oficjalnych spotkań w Urzędzie Miasta Ustroń. Jak za-
pewniał burmistrz można z nich jeść i pić wszystko, pod warunkiem, że będzie to trwało nie więcej niż 10 minut. Zebrani sprawdzili, jak 
smakują otrębowe talerze.                         Fot. M. Niemiec

6. sesja Rady Miasta Ustroń kadencji 2018-2023, która odbyła 
się 30 maja, była wyjątkowa. Po raz pierwszy w historii odro-
dzonego w 1990 roku samorządu przeprowadzono głosowanie 
nad udzieleniem votum zaufania burmistrzowi miasta. Jednak 
votum dotyczy 2018 roku, więc dotyczy pracy poprzedniego 
burmistrza, bo obecny burmistrz złożył ślubowanie dopiero 
19 listopada 2018 r. 

Ciekawa sytuacja miała też miejsce w przypadku uchwały  
o udzielenie absolutorium dla burmistrza. Ta również odnosiła 
się do pracy Ireneusza Szarca, mimo iż formalnie absolutorium 
otrzymał Przemysław Korcz. Przez ostatnie prawie 20 lat taka 
osobliwa sytuacja nie miała miejsca w ustrońskim samorządzie, 
bo Ireneusz Szarzec przez dwie dekady nieprzerwanie piastował 
funkcję gospodarza miasta. 

Jednak na początku obrad, które prowadził przewodniczący 
RM Marcin Janik, radni wysłuchali informacji o organizacji roku 
szkolnego 2019/2020. Znów sytuacja szczególna – na mapie 
oświatowej naszego miasta zabraknie Gimnazjum nr 1 im. Prof. 
Jana Szczepańskiego i Gimnazjum nr 2. Funkcjonować będzie  
6 przedszkoli i 5 szkół podstawowych w tym dwie – w Polanie i w 
Lipowcu – z oddziałami przedszkolnymi. Informację przedstawiła 
inspektor UM Magdalena Kozłowska. Radni i zebrani na sesji 
goście, a wśród nich: radna powiatowa Anna Suchanek, radny i 
członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Malina, czło-

nek Zarządu Powiatu Christian Jaworski, burmistrz Przemysław 
Korcz, wiceburmistrz Dorota Fijak, skarbnik Aleksandra Łuckoś, 
sekretarz miasta Ireneusz Staniek, kierownik Centrum Usług 
Wspólnych Bożena Dziendziel, komendant Straży Miejskiej 
Jacek Tarnawiecki, naczelnicy wydziałów i pracownicy Urzędu 
Miasta, przewodniczący zarządów osiedli dowiedzieli się, że  
w przyszłym roku w szkołach podstawowych rozpocznie naukę 
następująca liczba dzieci: SP-1: 51, SP-2: 49, SP-3: 16, SP-5: 
20 (w tym dzieci w oddziałach przedszkolnych), SP-6: 36. Do 
przedszkoli uczęszczać będzie następująca liczba dzieci: P-1: 62, 
P-2: 68, Oddziały Przedszkolne w SP-3: 50, P-4: 98, Oddziały 
Przedszkolne w SP-5: 30, P-5: 42, P-6: 95, P-7: 147. Nie przyjęto 
dwoje dzieci w wieku 3 lat z Ustronia oraz dzieci spoza naszego 
miasta i mające 2,5 roku. Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, 
planowane jest otwarcie jeszcze jednego oddziału dla przedszko-
laków w szkole w Lipowcu. 

Do wszystkich ustrońskich podstawówek uczęszczać będzie 
1348 uczniów. W szkołach zatrudniona jest następująca liczba 
nauczycieli: SP-1: 45, SP-2: 61, SP-3 z OP: 32, SP-5 z OP: 31, 
SP-6: 38 oraz pracowników administracji i obsługi jest: SP-1: 20, 
SP-2: 17, SP-3 z OP: 9, SP-5 z OP: 10, SP-6: 11. W przedszkolach 
zatrudniona jest następująca liczba nauczycieli: P-1: 8, P-2: 9, 
P-4: 10, P-5: 5, P-6: 15, P-7: 26 oraz pracowników administracji 
i obsługi jest: P-1: 7, P-2: 7, P-4: 8 P-5: 5, P-6: 8, P-7: 12.

Nad informacją pochylała się Komisja Oświaty, Rodziny 
i Polityki Społecznej, w której składzie jest trzech nauczycieli: 

WOTUM, RAPORT I AUDYT

(cd. na str. 7)
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Zgodnie ze znowelizowaną ustawą sa-
morządową samorząd jest zobligowa-
ny do sporządzenia rocznego raportu  
o stanie gminie. Ustawa nie precyzuje, jak 
ma wyglądać ten dokument, jakie dane  
i informacje ma zawierać. Mówił o tym 
na ostatniej sesji Rady Miasta Ustroń 
sekretarz miasta Ireneusz Staniek. Do-
dawał, że z powodu braku jednolitych 
wytycznych, raporty, które powstaną  
w każdej gminie w Polsce, nie będą mogły 
posłużyć do zestawiania danych, dokony-
wania porównań, sporządzania statystyk. 
Ireneusz Staniek streścił „Raport o stanie 
Miasta Ustroń w roku 2018”, do którego 
wstęp napisał burmistrz Przemysław 
Korcz. Cały raport można przeczytać  
w internecie: http://ustron.esesja.pl/za-
laczniki/46905/7_437014.pdf Będziemy 
go też w częściach drukować w naszej 
Gazecie Ustrońskiej.

WSTĘP DO RAPORTU 
O STANIE 

MIASTA USTROŃ 
W ROKU 2018

Szanowni Państwo.
Ustroń potrzebuje zmian. Innowacyjnych 

rozwiązań na różnych polach aktywności 
zarówno gospodarczej, jak i społecznej. 
Jako miasto, które w swoich granicach 
skupia mieszkańców, turystów i kuracju-
szy, musi dbać o te trzy grupy, poczynając 
od najważniejszej – mieszkańców. Nie da 
się bowiem zrealizować żadnego działa-
nia bez konsultacji i uwag ze strony tej 
najważniejszej dla miasta społeczności. 
Urząd Miasta Ustroń w 2019 r. będzie 
realizował wiele projektów związanych  
z tzw. zadaniami stałymi (własnymi) gmi-
ny, ale przede wszystkim chcemy się sku-
pić na szeroko pojętej strategii zrówno-
ważonego rozwoju na różnych poziomach  
i dla różnych potrzeb. Dlatego też, w roku 
2019 główny nacisk będzie położony na 
realizację działań oraz projektów, które są 
najważniejsze dla miasta i jego mieszkań-
ców z codziennego punktu widzenia, ale  
i takich, które pozwalają budować szerszą 
perspektywę na biegunie przyszłości. Są 
konkurencyjne w stosunku do innych sa-
morządów, wspierają działania promocyjne 
miasta i chęć wybrania w nim swojego 
miejsca na wypoczynek i poprawę zdrowia 
przez przyjezdnych. Jedną z najważniej-
szych rzeczy jest stałe monitorowanie 
działań oraz prowadzenie efektywnych 
rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
celem wyeliminowania niebezpieczeństw 
dla ruchu pieszego i samochodowego 
na głównej arterii miasta, jaką jest dro-
ga wojewódzka DW 941. Na dziś dzień 

wiadomo, że ZDW ma zaplanowany już 
projekt, który przewiduje redukcję pasów 
jazdy do relacji na wprost do jednego, czyli 
zwężenie jezdni, aby kierowcy nie mieli 
możliwości wyprzedzania w okolicach 
skrzyżowania od węzła z S 52 do skrzyżo-
wania z ul. A. Brody. Bardzo ważnym pro-
jektem, który będzie zrealizowany w tym 
roku, jest poszerzenie linii autobusowych  
w mieście. Zwiększenie ilości przystanków 
(eliminacja tych, które się nie sprawdziły, 
wraz z trasami, na których nie ma pasażerów,  
a które generują koszty dla gminy) oraz 
częstotliwości kursowania pojazdów 
komunikacji zbiorowej, by były bar-
dziej praktyczne – tym samym dążymy 
do odciążenia ruchu samochodowego  
w mieście. Temu też służyć będzie po-
zyskanie nowoczesnych pojazdów elek-
trycznych będących już na przyszłość 
własnością miasta Ustroń. W koncepcję 
strategii transportu zbiorowego wpisuje 
się także transport kolejowy. W tym roku 
realizowane są działania remontowe linii 
kolejowych – strategicznych dla miasta. 
Naszą rolą będzie ich stałe monitorowanie 
i zgłaszanie ewentualnych uwag, które 
główny inwestor ma podjąć celem jak 
najbardziej skutecznego poprowadzenia 
remontów nitek kolejowych w naszej 
gminie oraz w gminach sąsiadujących  
z nami w regionie (bezpośrednio i pośred-
nio). W tym roku także nastąpi wdrożenie 
realnych prac kanalizacyjnych z pozyska-
nych środków. Ulice objęte tym projektem 
zawarte są w dokumentach szczegóło-
wych, dotyczących konkretnych inwestycji  
w terenie.

Bardzo ważnym punktem w pracach  
w tym roku będzie kontynuacja i realiza-
cja działań związanych z budową basenu. 
Określenie miejsca poprzez wykonywanie 
niezbędnych prac geologicznych przybli-
ży nas do rozpoczęcia budowy. Zdrowie. 
Ten temat dominuje u nas nie tylko ze 
względu na charakter miasta uzdrowisko-
wego. Zdrowie to wartość najważniejsza, (cd. na str. 19)

dlatego realizujemy efektywne działania 
zmierzające do likwidacji niskiej emisji. 
Podpisaliśmy z Ministerstwem Przedsię-
biorczości i Technologii porozumienie 
w ramach szerokiego działania o nazwie 
GOSPOSTRATEG. Zostaliśmy do niego 
wybrani, dzięki już realizowanym i sku-
tecznym działaniom własnym (jak np. 
inwentaryzacja dużej liczby palenisk), 
jako jedna z 9 gmin w Polsce, biorących 
udział w projekcie. Ta szeroka platforma 
naukowa i praktyczna, to realna realizacja 
działań i programów mających na celu 
zmniejszenie niskiej emisji – współpraca  
z ośrodkami badawczymi, wypracowanie 
realnych scenariuszy wskazujących na 
podjęcie działań eliminujących zanie-
czyszczenie powietrza, badania spirome-
tryczne dla dzieci i wiele innych korzyści 
zawartych w dokumentach szczegółowych. 
Kolejnym, bardzo ważnym, projektem jest 
wprowadzenie w Ustroniu szeroko poję-
tego programu rowerowego – robocza na-
zwa „Ustroń Bike System” (UBS). Stwo-
rzone zostaną warunki do amatorskiego  
i profesjonalnego jeżdżenia na rowerach. 
Obecnie pracujemy nad możliwością rea-
lizacji dwóch poważnych przedsięwzięć. 
Pierwszym z nich jest „Rowerowy Ustroń 
– koncepcja rozwoju turystyki rowero-
wej”. Zgodnie z nią powstać ma centrum 
rowerowe oraz zorganizowane zostaną im-
prezy kolarskie itp. Drugim przedsięwzię-
ciem jest wdrożenie systemu korzystania  
z rowerów miejskich. Mamy zarezerwowa-
ne środki na ten cel. Już niedługo miejskie ro-
wery 4 generacji wyruszą na ulice Ustronia –  
w liczbie 30-40 sztuk. System wypoży-
czalni nie wymaga zatrudnienia osób do 
obsługi, wszystkie formalności – łącznie 
z opłatą – załatwiane są poprzez apli-
kację w telefonach komórkowych. Na 
terenie miasta powstanie kilka punktów, 
w których chętni wypożyczaliby rower 
i oddawali w każdym innym dowolnym 
punkcie należącym do systemu rowerów 

