Podczs VII sesji Rady Miasta
Ustroń Radni jednogłośnie
przyjęli zmiany w budżecie
na rok 2019. Zmiany te są
pozytywne, gdyż zwiększają się dochody i przychody
miasta, a także wydatki na
inwestycje. Więcej na str. 4
TYGODNIK MIEJSKI
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Więcej zdjęć na Facebooku.

Uśmiech znów zaśpiewał i zatańczył na twarzach najmłodszych. O koncercie „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom” piszemy na str. 4.
Fot. K. Francuz

W 2018 roku zaplanowano
ponad 22 mln. zł środków
na inwestycje miejskie. Udało się zrealizować 66 zadań
na łączną kwotę 21 mln. zł,
z tego sfinansowanych własnymi środkami było 90%. To
bardzo duży poziom, stąd
musiało się to odbić na kolejnych latach, jeśli chodzi o zadłużenie miasta.
Więcej na str. 5
Popularny jest slogan, że Jerozolima się modli, Tel Awiw
bawi, a Hajfa pracuje. Warto
to wszystko zobaczyć, ale
trzeba się wcześniej zapoznać z historią tego terenu,
by nie było niespodzianek.
		 Więcej na str. 8
Największą popularnością
cieszyła się prezentacja
sztuki kowalskiej i prawie
cały dzień, pomimo gorąca
przymuzealna kuźnia pękała
w szwach. Więcej na str. 10

Plenerowe zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Fot. M. Niemiec

JESTEŚCIE CORAZ MŁODSI
7 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Ustroniu. Studenci świętowali w plenerze na terenie gościnnego domu wczasowego
„Nauczyciel” w Jaszowcu, gdzie spotkali się słuchacze, wykładowcy, zarząd UTW i goście –
burmistrz Przemysław Korcz oraz przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik. Witała
ich rektor Danuta Koenig, która przedstawiła sprawozdanie z działalności uniwersytetu, stan
finansów i plany na przyszłość.

Zanim jednak zaczęła się biesiada
z jajecznicą, której w tych dniach nie
mogło zabraknąć na towarzyskich spotkaniach, udano się do sali wystawowej
„Nauczyciela”, gdzie podziwiano pokłosie
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warsztatów plastycznych dofinansowanych przez powiat cieszyński. Projekt
łączący pokolenia obejmował zwiedzanie
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle i Muzeum

		

(cd. na str. 11)
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WAKACJE Z PRAŻAKÓWKĄ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE - "Złapmy wielką rybę"
24.06 – 25.06.2019 r. godz.10.00 – 13.00 sala nr 8

Przyjdź i wypróbuj swoje twórcze możliwości, praktycznie
wykorzystując różnorodne techniki plastyczne i tworząc swoją
wielką, wymarzoną rybę.
Grupa warsztatowa może liczyć 15 osób.
Prowadzenie: Agnes Nagy
Wstęp wolny.

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

WARSZTATY ARTYSTYCZNE -"Kolorowe twarze"
1.07 – 4.07.2019 r. godz.10.00 – 13.00
sala nr 8 (II piętro)

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

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

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

to i owo
z

okolicy

W parku przy Muzeum Zofii
Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich stoi pomnik pisarki. Odsłonięto go w 1993
roku, w 25. rocznicę śmierci
autorki „Pożogi”.

* * *

Od kilku miesięcy w Cieszynie
głośno jest o likwidacji Szkoły
Podstawowej nr 4. Plan ten
spotkał się ze sprzeciwem rodziców i nauczycieli. Ostatnio
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władze miasta wycofały się
jednak z tego pomysłu.

* * *

Do Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina”
w Cieszynie trafiły pomoce
dydaktyczne wykonane przez
osadzonych w cieszyńskim zakładzie karnym i studentów
kierunku oligofrenopedagogika
z arteterapią Uniwersytetu Śląskiego. Wykonano je w ramach
programu resocjalizacyjnego.

* * *

Od minionego weekendu dostępna jest dla turystów Jaskinia Malinowska, usytuowana
w okolicy Malinowskiej Skały
tuż przy szlaku czerwonym. Zamontowano system stalowych
drabin i pochwytów umożliwia-

KONKURS WIEDZY O USTRONIU
IM. JÓZEFA PILCHA
18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego odbędzie się finał ósmej edycji Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha, organizowanego
przez Towarzystwo Miłośników Ustronia. W rywalizacji weźmie
udział piętnastu siódmoklasistów, którzy przygotowywali się
do Konkursu na warsztatach regionalnych prowadzonych przez
Bożenę Kubień. Finaliści odkrywać będą swoje korzenie oraz
zmierzą się z testem dotyczącym historii i współczesności naszej miejscowości. Podsumują także 20 lat istnienia gimnazjów
w Ustroniu. Z kolei tematem przewodnim konkurencji grupowych będzie 125-lecie ustrońskiego ratusza. Nie zabraknie też
ciekawostek i osobliwości. Honorowy Patronat nad Konkursem
objął Burmistrz Miasta Ustroń.