WIADOMOŚCI 
z RATUSZA
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W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI 22 maja Muzeum Beskidzkie zorgani-
zowało piękną uroczystość poświęconą 
Janowi Kropowi (1940-2009), kierowni-
kowi tej placówki, lecz równocześnie po-
loniście, erudycie, pisarzowi i działaczowi 
kulturalnemu zasłużonemu dla całej ziemi 
cieszyńskiej w 10 rocznicę śmierci. Ob-
szernej prezentacji bohatera wieczoru 
dokonała główna organizatorka, Małgo-
rzata Kiereś – jego uczennica, a zarazem 
następczyni w tej instytucji. Na spotkanie 
przybyło prawie sto osób, w tym najbliż-
sza rodzina, przyjaciele i współpracowni-
cy na wielu różnych polach działalności 
oraz uczniowie. Obecna była też kilkuna-
stoosobowa grupa mieszkańców Ustronia, 
gdyż Jan Krop był związany z naszym 
miastem, przyjaźniąc się z wieloma dzia-
łaczami kultury i biorąc aktywny udział  
w miejscowych przedsięwzięciach: 
otwierał wystawy, wygłaszał referaty  
i promował regionalne wydawnictwa. Był 
często zapraszany jako znawca regionu  
i znakomity orator i zawsze można było 
liczyć na jego pomoc.

                         Lidia Szkaradnik

oraz życzliwości. Takich ludzi dzisiaj się już prawie nie spoty-
ka. Za wszystkie dobra ze strony kogokolwiek rewanżowała się  
w dwójnasób. Mikołaj Gogol powiedział: Szczęśliwy ten, kto godzi 
się z przeciwnościami, jakie zsyła mu los. Tę sztukę opanowała 
do perfekcji. Dlatego też dla następnych pokoleń może być naj-
lepszym wzorem godnym naśladowania.

Kilka lat temu poważnie zachorowała. 28 kwietnia 2019 r.  
w wieku niespełna 79 lat niespodziewanie zmarła w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie. Niestety pomimo dobrej opieki i wszelkich 

starań ze strony córek i syna, a ostatnio 
bardzo sympatycznej, spolegliwej zna-
jomej Danusi, nie udało się zatrzymać 
chociaż jeszcze na jakiś czas nieuleczalnej 
choroby. Ceremonię żałobną 2 maja br.  
w kościele ewangelicko-augsburskim Ap. 
Jakuba Starszego prowadził ks. Dariusz 
Lerch. Powiedział między innymi, iż dni 
Wielkanocy to czas radości i zadumy nad 
swoim życiem każdego człowieka. Wtedy 
uświadamiamy sobie swoją grzeszność. 
Bóg ma plan dla nas wszystkich, chce 
naszego dobra prowadząc właściwymi 
drogami (...). Zostaliśmy nazwani dziećmi 
bożymi – światłością świata (...). Błogosła-
wieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli 
(...). Kazanie zakończył piękną myślą o po-
trzebie pielęgnowania wszelkich układów 
rodzinnych, bowiem za moment może być 
już za późno...

W ostatniej ziemskiej podróży na miej-
scowy cmentarz ewangelicki towarzyszyli 
Eugenii Jakubiec najbliżsi, dawni współ-
pracownicy, sąsiedzi, przyjaciele i znajomi, 
oddając hołd jej pamięci. Urna z prochami 
umieszczona została w grobie rodzinnym. 
Uroczystość w kościele swoim występem 
uświetnił chór ewangelicki pod kierun-
kiem Marii Cieślar i Agnieszka Durlow na 

skrzypcach, natomiast na cmentarzu Czesław Greń z wnukami 
Igorem i Tomaszem - trio trębaczy z Brennej. Niech po trudach 
ziemskiej egzystencji odpoczywa w spokoju, a ukochana rodzinna 
ustrońska mała ojczyzna pomiędzy Równicą i Czantorią lekką jej 
będzie.                                                                 Elżbieta Sikora

Niewyobrażalnie trudno ze względów emocjonalnych pisać  
o osobie, która była nie tylko zacną ustronianką, ale moją najbliż-
szą kuzynką, ukochaną Genią, wyjątkowo związaną ze mną przez 
całe życie na dobre i na złe. 

Śp. Eugenia JAKUBIEC z domu Jenkner urodziła się 12 maja 
1940 r. w Skoczowie jako jedyna córka Augustyny i Ludwika 
Jenknerów (matka z d. Sikora). Przed 51 laty wstąpiła w związek 
małżeński z Janem Jakubcem. Wdową została na początku 2018 r. 
Państwo Jakubcowie byli szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci 
– Aldony, Jerzego i Aleny oraz dziadkami 
trzech wnuczek – Natalii, Karoliny i Ju-
styny. Zamieszkiwali w Ustroniu przy ul. 
Nadrzecznej.

Edukację rozpoczęła w Szkole Podsta-
wowej Nr 1, by po jej ukończeniu kon-
tynuować naukę w ustrońskim Techni-
kum Mechaniczno - Kuźniczym. Zgodnie  
z profilem nauki, zatrudniona została  
w Kuźni Ustroń najpierw w Dziale Pla-
nowania. W latach późniejszych awanso-
wała na stanowisko dyspozytora. Na tym 
miejscu doskonale umiała się znaleźć, 
traktowała pracę bardzo odpowiedzialnie 
mając kontakty z różnymi zakładami na 
terenie całego kraju. Tam poznała swoje-
go męża, jak również stamtąd odeszła na 
zasłużoną emeryturę. Zawsze bardzo żywo 
interesowała się rozmaitymi wydarzeniami 
nie tylko naszego miasta, ale i kraju, lecz 
na wiele spraw brakowało cennego czasu.

Jej życie nie było pozbawione często 
trudnych problemów. Wczesne dzieciń-
stwo przypadło na ciężkie lata wojenne  
i te wspomnienia towarzyszyły zmarłej do 
końca życia. Potem długoletnia budowa 
domu, wychowywanie trójki potomków, 
obowiązki zawodowe, opieka nad ojcem, 
a później nad stareczką Sikorzynką, babcią 
Jenknerową oraz mamą. Nigdy jednak nie narzekała na swój los. 
Kochająca swoich najbliższych i kochana. Miała swoje plany, 
które rzetelnie realizowała. Nadzwyczaj skromna, pogodna, 
spokojna, uczciwa i pracowita, dążąca z wielką determinacją 
do celu. Kobieta o wyjątkowej wrażliwości, kulturze osobistej 

WSPOMNIENIE O EUGENII JAKUBIEC

W pierwszym rzędzie siedzą: synowie J. Kropa Artur i Lesław, Zbigniew Niemiec, Christian Jaworski, 
bracia bohatera uroczystości Józef i Karol.                               Fot. L. Szkaradnik
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przewodniczący komisji Artur Kluz oraz Jadwiga Krężelok  
i Paweł Sztefek, a także: Bożena Piwowar i Daria Staniek. Mar-
cin Janik poinformował, że Komisja nie wypracowała opinii, 
następnie udzielił głosu Pawłowi Sztefkowi, który wspomniał  
o swojej interpelacji w sprawie realizowanego w tym roku audytu 
dotyczącego oświaty, po której otrzymał szczegółowe informacje. 

– Jako nauczyciel i osoba, która wychowuje dzieci z częścią 
ograniczeń mogę się zgodzić, z częścią nie – mówił radny. – 
Zgodzić się mogę z tym, że jest ograniczona praca biblioteki, jak 
najbardziej, świetlicy, jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o zajęcia 
specjalistyczne, o ograniczenie godzin psychologów, pedago-
gów, logopedów, niestety nie. Po za tym limity dla nauczycieli 
wspomagających. Sam jestem nauczycielem wspomagającym, 
to nie jest zawsze łatwa praca. Subwencja na dziecko niepełno-
sprawne jest wyższa niż na dziecko, w cudzysłowie, normalne, 
zatem bawić się, że w klasie 5 będzie 5 godzin,a w klasie 7 – 20. 
Nie tędy droga. To powinno być rozpatrywane indywidualne do 
przypadku, który jest w danej szkole i ma orzeczenie. 

Burmistrz Korcz odpowiadał: 
– Pan przedstawił swoją stronę patrzenia na to jako nauczyciel 

i ja się z tym zgadzam. Proszę zauważyć jednak, że ta organi-
zacja, te arkusze organizacyjne zostały wypracowane po trzyty-
godniowych spotkaniach z dyrektorami placówek. Rozumiem, 
że jeżeli dyrektorzy placówek zgadzają się na tego typu rozwią-
zania, ponieważ zaakceptowali je, to rozumiem, że są w stanie 
w stanie zrozumieć motywacje burmistrza i uznać, że zmiany 
te nie wpływają znacząco negatywnie na pracę placówek. Co 
do szczegółów oczywiście możemy się różnić. To jest pierwsza 
rzecz, czyli dyrektorzy ustrońskich placówek oświatowych 
zaakceptowali te zmiany i przygotowali arkusze organizacyjne 
pod te zmiany. Drugą rzeczą jest, i to jest też informacja dla pana 
bardzo istotna, nie wiem, czy pan wie, ale w tym roku będziecie 
mieli państwo w Szkole Podstawowej nr 6 trzy pierwsze klasy, 
w tym dwie integracyjne. Tak wnioskował pan dyrektor i ja się  
z tym zgodziłem. Jest dodatkowy koszt, ale my się na to godzimy, 
bo jest taka potrzeba. 

Burmistrz Korcz mówił, że nie może się zgodzić z opinią, że 
jest ograniczana opieka nad dziećmi z orzeczeniami z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, skoro otwieramy dla nich 
dodatkowy oddział. Mówił też, że w ubiegłym roku trzeba było 
zaciągną kredyt, bo w budżecie zabrakło pieniędzy na płace dla 
nauczycieli, i podkreślał, że godziny zostały ograniczone, a nie 
zlikwidowane i to w wymiarze kilku etatów, mimo że audyt, o któ-
rym wspominał radny, mówił o 69 etatach, ponad to, co zgodnie  
z przepisami zapewnia publiczna szkoła i przedszkole. Wiadomo, 
że im więcej godzin dodatkowych zajęć, tym lepiej, ale musimy 
się liczyć z możliwościami finansowymi. Gdyby miasto kierowało 
się tylko ekonomią, to należałoby zlikwidować szkoły w Polanie 
i w Lipowcu, ale nikt nigdy nie miał takich planów i nie będzie 
tego robił, gdyż są to nie tylko placówki oświatowe, ale centra 
życia społecznego w dzielnicach. Miasto będzie utrzymywać 
bardziej kosztowne placówki, dopłacać do subwencji, opłacać 
nadprogramowe zajęcia, jednak dodatkowe koszty trzeba racjo-
nalizować. 

Przewodniczący komisji oświaty Artur Kluz mówił, że po 
części zgadza się obydwoma przedmówcami. Poinformował, że 
mając na uwadze zmniejszenie godzin zajęć specjalistycznych, 
komisja złożyła wniosek do burmistrza, żeby poszukać na nie 
środków zewnętrznych, zwłaszcza że projekty społeczne jeszcze 
są finansowane przez Unię Europejską. 

Następnym punktem sesji było rozpatrzenie raportu o stanie 
Miasta Ustroń w roku 2018 oraz przeprowadzenie debaty nad 
raportem. Wstęp zamieściliśmy na stronie 5, a całość drukować 
będziemy w kolejnych numerach GU. W dyskusji jako pierwszy 
głos zabrał radny Damian Ryszawy, który poruszył temat basenu 
mówiąc:

– Bardzo się cieszę panie burmistrzu, że określił pan to, co już 
bardzo dawno mówiłem. Że miasto to taka duża firma, która kon-
kuruje z miastami ościennymi o inwestycje. Te inwestycje są nam 
potrzebne po to, żeby zwiększyć budżet miasta, pieniążki, które bę-
dziemy wydawali między innymi na realizacje coraz to większych 

potrzeb naszych mieszkańców. Bardzo się cieszę również, że w ra-
porcie o stanie miasta, cytuję: „Bardzo ważnym punktem w pracach  
w tym roku będzie kontynuacja i realizacja działań związanych  
z budową basenu. Określenie miejsca poprzez wykonanie 
niezbędnych prac geologicznych przybliży nas do rozpoczęcia 
budowy.” 

W związku z analizą, którą nie tak dawno wszyscy otrzymali-
śmy, która nie dyskredytuje jakby tej lokalizacji, tej destynacji, 
natomiast, jakby inwestycja może podrożeć w znacznym stop-
niu. Bardzo proszę i pana burmistrza i pana przewodniczącego 
i wszystkich radnych, abyśmy jak najszybciej podjęli debatę 
i podjęli decyzję w sprawie destynacji, porozmawiali z Panią 
Skarbnik racjonalnie, sensownie w ramach możliwości finanso-
wych naszego miasta oraz określili termin prac nad budową tego 
basenu. Termin, miejsce, kiedy będziemy realizowali projekt, 
kiedy będziemy w stanie realizować tą inwestycję, kiedy uwol-
nią się środki, na ile nas stać. Proszę tak na prawdę w imieniu  
i mieszkańców, którzy coraz bardziej jakby niepokoją się sprawą 
przedłużającej się decyzji. Wiadomo, czekaliśmy tutaj na opinie 
geotechniczną z odwiertów, mamy ją. W związku z tym bardzo 
proszę żebyśmy tym tematem, który jest jakże ważny dla naszego 
miasta w moim mniemaniu, zajęli się merytorycznie, bez zbęd-
nych emocji, bez kłótni i wypracowali takie stanowisko, które 
będzie akceptowalne przez nasz budżet i przez nas wszystkich.  
I robili wszystko już razem, wydaje mi się, żeby za naszej kadencji 
przynajmniej zacząć tą budowę. Ja się nie upieram, że to ma być 
w przyszłym roku. Natomiast, czas projektowania powinien się 
zacząć jak najszybciej. Bardzo dziękuję. 

 Dalszy ciąg dyskusji o basenie i finansach miasta zamieścimy 
w kolejnych numerach gazety, również sprawozdanie finansowe, 
które omówiła skarbnik miasta Aleksandra Łuckoś. Ostatnia 
sesja Rady Miasta trwała wyjątkowo długo i poświęcona była 
tematom, które żywo interesują mieszkańców. Jeśli zaś chodzi  
o najważniejsze jej punkty, to radni udzielili burmistrzowi wotum 
zaufania, zatwierdzili sprawozdanie finansowe za wykonanie 
budżetu w roku 2018 oraz udzielili burmistrzowi absolutorium. 
Te trzy uchwały podjęto jednogłośnie.             Monika Niemiec

(cd. ze str. 4)

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Ustroniu Spółka z o.o., ul. Rynek 4, tel/fax 033 854 58 61

na podstawie Zarządzenia nr 7/2019
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 położonego w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 69/1 
o pow. 55,34 m²

Cena wywoławcza: 160 800,00 zł (cena nie zawiera podatku 
VAT)

 Wadium: 16 080,00 zł
Postąpienie w wysokości 1700 zł.

Lokal usytuowany jest na parterze w budynku wielomieszkanio-
wym, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, komórki-spiżarki  
i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 14,70 m². Działki 
gruntu objęte są księgami wieczystymi KW Nr BB1C/00045769/3 oraz 
BB1C/00079304/3, nieruchomość lokalowa ma urządzoną księgę wieczystą 
KW Nr BB1C/00081484/5. 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. o godz. 12:00
w siedzibie TBS w Ustroniu Spółka z o.o. przy ul. Rynek 4.

Cena sprzedaży lokalu stanowi jego wylicytowaną kwotę. Cenę 
sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić najpóźniej w przeddzień 
zawarcia umowy sprzedaży. 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
2. okazanie dowodu tożsamości,
3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży 

lokali mieszkalnych (strona internetowa TBS www.tbs.ustron.pl, BIP 
Urząd Miasta Ustroń).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy TBS  
w Ustroniu Spółka z o.o., w Banku Spółdzielczym w Ustroniu,

nr konta 60 8129 0004 2001 0026 1209 0002.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. za-

strzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości 
lub części bez podania przyczyn.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia po wcześniejszym kon-
takcie telefonicznym: 33 854 58 61.

Ponadto:
W związku z faktem, iż prawo użytkowania wieczystego nieru-

chomości gruntowych przypisanych do sprzedawanego lokalu prze-
kształciło się w prawo własności, nowy właściciel będzie wnosił opłatę 
na rzecz dotychczasowego właściciela gruntów, tj. Gminy Ustroń  
w wysokości 215,94 zł/rocznie.

22/2019/10/R

WOTUM, RAPORT I AUDYT
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W sobotę, 26 maja miała miejsce  
w amfiteatrze uroczystość religijna 
„Uwierz w ducha”, którą zorganizowały: 
Parafia Rzymskokatolicka św. Klemensa i 
Fundacja „Drachma” przy wsparciu Miasta 
Ustroń. Frekwencja nie była zadowalająca, 
ale z pewnością organizatorzy dołożyli 
wszelkich starań, by jak najlepiej przy-
gotować ten program łączący pieśni ze 
świadectwami wiary, w czym na miejscu 
pomagali liczni młodzi wolontariusze. 
Na facebooku zachęcano do udziału w 
tej duchowej przemianie następująco: 
„Zobaczysz na własne oczy jak Jezus od-
mienia życie! Będziesz mógł skorzystać z 
modlitwy wstawienniczej, zjeść wyśmie-
nite kanapki, napić się wspaniałej kawy, 
a na drogę powrotną dostaniesz Słowo od 
Boga skierowane wprost do Ciebie!”. Na 
początek wystąpił ks. Mirosław Szewie-

czek wikariusz z parafii św. Klemensa, 
witając przybyłych oraz burmistrza Prze-
mysława Korcza. Obecny był również 
przewodniczący Rady Miasta Marcin 
Janik. Następnie chór Canticum Novum 
z Jawiszowic pod kierunkiem Zdzisława 
Kołodzieja wykonał piękny i przejmujący 
hymn liturgiczny „Akatyst”, śpiewany 
przez pierwszych chrześcijan, którego treś-
cią jest pochwała Jezusa Chrystusa, Matki 
Boskiej i świętych. Ten niemal godzinny 
utwór wykonywany jest zawsze na stojąco 
a cappella. Z muzycznym przesłaniem 
wystąpiły także: powstały przed rokiem, 
męski zespół wokalno-instrumentalny 
Saint Joseph Band, który w pieśniach prze-
kazuje problemy dorosłego mężczyzny na 
temat jego roli w świecie i odniesieniu do 
Boga, a także chór gospel God's Property 
z Tychów. Ważnym ogniwem uroczystości 

były konferencje ks. Andrzeja Gołębiow-
skiego, charyzmatycznego salezjanina  
z Krakowa, który pytając obecnych: „Czy 
zapraszasz Boga do łodzi Twojego ży-
cia?” stwierdził, że wiara w Boga jest 
dzisiaj wyzwaniem tego świata. Mówiono  
o wielkiej roli modlitwy wstawienniczej, 
odwołując się do Gal. 6,2. „Jedni drugich 
brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon 
Chrystusowy”, więc każdy potrzebujący 
mógł skorzystać ze wsparcia duchowego na 
terenie amfiteatru. Urządzono tam namiot, 
w którym wolontariusze modlili się za 
osoby pragnące uzyskać taką pomoc. Pro-
wadzący konferencję zachęcali obecnych: 
„Duch zaprasza do eksplozji kreatywności, 
pomysłowości, daje nam niesamowite 
dary, którymi możemy służyć w Kościele. 
Chcemy ludziom dać komunikat, że jeśli 
otwierasz się na Ducha Świętego, to mo-
żesz robić niesamowite rzeczy, otrzymujesz 
od Boga wspaniałe dary, którymi możesz 
służyć innym”.             Lidia Szkaradnik

WIECZÓR UWIELBIENIA

Na wstępie wystąpili: ks. Mirosław Szewieczek (z prawej) i Adam 
Saczka.            Fot. L. Szkaradnik

Przypominamy, że już w najbliższą sobotę odbędzie się Indu-
striada, czyli wielkie święto w Muzeum Ustrońskim. Dla miłych 
ustroniaków zamieszczamy więc program, podkreślając, że 
wszystkie jego punkty będą darmowe:

ATRAKCJE SPECJALNE: Wycieczki Ustrońską Ciuchcią 
szlakiem dawnych bali i rozrywki, wyjazdy spod Muzeum o godz. 
9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00. 

Kreatywne warsztaty wykonywania masek i innych akcesoriów 
balowych. Rozpoczęcie o godz.: 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00. 

Na wycieczki Ciuchcią i warsztaty kreatywne mile widziane 
rezerwacje.

GRY I ANIMACJE: 
9.00-19.00 Animacje dla dzieci „Bal u małej hutmistrzówny”.
9.00-16.00 – Dwie gry terenowe dla dzieci, młodzieży  

i całych rodzin.
NIECODZIENNE ZWIEDZANIE MUZEUM:
Całodziennie: Nowa wystawa „Bal u Brevilliera i Urbana” 

oraz oprowadzanie po wystawach przez przedwojennego 
gentelmana.

13.00-16.00 Warsztaty tańca Lady Marion w muzealnej sali 
balowej.

SPEKTAKULARNY POKAZ: 
10.00 – 15.00 Prezentacja sztuki kowalskiej. Dla najbardziej 

zainteresowanych kute upominki.
WYDARZENIE FINAŁOWE, JAKIEGO JESZCZE  

W MUZEUM NIE BYŁO:
16.00-16.30 Prosto z Wiednia przyjadą właściciele przedwo-

jennej Kuźni, panowie Brevillier i Urban, którzy uroczyście 
wprawią w ruch potężny młot sprężynowy „Ludwig”

16.30-17.30 Bal w międzywojennym klimacie z muzyką 
zespołu Kropki3.

Zapraszamy, będzie zabawnie! Szczegóły na: www.muzeum.
ustron.pl oraz www.ustron.pl

A na muzealnym facebooku znajdziecie uroczy spot, promu-
jący Industriadę, z udziałem wszystkim pracowników Muzeum 
oraz innych osób zaangażowanych.               Alicja Michałek

Hymn liturgiczny „Akatyst” wykonał chór „Canticum Novum”.  
                                                                             Fot. L. Szkaradnik
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W niedzielę 2 czerwca w Ustroniu było słonecznie nie tylko 
za sprawą doskonałej pogody, ale i koszulek uczestników 
XXIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego, w którym wzięło udział 
ponad 350 osób.  

Tym razem na żółto odznaczali się miłośnicy rowerów i ak-
tywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Nie dało się ich 
nie zauważyć, gdy jechali z rynku ulicą Grażyńskiego, Sportową, 
Lipowską, Spokojną, Leśną, Źródlaną, Kuźniczą, znów Sportową  
i na metę na rynek. Nie zawiodły dzieci, ale i seniorzy, wśród 
rowerzystów dostrzegliśmy też przewodniczącego Rady Miasta 

SŁONECZNY RAJD 

x Fot. K. Francuz

Ustroń Marcina Janika, wiceprzewodniczącą Jolantę Hazukę 
i radnego z Polany Damiana Ryszawego z córkami. Nad bezpie-
czeństwem rowerzystów czuwali policjanci, strażacy ochotnicy 
i strażnicy miejscy. 

Po przyjeździe na rynek rajdowcy dostali wodę i grochówkę. 
Odbyło się też tradycyjne losowanie akcesoriów rowerowych 
i roweru, który otrzymała mieszkanka Ustronia. Rodzinnemu Raj-
dowi Rowerowemu, organizowanemu przez Wydział Promocji, 
Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń towarzyszyła 
impreza „Jedź z głową”, podczas której sprawdzano znajomość 
zasad ruchu drogowego, umiejętności kolarskie. Atrakcją była 
możliwość doświadczenia, jak to jest podczas dachowania samo-
chodu. Dzieci brały udział w wielu konkursach zręcznościowych 
i plastycznych, dla laureatów przygotowano nagrody.        (mn)

Tradycją Rodzinnych Rajdów Rowerowych jest losowanie akcesoriów 
rowerowych i roweru. Jako że w Rajdzie startują nie tylko ustroniacy, 
często wylosowany rower opuszczał nasze miasto. Tym razem szczęś-
cie uśmiechnęło się do mieszkanki naszego miasta. Fot. Miasto Ustroń 

Rajdowi towarzyszyło wydarzenie „Jedź z głową” z konkursami 
i nagrodami, a dla laureatów z nagrodami. Na scenie najlepsi ze zna-
jomości przepisów i organizator Andrzej Nowiński, prezes Stowarzy-
szenia Promocji i Rozwoju Ustronia.                        Fot. Miasto Ustroń

Najmłodsi mają zawsze najwięcej uciechy.                   Fot. M. Niemiec W Rajdzie biorą udział całe rodziny.                             Fot. M. Niemiec

Wjazd z ul. Grażyńskiego na ul. Sportową.                     Fot. M. Niemiec Posiłek regeneracyjny na mecie.                                Fot. Miasto Ustroń
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Małgorzata Cichy, szefowa placów-
ki „na kółkach” wyjaśniła, że krew jest 
niezbędna, gdyż wykorzystuje się ją dla 
pacjentów z chorobami serca, białaczką, 
podczas różnorodnych zabiegów czy jako 
zaopatrzenie medyczne w szpitalach i kli-
nikach. M. Cichy podała przykład zabiegu 
przeszczepu wątroby, do którego rozpoczę-
cia potrzebna jest krew danej grupy oddana 
aż przez 15 osób! Autobus krwiodawstwa 
dostarcza zasoby dla 147 szpitali na Śląsku, 
a spotkać go możemy od Gliwic po Istebną. 
W Ustroniu do godziny 15 zarejestrowane 
były 22 osoby, a 16 z nich oddało krew. 

– To świetny wynik, na tle innych oko-
licznych miast wypadamy bardzo dobrze, 
a honorowe krwiodawstwo staje się tutaj 
coraz bardziej popularne – mówi.

Oddać krew może każda osoba w wieku 
od 18 do 65 lat ważąca więcej niż 50 kg,  
a przeciwwskazaniami są infekcje i choro-
by, osłabienie organizmu.

– Badamy w jakiej formie jest poten-
cjalny dawca, czy na przykład nie wypił 
do obiadu piwka, co byłoby przeszkodą. 
Generalnie jednak do oddania krwi nie 
trzeba się specjalnie przygotowywać. Na-
leży zjeść lekkie śniadanie i mieć ze sobą 
dowód osobisty ze zdjęciem, a następnie 
przejść weryfikację i czekać na swoją 
kolej. Oddanie krwi to bardzo ważny gest 
ze strony każdego obywatela i jesteśmy 
zadowoleni z frekwencji – podsumowuje. 

Kolejna akcja krwiodawstwa w Ustroniu 
odbędzie się w ostatni poniedziałek sierp-
nia.                                  Karolina Francuz

  

NIE PO PIWKU, CZYLI 
AKCJA KRWIODAWSTWA

 W ostatni poniedziałek maja na ustrońskim rynku odbyła się akcja krwiodawstwa. 
Autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach raz na 
trzy miesiące przyjeżdża do naszego miasta, umożliwia to mieszkańcom i turystom 
oddanie krwi.

URODZINOWO I Z PASJĄ
Stałym prelegentem w Czytelni Katoli-

ckiej jest powszechnie znany mieszkaniec 
Ustronia Andrzej Georg, któremu towa-
rzyszy żona Elżbieta. Jako wyjątkowo do-
ciekliwy historyk-mediewista nieustannie 
poszukuje nowych informacji dotyczących 
misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla 
i Metodego, przeprowadzonej w latach 
863-867 na terenach górnej Wisły i pań-
stwa gnieźnieńskiego pierwszych Piastów. 
Kolejny wykład miał miejsce 29 maja, 
jednak po powitaniu przez ks. Mirosława 
Szewieczka zaśpiewano panu Andrzejowi 
„Sto lat”, gdyż w tym dniu obchodził uro-
dziny. Następnie, nawiązując do ustaleń 
z poprzednich wykładów, zajął się on 
fragmentem Żywota Metodego: „Książę 
pogański, silny bardzo, siedzący na Wiśle, 
urągał wiele chrześcijanom i krzywdy im 

wyrządzał. (Metody) posławszy zaś do nie-
go (kazał mu) powiedzieć: Dobrze (będzie) 
dla ciebie synu ochrzcić się z własnej woli 
na swojej ziemi, abyś mnie wspominał. Tak 
się też stało”. Przekaz Żywota Metodego 
w opinii większości historyków nie jest do 
końca jasny, gdyż nie wiadomo o których 
chrześcijan w nim chodzi i w jaki sposób 
doszło do chrztu. Tymczasem nasi dociekli-
wi prelegenci starają się rozwiać te wątpli-
wości przekonując, że św. Metody wysłał 
swoje poselstwo ze Skałki, pierwszego 
kościoła obrządku słowiańskiego w Kra-
kowie na Wawel, gdzie przebywał książę 
Wiślan, który przyjął chrzest dobrowolnie. 

Wykładowi towarzyszyła prezentacja 
multimedialna zabytkowych kościołów  
z interesującym komentarzem oraz zachę-
tą, by podczas zbliżających się wakacji 

podążać śladem kryjących jeszcze sporo 
tajemnic obiektów sakralnych. Na zakoń-
czenie proboszcz ks. Wiesław Bajger po-
dziękował prelegentowi, składając również 
życzenia urodzinowe i wyraził podziw za 
wyjątkową pasję w poszukiwaniu i odkry-
waniu śladów przeszłości. Delektując się 
znakomitymi kanapkami, wysłuchiwano 
informacji o dalszych planach dokumenta-
cyjnych wykładowcy, których celem będzie 
poszukiwanie drewnianych kościołów  
w Skandynawii.             Lidia Szkaradnik

Placówka na kółkach nie tylko służy szczytnemu celowi, ale i pięknie się prezentuje. Fot. K. Francuz 
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Przyrządzanie kulinarnych rarytasów  
w postaci koktajli i samodzielnie pomalo-
wanych pierniczków, nauka tańca i gim-
nastyka, gry logiczne, teatr czy puszczanie 
wielkich baniek mydlanych to tylko jedne 
z licznych atrakcji, które zaserwowano 
najmłodszym mieszkańcom miasta. Zapy-
tałam Igora Bukowczana i jego kolegów 
ze szkoły numer 1 w Ustroniu co sądzą  
o takim Dniu Dziecka.

– Bardzo się nam podoba, jest dużo cie-
kawych atrakcji, a pierniczki i koktajle są 
pyszne. No i mamy dzień wolny! – powie-
dzieli chłopcy przegryzając polukrowane 
ciasteczka.

Szkoły połączyły też swoje siły i jako 
jedna drużyna zagrały mecz przeciwko 
Rodzicom i Nauczycielom, a potem wszy-
scy zatańczyli wspólny taniec. Nietypowa 
forma i ścisła organizacja okazały się 
gwarancją dobrej zabawy dla 1300 osób, 
a prezent w tym wyjątkowym dniu zrobiła 
także pogoda i słońce świeciło przez cały 
dzień.

Organizatorów wsparli Karczma Podko-
wa, Kornelia Lapczyk i wolontariusze z Ze-
społu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Wiśle, młodzież z GTE oraz grupa teatral-
na z Wisły. Tekst i foto: Karolina Francuz 

PREZENT 
ZROBIŁA POGODA
31 maja na ustrońskim stadionie odbył się 
Dzień Dziecka organizowany przez Aka-
demię ESPRIT, Klub Sportowy „Kuźnia”  
i Miasto Ustroń. Przygotowali oni szereg 
atrakcji dla przedszkolaków i uczniów 
szkół, którzy od rana mogli aktywnie 
spędzić czas na świeżym powietrzu.
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LAUREACI JONASZA
28 maja bieżącego roku w Bielskim Centrum Kultury odbyła 
się uroczysta gala wręczenia nagród w XXII edycji MEKWB 
„Jonasz”. Tematem tegorocznego Konkursu biblijnego była 
Ewangelia Łukasza.

Główną ideą Konkursu jest poznanie Słowa Bożego zawar-
tego w Biblii, rozumienie tekstu i zachęta, aby poznane treści 
realizować w swoim życiu. Patronat honorowy sprawują: Biskup 
Ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej Kościoła Rzymskoka-
tolickiego, ks Roman Pindel oraz Biskup Diecezji cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego ks dr Adrian Korczago. 
Organizatorem Konkursu jest: Wydział Katechetyczny Kurii 

Bielsko Żywieckiej oraz Towarzystwa katechetycznego „Jonasz”. 
Konkurs ma charakter ekumeniczny i międzynarodowy. Przepro-
wadzany jest w czterech grupach wiekowych. Do tegorocznej 
edycji przystąpiło około 20 tysięcy dzieci i młodzieży. 

Laureaci XXII edycji MEKWB „Jonasz”: Grupa I: Paweł Go-
win SP-2 miejsce III, Anna Raszka SP-2 miejsce VIII. Grupa II: 
Sikora Szymon SP-6 miejsce V. Grupa III: Krzysztof Biedrawa 
SP-2 miejsce IX.

Do Konkursu uczniów przygotowywali: Urszula Śliwka (Paweł 
Gowin, Krzysztof Biedrawa), Maria Leszczyna (Szymon Sikora) 
oraz Jan Kenig (Anna Raszka).

Laureatom gratulujemy ogromnego sukcesu a finalistom nadziei 
na świetne miejsca w kolejnej edycji Konkursu.

                                                                         Urszula Śliwka

III EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU I LOVE SINGING
29 maja w Szkole Podstawowej nr 1  

w Ustroniu odbyła się III Edycja Między-
szkolnego Konkursu Piosenki Angloję-
zycznej „I LOVE SINGING”.

Celem konkursu jest rozwijanie talen-
tów muzycznych w dziedzinie śpiewu  
w repertuarze anglojęzycznym. W konkur-
sie wzięło udział 29 uczestników z czterech 
szkół podstawowych. Jury w składzie Syl-
wia Jankowska-Pasterny i Zbigniew Bałdys 
w ocenie brało pod uwagę następujące 
elementy: czystość intonacji i prawidłową 
emisję głosu, właściwą wymowę w języku 
angielskim oraz ogólny wyraz artystyczny.

1 miejsce zdobyła Patrycja Łukasik  
z SP-2 Ustroń, 2 miejsce Milena Szypuła 
z SP-6 Ustroń, a 3 miejsce Michalina  
i Zuzanna Kiecoń z SP-2 Ustroń.

Wyróżnienia otrzymała Michalina Naj-
da z SPTE Cieszyn, Natalia Bukowczan  
z SP-6 Ustroń oraz tercet w składzie Ka-
rolina Mierwa z SP-2 Ustroń, Maja Mider 

z SP Grodziec i Nadia Juchniewicz z SP-1 
Ustroń.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody 
rzeczowe oraz słodki poczęstunek ufundo-
wany przez sponsorów. Dziękujemy Radzie 
Rodziców SP1, Piekarni Beskidzkiej Kami-
la Podżorskiego, drukarni NIKO-Agencja 
Reklamowa Druk Wielkoformatowy oraz 

22/2019/7/R

Sylwii Jankowskiej - Pasterny za ufundo-
wanie 3 książek.

Gratulujemy zwycięzcom, a uczestnikom 
dziękujemy za wspaniałą zabawę.

Konkurs został przygotowany przez 
nauczycielkę języka angielskiego Justynę 
Domagałę i nauczycielkę muzyki Mariolę 
Dykę.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.
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Już niedługo wakacje, czas odpoczynku 
po intensywnym dla dzieci roku. Przed-
szkolaki z Nierodzimia uczestniczyły 
bowiem w wielu ciekawych projektach. 
Od września do grudnia realizowany był 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 
„Piękna nasza Polska cała”. Jego celem 
było kształtowanie postaw patriotycznych 
u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, 
folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie 
tożsamości narodowej dzieci. W realizację 
projektu zaangażowały się dzieci z wy-
chowawczyniami z wszystkich czterech 
oddziałów. W ramach prowadzonych 
wspólnie działań, zrealizowanych zostało 
12 zadań (m.in.: nauka hymnu Polski, po-
sadzenie dębu w ogrodzie przedszkolnym, 
nauka tańców, akademia z okazji 100. 
lat Niepodległości i inne). Chcąc jeszcze 
lepiej poznać nasz kraj przedszkolaki 
uczestniczyły także w akcji „Pocztów-
kowi przyjaciele”. Projekt ten polegał na 
wymianie widokówek pomiędzy dziećmi 
z całej Polski i tworzeniu z nich mapy 
„pocztówkowych przyjaciół”. Nauczyciel-
ki zorganizowały również ogólnopolski 
konkurs plastyczny pt. „Kto ty jesteś? 
– Polak Mały – najpiękniejsze miejsco-
wości wakacyjne”. W trakcie całego roku 
szkolnego w najmłodszej grupie Motylki 

AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI Z „SZÓSTKI”
realizowane są dwie innowacje pedago-
giczne: „Mały Miś w świecie wielkiej li-
teratury” i „Preorientacja zawodowa dzieci 
w wieku przedszkolnym”. Celem pierw-
szej z nich jest rozwijanie czytelnictwa 
oraz współpracy między przedszkolem i 
środowiskiem rodzinnym dziecka. Dzieci 
zabierają misia Pysia do swoich domów, a 
tam wspólnie z rodzicami czytają książecz-
ki i rysują dla misia obrazki. W ramach tej 
innowacji dzieci razem z misiem Pysiem 
uczyły się samodzielności, obchodziły 
radośnie Święto Niepodległości, uczestni-
czyły w kulinarnych warsztatach, tworzyły 
z materiałów, które skrywał kreatywny 
kuferek, w miarę swoich możliwości 
rozwijały aktywności sportowe w towa-
rzystwie misia. 

W ramach projektu „Preorientacja za-
wodowa dzieci w wieku przedszkolnym” 
dzieci zapoznają się z wybranymi zawoda-
mi, środowiskiem pracy oraz kształtowana 
jest pozytywna i pro aktywnej postawy 
wobec pracy, a także pobudzanie i rozwi-
janie zainteresowań. Dzieci z wszystkich 
grup uczestniczyły w spotkaniach z poli-
cjantem, pisarką Renatą Piątkowską, le-
karzem, ratownikiem medycznym, kucha-
rzem, górnikiem, muzykami, ogrodnikiem, 
krawcową, fryzjerką i strażakami. Dzieci 

odwiedziły również Urząd Miasta, gdzie 
zapoznały się z pracą pani wiceburmistrz 
oraz urzędników różnych wydziałów.

W bieżącym roku szkolnym wszystkie 
dzieci uczestniczą również w zajęciach 
z dogoterapii – zajęcia te mają na celu 
dostarczenie pozytywnych emocji i satys-
fakcji z obcowania z psem, przełamanie 
lęków i czerpanie radości z kontaktu ze 
zwierzęciem. Niewątpliwą atrakcją są 
również cotygodniowe wyjazdy dzieci 
na basen w ramach projektu „Pływamy 
jak rybki w wodzie” z Budżetu Oby-
watelskiego dla dzielnicy Nierodzim.  
W każdy piątek przedszkolaki z grup 
Misie i Zajączki uczestniczą w lekcjach 
pływania pod okiem instruktorów. Dba-
jąc o swój rozwój fizyczny nabywają tej 
niezwykle cennej umiejętności.

Wymienione wyżej działania to tylko 
niewielki fragment wielu inicjatyw, wy-
darzeń, które mają miejsce w Przedszkolu 
nr 6 w Ustroniu. Wszystko po to, by dzie-
ci mogły rozwijać się, poszerzać swoją 
wiedzę i doświadczać w sposób twórczy  
i kreatywny.                   Anita Pieczyrak
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BIBLIOTEKA   POLECA:

Katarzyna Puzyńska 
„Policjanci 

bez munduru”
Autorka bestsellerowego cyklu  
o policjantach z Lipowa rozmawia 
z funkcjonariuszami operacyjny-
mi i dochodzeniowymi wydziałów 
kryminalnych, technikiem krymi-
nalistyki, medykiem sądowym, psy-
chologiem policyjnym.
Zabójstwa, rozboje, zorganizowane 
grupy przestępcze, terroryzm, nar-
kotyki, sekcje zwłok to tylko część 
tego, z czym muszą się mierzyć . 

Ile prawdy jest w stereotypach dotyczących policjantów? Jakie 

konsekwencje ma praca na pełnej 
adrenalinie? 

Mario Escobar 
„Kołysanka 

z Auschwitz”
Powieść inspirowana historią He-
lene Hannemann - Niemki, żony 
Roma i matki pięciorga dzieci, która 
dobrowolnie wybiera uwięzienie  
w Auschwitz Birkenau. Jako przed-
stawicielka czystej krwi aryjskiej 
może wybrać wolność, ona jednak 

za wszelką cenę chce ratować rodzinę...

WYMAGAJĄ 
HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA

Można uogólnić, że zdecydowana większość z nas kocha zwie-
rzęta, więc wzrusza się i rozczula na widok choćby tylko zdjęcia  
z jakimś uroczym stworzeniem. Niemal w każdym domu jest 
pies, często traktowany na równi z domownikami (czasem lepiej), 
podobnie jak kot – domowy pieszczoch. Oczywiście, prawie 
wszystkie dzieci przechodzą przez okres opieki nad chomiczkiem, 
świnką morską, króliczkiem i czym tam jeszcze. A zatem, czy jako 
społeczeństwo jesteśmy wrażliwi na krzywdę wszystkich naszych 
„braci mniejszych”? Okazuje się, że jest to bardzo trudny, a wręcz 
szokujący problem. Chów przemysłowy, chów klatkowy, fermy 
zwierząt futerkowych czy pseudohodowle zwierząt domowych 
to ogromna, często przez nas niezauważalna tragedia milionów 
istot. A dlaczego nie reagujemy na takie okrucieństwo związane 
z hodowlą i uśmiercaniem zwierząt? Coś, co jest dla nas nieprzy-
jemne część osób odsuwa od siebie lub po prostu nie chce widzieć. 
Tymczasem jest mnóstwo niekonsekwencji w prawodawstwie, 
czyli obowiązującej od 1997 r. i wiele razy nowelizowanej „Usta-
wie o ochronie zwierząt” i przerażająca ilość nieprawidłowości, 
wynikająca z jej nieprzestrzegania lub omijania. 

Każdego wrażliwego człowieka powinien zainteresować  
i skłonić do przemyśleń temat „Ustawa o ochronie zwierząt  
w praktyce” zaprezentowany na spotkaniu, które zorganizował  
w przedostatni czwartek maja Ustroński Klub Ekologiczny. Do 
jego prezentacji zaproszono Katarzynę Brandys, rodowitą ustro-
niankę, prezesa Fundacji „Lepszy Świat”. Organizacja działa 
od 2010 r. na terenie naszego powiatu na rzecz humanitarnego 
i właściwego obchodzenia się ze zwierzętami, zwalczania prze-
jawów przemocy wobec nich, ujawniania i ścigania przestępstw 
oraz wykroczeń dotyczących ich praw. Często interweniuje  
w obronie zwierząt, bo coraz więcej osób reaguje i jest wrażliwa 
na ich krzywdę i widzi nieprawidłowości w tej dziedzinie. Pre-

legentka przedstawiła wiele trudnych do rozwiązania kwestii, 
zobrazowanych drastycznymi zdjęciami, zaznaczając, że zgodnie 
z ustawą zabrania się znęcania nad zwierzętami, nakazuje humani-
tarne traktowanie, zaś ich właściciele mają określone wobec nich 
obowiązki, które niejednokrotnie nie są przestrzegane. Dotyczy to 
przede wszystkim chowu przemysłowego i ferm zwierząt futerko-
wych, gdzie właściciele zapatrzeni na maksymalne zyski często nie 
tylko nie zapewniają hodowanemu inwentarzowi podstawowych 
warunków bytowania, ale jeszcze zadają im niewyobrażalny ból. 
Jednym z licznych przykładów nieprawidłowości jest klatkowy 
chów kur dla jajek, gdzie ptaki są przez całe życie ściśnięte  
w klatkach, co powoduje u nich agresję i wzajemne okaleczanie, 
zaś aby temu zapobiec przycina się im m.in. dzioby. Pisklęta 
kurcząt płci męskiej są uśmiercane po narodzinach, ponieważ są 
nieprzydatne w hodowli. 

Niezgodność z zapisami ustawy zauważyć można także  
w przypadku wykorzystywania zwierząt używanych do celów 
rozrywkowych np. w cyrku, gdzie w Polsce takie rozrywki są jesz-
cze dopuszczalne, a w wielu innych krajach unijnych, z uwagi na 
niehumanitarne traktowanie zwierząt podczas tresury i zmuszanie 
ich do nietypowych dla ich gatunków zachowań jest już zakazane. 

Jak stwierdziła K. Brandys w niektórych miastach np. w Cieszy-
nie władze samorządowe nie wyrażają zgody na lokalizację cyrku 
z wykorzystaniem zwierząt na własnym terenie. Nadal działają 
zgodnie z prawem fermy zwierząt futerkowych, zaś warto sobie 
uświadomić, że na jedno futro trzeba zabić 10 lisów, ponad 50 
norek lub 200 szynszyli, a to w jakich warunkach hodowane są 
te zwierzęta nie ma nic wspólnego z humanitarnym ani zgodnym 
z potrzebami gatunku traktowaniem. Prelegentka przedstawiała 
wiele drastycznych problemów, jak chociażby niezgodne z ustawą 
zabijanie zwierząt w ubojniach i wynikające stąd ich cierpienia, 
a tym bardziej tragedię zwierząt podczas legalnych jeszcze  
w Polsce ubojów rytualnych. 

Na spotkaniu powstała bardzo ożywiona dyskusja na temat 
paradoksów w przestrzeganiu przepisów „Ustawy o ochronie 
zwierząt” na przykładzie kotów wolno żyjących, które są pod 
ochroną. Jeśli po odłowieniu weterynarz czy przedstawiciel or-
ganizacji stwierdzi, że jest to kot udomowiony, to będzie czekał 
na adopcję, a jeśli okaże się, że jest dziki, to wówczas gmina 
ma obowiązek kastracji i leczenia tego kota, będącego jednym z 
najskuteczniejszych drapieżników polujących na ptaki, z których 
zdecydowana większość jest również pod ochroną. Czy można 
zatem dbać o dobrostan całego środowiska zwierzęcego?

Istnieje wiele organizacji pozarządowych, które mają za cel 
ochronę praw zwierząt, toteż ta systematyczna popularyzacja 
wpływa korzystnie na uwrażliwienie społeczeństwa na tę stale 
aktualną i bolesną problematykę. Na zakończenie tych trudnych do 
przedstawienia spraw przypomnę jak traktowali nasi przodkowie 
zwierzęta gospodarskie na przykładzie cytatu ze wspomnień prof. 
Jana Szczepańskiego: „Gdybym miał jeszcze raz przyjść na ten 
świat, to chciałbym w nim być krową u mojej matki. Tak myśla-
łem, widząc czym były krowy w naszym codziennym życiu”.

                                                   Lidia Szkaradnik
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USTRONIU

Po naszymu...

W bieżącym roku ustroń-
ski ratusz obchodzi jubileusz 
125-lecia istnienia. Obiekt 
oddano do użytku w czerw-
cu 1894 r. Okazały, reprezen-

tacyjny gmach, pierwotnie 
zwany też „Domem radnym”, 
stanął przy głównej drodze 
powiatowej, w południowo-
-wschodnim narożu placu 

targowego, czyli dzisiejszego 
rynku. Ratusz był budowlą 
długo wyczekiwaną, gdyż w 
Ustroniu, szczycącym się od 
1856 r. statusem miasteczka, 
brakowało miejsca, „w któ-
rym ojcowie miasta roztrzą-
sają najżywotniejsze kwestye, 
tyczące dobra współmiesz-
kańców”. Obiekt był dziełem 
trzech cieszyńskich mistrzów 
budownictwa – Heinricha 
Münstera, Friedricha Eduarda 
Fuldy i Františka Sequensa,  

a jego budowa trwała 13 mie-
sięcy. Początkowo ratusz peł-
nił nie tylko funkcję siedziby 
władz Ustronia. Urzędników 
pracowało wówczas niewiele, 
a głównie mieszkali w nim 
nauczyciele, którzy w sezo-
nie letnim podnajmowali swe 
pokoje gościom kuracyjnym. 
Dla celów administracyjnych 
pozostawiono dwa przestronne 
lokale na pierwszym piętrze, 
gdzie urządzono okazałą salę 
posiedzeń gminnych (87 m²) 
oraz kancelarię przełożonego 
gminy wraz z archiwum gmin-
nym (38 m²).

Pierwotny wygląd ustroń-
skiego ratusza nawiązywał do 
stylu eklektycznego, stano-
wiąc zespolenie form history-
zujących – neorenesansowych 
– z elementami secesji. Naj-
bardziej charakterystycznym 
elementem budowli była ma-
sywna wieża, nakryta ściętym 
dachem typu namiotowego.  
W takim kształcie obiekt prze-
trwał 70 lat, aż do pamiętnego 
pożaru, który wybuchł na stry-
chu w sobotnią noc 5 grud-
nia 1964 r. Obecnie gmach 
prezentuje się nieco inaczej, 
natomiast jego pierwszy ko-
stium możemy podziwiać na 
zachowanych licznych foto-
grafiach, jak np. tej, pocho-
dzącej z bogatych zbiorów 
śp. Piotra Szuby. Zaintereso-
wanych poznaniem dziejów 
ratusza odsyłam do 21 tomu 
„Pamiętnika Ustrońskiego”.       

                   Bożena Kubień

Jako sie mocie moji mili
Wiosna już na całego sie nóm wreszcie ukozała w szumnej 

szacie, bo cieplutko i zielyniućko wszyndzi. Póki co, trzeja 
sie tym czasym radować, bo ani sie nie nazdómy, a ta szumno 
pora, na kieróm czakało sie przez calutkóm zime, zaś hónym 
minie, a jaki bydzie lato tego jeszcze żodyn nie wiy.

Ze snu zimowego łobudziła sie nie jyno prziroda, ale też 
my – ludzie. Młódki już to downo czujóm, że do „zako-
chanio jedyn krok”, toż rychtujóm takóm łoblyczke, że jak 
młody tak stary sie za nimi musi łoglóndnóć. Bo doista kaj 
sie podziwosz, to idzie nabyć fajne ciuchy za grosze. Tóż 
kwitnóm nie jyny kwiotki w zogródce, ale i młode piekne 
dziywczynta, kiere rozmyślajóm ło wielki miłości i kuszóm 
kawalerów goliznóm. 

Nale dyć nie jyno młode, ale i kapke bardziyj leciwe 
paniczki też poczuły tyn powiyw wiosny i rozglóndajóm 
sie za jakóm nowóm strokatóm bluzkóm z dekoldym, abo 
eleganckimi strzewikami na wysokucnych krómflekach. No, 

jak szaleć, to szaleć! Dyć nowo fryzura i gustowny ciuch 
dycki ujmie roków, a dodo chyńci do życio. 

Ale cóż z tego? Jak sie sewlykło ty hrube zimowe mantle, 
to dziepro widać wiela niejednymu człowiekowi przibyło 
sadła i tego „dobrobytu”, a w lecie nie do sie tego nijak 
schować. Przeca w rozlazłej łoblyczce XXXL źle sie paradu-
je. Prowda, że to wszycko je chiński towar, a łóni sóm mali 
i chudzi, tóż potym dlo Europejczyków produkujóm towar 
z iksami, ale nie idzie jyno ło rozmiar, dyć to widać gołym 
okiym, kiery je tłósty. Wszyscy móndrzi radzóm: miyni 
jeś, wiyncyj sie ruszać! Trzeja bydzie doista spuścić pore 
kilo, coby wcisnóć sie do zeszłorocznych letnich galot czy 
spodnicy. Bydym jadła miyni słodkości, a wiyncyj zielyniny. 
Jako to prawióm: „Chwila przijymności, lata otyłości”. 

Podobno łodchudzani to je jedyno gra, w kierej wygrywo 
tyn, kiery traci.                   Staro ustrónioczka 

krómflek – obcas. Tańcowała aż krómflek straciła.
strokaty – wielokolorowy. Mómy strokate króliki.
strzewiki – półbuty. Cera kupiła se nowe strzewiki. 

Z naszego na polski
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SŁONECZNIE I RODZINNIE

Okazją do zorganizowania pikniku był 
Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. 
Dr Adam Mokrysz, prezes Mokate SA  
i CEO Grupy Mokate witał pracowników 
zakładów Mokate SA Ustroń i Mokate Sp. 
z o.o. Żory wraz z rodzinami i podkreślał, 
że ich obecność jest dowodem na to, jak 
ceni się w firmie tradycyjne wartości oraz 
oparte na zaufaniu i szacunku relacje. 
Prezes Adam Mokrysz również świętował 
w gronie rodzinnym. 

Zanim zabawa rozpoczęła się na dobre 
poproszono wszystkie dzieci, by wręczyły 
swoim mamom prezenty przygotowane 
przez firmę. Następnie rozpoczął się 
mecz młodych piłkarzy, a doping kibiców, 

szczególnie mam, był oszałamiający. Po 
meczu medale wręczała właścicielka 
Mokate Teresa Mokrysz i prezes Adam 
Mokrysz. Z każdym piłkarzem zamienili 
kilka słów, robili wspólne zdjęcia, składali 
gratulacje za postawę fair play. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
pokaz judoków z Dębowca, wśród któ-
rych była mistrzyni Polski, a emocje 
jeszcze wzrosły gdy zaczął się piłkar-
ski pojedynek pomiędzy pracownikami 
Mokate SA Ustroń w zielonych strojach 
i Mokate Sp. z o.o. Żory w czerwonych. 

Po meczu rodziny korzystały z wielu 
piknikowych atrakcji. Ze względu na 
temperaturę powodzeniem cieszyły się 
lody i zimne napoje. Energii dodawały 
kawy i herbaty z różnych stron świata, 
a sił kiełbaski z grilla i desery. Zabawa 
trwała do wieczora.

Z ostatnich badań naukowych wynika, 
że konsumenci i kontrahenci coraz bar-
dziej doceniają rodzinność firmy, koja-
rzącą się z tradycjami i wysoką jakością. 
Aby to podkreślić od 2016 r. częścią logo 
Mokate jest określenie „A Family Busi-
ness”. Jednak tradycje rodzinnego biznesu 
w rodzinie Mokryszów sięgają o wiele 
dalej w przeszłość aż do roku 1900, kiedy 
to Josef Mokryš założył sklep kolonialny 
w Dobrej na Zaolziu, oferując klientom 
m.in. kawę i herbatę.                         (mn)

Tegoroczna deszczowa wiosna przysporzyła organizatorom imprez plenerowych 
sporo nerwów. Jednak, gdy na stadionie Klubu Sportowego Nierodzim rozpoczynał 
się IV Rodzinny Piknik MOKATE, słońce pięknie świeciło, a panująca temperatura 
przywodziła na myśl lato i wakacje. Taka też panowała atmosfera – beztroska  
i rodzinna. 

USTROŃSKA 
NA KRAŃCACH 

ŚWIATA
Nasza Gazeta Ustrońska podróżuje  

z ustroniakami. Byliśmy już na szczytach 
Alp, w USA i na Ukrainie, tym razem jed-
na z czytelniczek przysłała pozdrowienia 
z Tunezji. Najwyraźniej nawet podczas 
urlopu w Afryce przychodzi chęć, żeby 
poczytać o tym, co dzieje się w Ustro-
niu. Proponujemy naszym czytelnikom 
nadsyłanie zdjęć z różnych stron i zakąt-
ków świata z naszą gazetą, nie musi być  
w roli głównej. Chętnie zmieścimy fo-
tografie wypoczywających ustroniaków, 
dowiadując się przy okazji, jakie kierunki  
i kraje preferują czytelnicy Ustrońskiej. 
Zapraszamy do zabawy. 

Dzieci wręczały mamom prezenty przygotowane przez firmę.                        Fot. M. Niemiec

Po emocjonującym meczu medale wręczała właścicielka Mokate Teresa Mokrysz i dr Adam 
Mokrysz, prezes Mokate SA i CEO Grupy Mokate.                   Fot. M Niemiec
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PO PROSTU LUBIMY BIEGAĆ!

– Po prostu lubimy biegać ! – rozpoczął żartobliwie – W biegu 
wzięło udział 140 osób, nie tylko zrzeszonych w naszej parafii 
ale także spoza wspólnoty. Trasa prowadziła deptakiem wiśla-
nym, a kategorie to 2,5, 5 i 10 kilometrów. Oprócz biegu była 
także możliwość pokonania trasy z kijami, czyli nordic walking. 
Uczestniczyć w biegu mógł każdy powyżej 6 roku życia, a górnej 
granicy wiekowej nie było. Najstarsza uczestniczka otrzymała 
nawet medal, gdyż w wieku 67 lat wsparła cel pokonując trasę 
nordic walking.

Celem biegu była pomoc dla rodzin chrześcijańskich prze-
śladowanych w krajach Islamu. O więcej informacji zapytałam 
Leszka Ocieczko z fundacji Open Doors. 

– Open Doors działa na terenie Polski i Niemiec, a naszym 
głównym celem jest wsparcie dla dzieci z rodzin piętnowanych 
za swoją wiarę w krajach takich jak na przykład Egipt. Traktuje 
się je tam jako dzieci drugiej kategorii, w klasach liczących 
nawet 60 osób są stawiane na szarym końcu i pomijane. Dzięki 
naszemu wsparciu możemy pomóc im w edukacji, dostarczyć 
pomoc humanitarną, zapewnić literaturę chrześcijańską i służyć 
pocieszeniem w czasie uścisku. 

Pogoda tego dnia dopisała, a uczestnicy wsparli inicjatywę 
spędzając sobotnie przedpołudnie w prawdziwie rodzinnej atmo-
sferze. Ksiądz proboszcz Piotr Wowry wyraził swoją wdzięcz-
ność i dopingował wszystkich zawodników, którzy mogli także 
poczęstować się ciastami przygotowanymi przez żony ewange-
lickich księży. Każdy z nich otrzymał pakiet w którym znalazły 
się książki i broszury o tematyce religijnej, a dla obserwatorów 

przygotowano także stoisko, gdzie można było zakupić takowe 
pozycje. Dawid, Dorota i Asia biegli na dystansie 5 km i powie-
dzieli mi, że chociaż nie biegają na co dzień to akcja bardzo im 
się podobała i chętnie pobiegliby po raz kolejny.

28 września w Bielsku-Białej odbędzie się bieg dla zwycięz-
ców, na który serdecznie zapraszamy wszystkich chcących wes-
przeć fundację Open Doors.                                 Karolina Francuz

W sobotę 1 czerwca odbył się charytatywny Bieg Apostoła Pawła z inicjatywy fundacji Open Doors, a zorganizowany został 
on przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Ustroniu. O trasy biegu i uczestników zapytałam księdza Dariusza Lercha, który 
był głównodowodzącym wydarzenia.

FIRMA BUDOWLANA pilnie zatrudni 
PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH. 

Bardzo dobre warunki płacy i pracy. 510-341-227

22/2019/8/R

Po oficjalnym rozdaniu medali wszyscy zapozowali do wspólnego zdjęcia.                                                 Fot. K. Francuz 

Uczestnicy biegu niezależnie od wieku i sprawności fizycz-
nej wspierali szlachetny cel.                         Fot. K. Francuz 
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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.

Brykiet bukowy, buk suchy wor-
kowany, drewno podpałkowe 
– kartony, węgiel groszek worko-
wany. (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-szamba24.pl.

Malowanie dachów. 505-168-217.

Sprzedam owczarka niemieckie-
go, psa, 5-miesięcy z rodowodem. 
695-040-260.

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

ZACZYNAMY OD 22.000 ZŁ
28 maja odbyła się XXXIII sesja Rady Miasta. Obrady prowa-

dził przewodniczący RM Stanisław Malina, który powitał Emilię 
Czembor, radną powiatową i prezes Towarzystwa Opieki nad 
Niepełnosprawnymi, Dorotę Kohut, dyrektor Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Wychowawczego w Nierodzimiu, prowadzonego przez 
TONN, Janusza Baszczyńskiego, komendanta Komisariatu Policji 
w Ustroniu, Jacka Tarnawieckiego komendanta Straży Miejskiej w 
Ustroniu, Mirosława Melcera, komendanta miejskiego Ochotni-
czych Straży Pożarnych. (...) Głównym tematem sesji było przygo-
towanie miasta do sezonu letniego 2009. Radni przed posiedzeniem 
otrzymali informacje od instytucji i służb porządkowych. Nie mieli 
pytań na temat przygotowania Ustronia do sezonu. Głos zabrał 
natomiast J. Baszczyński, który podziękował za przekazanie 20.000 
złotych na zakup nowego samochodu dla ustrońskich policjan-
tów. Resztę pieniędzy przekaże Komenda Główna Policji. Będzie 
można kupić nowy nieoznakowany samochód bo, jak powiedział 
komendant Baszczyński, dzisiaj eksploatowana bravia jest bardziej 
rozpoznawalna w mieście niż oznakowane samochody policyjne. 

BESKIDZKIE DERBY
Kilkuset kibiców obserwowało mecz Wisły Ustronianki z Kuźnią, 

rozegrany w sobotę, 30 maja, na stadionie w Wiśle Jonidle. Byłem 
nieco zaskoczony taką liczbą kibiców, na co znajomi z Wisły wyjaś-
nili mi, że bywało ich dwa razy tyle, ale po ostatnich przegranych 
meczach przez drużynę z Wisły, część kibiców przestała chodzić 
na mecze. Sporo było też kibiców z Ustronia. Wiele osób się zna, 
więc i atmosfera raczej była przyjazna. Nie było jakichś szczególnie 
nieprzyjemnych okrzyków widzów, jedynie sędzia kilka razy został 
dość ostro skrytykowany, ale też dostał największe oklaski, gdy po-
kazał żółtą kartkę Rafałowi Podżorskiemu z Kuźni.  Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 4.06.2009 r.

 
6.06      Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
7-8.06    Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
9-10.06   Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
11-12.06  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
13-14.06   Lawenda      ul. Skoczowska 137  tel. 855-10-14
15-16.06  Centrum      ul. Daszyńskiego 8  tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

DYŻURY APTEK

Nowa dyscyplina?                                                      Fot. M. Niemiec

7.06 -9.06 XV Warsztaty Sekcji Dermatologii PSLWMZ „Derma 
   tologia pod Równicą”, Hotel Olympic 
8.06 8.00 Zawody M Ligi Biegów Górskich ATTIQ „Eliminator, 
   czyli rzeźnia w Beskidach”, Kolej Linowa 
8.06 8.00 Konkurs Wędkarski w ramach III Spartakiady Dzielnic,  
   Łowisko TWU, ul. Sportowa 21
8.06 9.00-19.30 Industriada „Wielki bal u Brevilliera i Urbana”, 
   Muzeum Ustrońskie 
8.06 12.00 II Piknik Charytatywny Miau & Hau, Karczma  
   Góralska
8.06 15.00 Koncert „Dzieci dzieciom, dzieci rodzicom”, 
   amfieatr
8.06 17.00 V Liga Śląska: mecz KS Kuźnia Ustroń – KS Decor Bełk,  
   Stadion Kuźni
9.06 17.00 Klasa B Skoczów: mecz KS Nierodzim – LKS Ochaby, 
   Stadion w Nierodzimiu 
10-15.06  8.00 IX Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR - "Małe 
   i duże w naturze", amfiteatr 
14.06 18.00 Musical „Error”, MDK „Prażakówka”
18.06 16.00 Zakończenie Roku Towarzystwa Kształcenia Arty- 
   stycznego, MDK „Prażakówka” 
19.06  14.00 Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego, MDK „Praża- 
   kówka”
20.06 11.00 – 14.00 Warsztaty budowy instrumentów pasterskich, 
    Kolej Linowa „Czantoria”
21.06 20.00 Koncert Mrozu, amfiteatr
23.06 15.00 Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, rynek

22/2019/9/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) dodawana do buraczków, 8) wydawana 
przez kasjerkę, 9) rodacy za granicą, 10) słynny polski 
transatlantyk, 12) opaska pełna szlachetnych kamieni,  
14) sypialnia w dworku, 15) policja po angielsku,  
16) rzadka rzecz, 19) roślina pastewna, 22) epos grecki 
przypisywany Homerowi, 23) mieszka nad Tamizą,  
24) kusi do złego.
PIONOWO: 2) sąsiadka Szkocji, 3) pomysł-projekt,  
4) koń czystej krwi, 5) kłujący chwast, 6) zabytkowa część 
miasta, 7) dno naczynia, 11) mityczny zaginiony ląd,  
13) wyniki mnożenia, 17) popularna wyspa grecka, 18) ma-
szyna w tartaku, 20) ziemia uprawna, 21) lepszy od węgla. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 14 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 20 

TARGI STAROCI
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymują:* Elżbieta Sikora 
z Ustronia, ul. 3 Maja. 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 21: Kb3.

miejskich. Jest szansa, że ten sam system przyjmie miasto Wisła, 
wówczas również tam można by było zwrócić pojazd. Rozwią-
zania cyfrowe dla mieszkańców w ramach internetu (e-usługi dla 
mieszkańców). To następny pakiet działań, który wprowadzimy 
w ramach programu „Cyfrowy Ustroń”. Będzie to technologiczna 
ewolucja (żeby nie powiedzieć rewolucja) dedykowana usługom 
dla ludności oraz promocji miasta. Projekt zakończy się w roku 
przyszłym, ale już dziś można powiedzieć, że w jego ramach 
powstają projekty typu: e-cmentarz; e-bezpieczeństwo Centrum 
Zarządzania Kryzysowego; e-tablice (nośniki informacyjno-
-promocyjne dla każdej dzielnicy), e-śmieci (aplikacja mobilna 
przypominająca o wywozie odpadów komunalnych), edukująca 
oraz ułatwiająca zarządzanie tym aspektem pracy Urzędu Miasta 
na linii przedsiębiorstwo komunalne – mieszkaniec. 

Ważnymi i przynoszącymi realne korzyści promocyjne i finan-
sowe są działania w szeroko rozumianym środowisku interneto-
wym. Stąd też, w ramach realizacji działań z zakresu „Cyfrowego 
Ustronia”, powstanie nowy serwis internetowy miasta. Będzie 
posiadał innowacyjne funkcje, jakie musi dziś posiadać miasto 
turystyczne i uzdrowiskowe, aby móc skutecznie konkurować 
na rynku usług: szlaki i spacery multimedialne, trasy rowerowe, 
wirtualne spacery po atrakcjach miasta, muzeach oraz całej jego 
tradycji i historii. Wracając do tej ostatniej, powstanie album dru-
kowany i multimedialny, prezentujący Ustroń na setkach starych 
pocztówek. Wydany z opisem w kilku językach przyczyni się do 
promocji naszego miasta oraz zachęci szersze grono chętnych 
do spędzania wolnego czasu w Ustroniu do częstszej rotacji,  
a kuracjuszom da kolejny powód do promocji naszego miasta  
w regionach, z których przyjeżdżają. 

Tak, są to zaiste ambitne plany, ale bez tego typu podstaw na 
różnych szczeblach nie będziemy konkurencyjni dla klientów 
oraz dobrym przykładem realnych efektów działań dla naszych 
mieszkańców.    Burmistrz Miasta Ustroń

Przemysław Korcz

ORKIESTRA KAMERALNA SILESIAN ART COLLECTIVE 
to energetyczny zespół (założony i prowadzony przez Mateusza 
Walacha), który tworzą młodzi muzycy regionu śląskiego. Od 2010 
roku zachwyca publiczność swoim entuzjazmem i profesjonali-
zmem, odnajdując się zarówno w repertuarze muzyki klasycznej, 
jak i w brzmieniach rozrywkowych. 

O wszechstronności zespołu świadczy szeroki przekrój artystów, 
z którymi dzielił scenę, byli to m.in.: Marcin Wyrostek, Andrzej 
Piaseczny, Łukasz Zagrobelny, Natalia Niemen, Ewa Uryga, 
Grażyna Brodzińska, Łukasz Frant, zespół Universe, Kasia Wilk, 
Beata Bednarz i inni. 

Orkiestra angażuje się także w projekty studyjne. W 2015 roku 
ukazała się płyta Symbioza z muzyką greckiego kompozytora 
Odysseasa Konstantinopoulosa. Orkiestra dokonała również nagrań 
płytowych z zespołem Feel (Feel the Best) i z wokalistką Beatą 
Kozidrak (B3). 

Przy współpracy z Alvernia Studios, muzycy zrealizowali 
płytę Anima Justyny Steczkowskiej, a w poszerzonym składzie 
symfonicznym nagrali muzykę filmową duńskich kompozytorów.  
Z artystką i Bobanem Markovicem orkiestra połączyła siły również 
na płycie I na co mi to było. 

W ostatnim czasie Orkiestra Kameralna Silesian Art Collecti-
ve zrealizowała dwie wielkie trasy ogólnopolskie: Kalejdoskop  
z Andrzejem Piasecznym (2015/2016) oraz trasę Orkiestra Złotych 
Przebojów (2017) z Nataszą Urbańską, Małgorzatą Ostrowską, 
Felicjanem Andrzejczakiem i Mateuszem Ziółko.

 Ponadto orkiestra OKSAC bierze udział w festiwalach, pro-
jektach edukacyjnych, wszelkiego rodzaju galach i wydarzeniach 
kulturalnych, zapewnia oprawę muzyczną jubileuszy i eventów 
dużych instytucji jak i firm. 

WSTĘP DO RAPORTU O STANIE 
MIASTA USTROŃ W ROKU 2018

(cd. ze str. 5)
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ni mecz był bardzo zacięty, co świadczy 
o dużej woli walki. Nasz awans nie był 
już możliwy, ale od wyniku zależał los 
innych drużyn, a zwłaszcza awans rywali. 
Oni grali z największym zaangażowaniem, 
a mimo to przez trzy czwarte spotkania 
Ustroń prowadził. Z SKF Sparta Oborniki 
– ostatecznie zwycięzcą tunieju – przegra-
liśmy tylko jedną bramką: 22:23 (13:12). 

Ponieważ MKS wygrał turniej 1/16 
Pucharu, który odbył się w Tarnowie, 
w 1/8 występował w roli gospodarza. 
Trudno jednak mówić o własnym boisku, 
kiedy gra się w Żorach. Mimo to chłopcy 

WYGRANA NA DZIEŃ DZIECKA

Wydawać by się mogło, że drużynę ze 
strefy spadkowej łatwo będzie pokonać. 
Okazało się jednak, że miejsce w tabeli nie 
zgasiło płomienia rywalizacji w zawod-
nikach z Połomii. Piłkarze Kuźni Ustroń 
zdołali go jednak zgasić i w przedostatnim 
meczu sezonu 2018/2019 zdobyli 3 punkty. 

Kibice, którzy w słoneczną sobotę licznie 
zjawili się na stadionie, byli zadowoleni 
z gry podopiecznych trenera Mateusza 
Żebrowskiego. Przeważali na boisku, ata-
kowali, budowali akcje, jednak pierwsza 
bramka padła w 42. min. Precyzyjne podanie 

Maksymiliana Wojtasika piękną bramką wy-
kończył Jakub Waliczek. W drugiej połowie 
emocji nie brakowało, ale bramek tak, mimo 
że obie drużyny dążyły do zmiany wyniku. 

Kuźnia grała w składzie: Skocz – Madzia, 
Pszczółka, Fizek, Rucki, Trybulec, Kuder, 
Waliczek, Jaworski (Foldyna 91') , Pietra-
czyk (Sikora 70'), Wojtasik. 

Przed Kuźnią ostatnie spotkanie w rywa-
lizacji o palmę pierwszeństwa w IV lidze 
śląskiej. Na stadionie przy ul. Sportowej 
gościć będziemy Decor Bełk. Początek  
o godz. 17.00. 

KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek - 1:0

1 LKS Czaniec 28 57 45:18
2 KS Kuźnia Ustroń 29 57 61:31
3 LKS Drzewiarz Jasienica 28 55 47:29
4 LKS Bełk 29 51 56:41
5 Tyski Sport II S.A. 28 50 51:34
6 KS Polonia Łaziska Górne 29 49 50:38
7 MKS Czechowice-Dziedzice 29 47 51:38
8 LKS Goczałkowice 29 41 47:37
9 LKS Wilki Wilcza 29 37 43:50
10 GKS Radziechowy-Wieprz 29 35 35:37
11 TS Podbeskidzie II BB 29 33 38:50
12 MKP Odra Centrum Wodzisław 28 32 40:38
13 KS Spójnia Landek 29 30 32:41
14 KS Unia Racibórz 29 27 39:55
15 GKS Dąb Gaszowice 29 25 36:69
16 KS Płomień Połomia 29 10 33:98
  

SIÓDMA
DRUŻYNA 
W POLSCE

Patryk Siekierka z Anilaną.       Fot. K. Medwid Ignacy Jaworski ze Spartą.       Fot. K. MedwidBartosz Mrowiec z Kusym.        Fot. K. Medwid

(cd. ze str. 1)

dali z siebie wszystko. Kibice również. 
W czasie turnieju przed halę MOSiR-u 
w Żorach zajeżdżał pełny autokar i sporo 
prywatnych samochodów z Ustronia. 
Zresztą kibice z Ustronia jeździli z zawod-
nikami na wszystkie tunieje, za co wielkie 
podziękowania składają zawodnicy, trener 
i działacze klubu. 

Poprosiliśmy o podsumowanie trenera 
Piotra Bejnara, który powiedział: 

– Jestem bardzo dumny z chłopaków, 
choć czuję niedosyt i żal, że to się skoń-
czyło, bo przez ostatnie tygodnie żyliśmy 
rozgrywkami. Trudno mi tak na świeżo po-
wiedzieć, czego zabrakło. Rywale trochę 
nas przewyższali warunkami fizycznymi, 
mieli też dłuższą ławkę rezerwowych. Po-
między turniejami 1/16 a 1/8 Pucharu była 
jednak bardzo duża różnica w poziomie 
sportowym. Powiedziałbym, że to była 
przepaść i grało się bardzo trudno. Znaleź-
liśmy się w gronie ośmiu najlepszych dru-
żyn w Polsce, drużyn z dużym zapleczem, 

z klubów, z których wywodzą się repre-
zentanci kraju, olimpijczycy, mistrzowie. 
Po raz pierwszy graliśmy z  najlepszymi 
i chyba trochę brakło doświadczenia. Nie 
mieliśmy też atutu swojej hali, bo można 
powiedziec, że wszystkie mecze graliśmy 
na wyjeździe. Na takim poziomie liczy 
się dyspozycja dnia i niuanse. Muszę 
jednak powiedzieć, że te zespoły nie 
były poza naszym zasięgiem. Na przy-
kład na prestiżowym turnieju Lajkonik, 
nie spotkaliśmy się z Kusym Kraków, 
bo oni odpadli wcześniej przegrywając 
z zespołem, który my pokonaliśmy. Losy 
ostatecznej klasyfikacji ważyły się do 
ostatniego meczu. Gdybyśmy wygrali 
z Obornikami, oni by odpadli, a weszłaby 
Anilana. Graliśmy już w różnych turnie-
jach i wygrywaliśmy, ale o taką stawkę 
po raz pierwszy. W przyszłym sezonie 
drużyna będzie młodszym rocznikiem 
w juniorach młodszych, ale za dwa lata 
powalczymy o najlepszą czwórkę.  (mn)