* * *

ZAJĘCIA TANECZNE W MDK
„SUMMER DANCE 2019”
Turnus I
8.07. – 12.07.2019 godz. 10.00 – 13.00
Turnus II
29.07. – 02.08.2019 godz. 10.00 – 13.00
W programie: technika tańca, modern dance/classical dance,
modern jazz, contemporary dance, elementy akrobatyki, warsztaty
teatru tańca z elementami, treningu twórczego myślenia, modern
gymnastic dance, improwizacja ruchowa, projekty twórcze uczestników. Cena: 250 zł. Termin zgłoszeń: 1.07.2019 r. (Turnus 1)
i 15.07.2019 (Turnus II). Zapisy są obowiazkowe! ILOSC
MIEJSC OGRANICZONA! Zapisy pod nr tel: 507 226 384.

* * *

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 kwalifikacje 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 dyplomu 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 placówkach medycznych m. in. na terenie
Ustronia. Zapisy już trwają - szczegóły na www.soiz.pl
jących zejście do głównego korytarza. Stamtąd mamy dostęp
praktycznie do całej jaskini.

* * *

Na cieszyńskim rynku odbył się
XIV Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego. Wystąpiły kapele
ludowe i zespoły regionalne ze
Śląska Cieszyńskiego.

* * *

Otwarte są już kąpieliska miejskie w Strumieniu i Czeskim
Cieszynie. Ceny pozostały bez
zmian. Basen w Cieszynie ruszy prawdopodobnie w połowie
czerwca.

* * *

Piaskowce godulskie wydobywane są w kamieniołomach
w Wiśle Obłaźcu oraz w Brennej. Kamieniołom w Lesznej

Górnej bogaty jest natomiast
w wapienie.

* * *

Mieszkańcy Cieszyna mogą
wziąć udział w trzeciej edycji akcji „Torba za surowiec”.
Można otrzymać bawełnianą
torbę w zamian za surowce
dostarczone do PSZOK-a. Trzeba oddać minimum 4 kg tworzyw sztucznych, 10 kg szkła
albo wielkogabarytowy zużyty
sprzęt elektryczny.

* * *

W ostatni weekend czerwca
w nadolziańskim grodzie odbędzie się Święto Herbaty. Impreza organizowana jest od 10 lat.
To multikulturalne spotkanie
miłośników herbaty i sztuki
z obu stron Olzy.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:

Justyna Kania z Ustronia i Jakub Mańkowski z Rudy Śląskiej

* * *

ZROZUMIEĆ IKONĘ
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza w sobotę 15 czerwca o godz.
16.00 na ilustrowany wykład dr Aleksandry Golik-Prus z Książnicy Cieszyńskiej – filologa klasycznego, ikonopisarki ze Szkoły
św. Józefa w Wadowicach. Tematyka wykładu związana jest
z trwającą do końca czerwca wystawą ikon autorstwa Krzysztofa
Liszki z Tychów.

* * *

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.

* * *

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.

* * *
Ustroń
Cieszyn. ul. Ładna

23/2019/1/N

Pogrążeni w żałobie po śmierci

śp. Aleksandry

Glajcar

pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
za serce i pamięć dyrekcji, gronu pedagogicznemu
oraz wychowankom Gimnazjum nr 2 w Ustroniu,
panu dr. Mariuszowi Kozikowi, pielęgniarkom
pani Iwonie Wisełka i pani Joannie Popczyk,
samorządowi ustrońskiemu, ZNP i DFK w Ustroniu
oraz wszystkim przyjaciołom, sąsiadom, znajomym

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

Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
		
991
		
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
		
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

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 Ogniska
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, komfortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia
instrumentu. Zapraszamy również na profil na facebooku i stronę
internetową www.tka.vot.pl
Zarząd TKA

* * *

20.06 godz. 11.00 Warsztaty budowy instrumentów pasterskich.
21.06 godz. 11.00 Piernikowy zawrót głowy – czyli warsztaty
dla dzieci.
22–23.06 godz. 10.00 Podróż w czasie z KL Czantoria.
22–23.06 godz. 11.00 Warsztaty ceramiczne dla dzieci.

* * *

WAKACJE
W MUZEUM MARII SKALICKIEJ
Zapraszamy dzieci i młodzież na atrakcyjne zajęcia. W programie: tworzenie breloczków, bransoletek, figurek metodą
papier-mâché, zabawy ruchowe oraz gry planszowe. Zapewniamy
napoje i drobny poczęstunek! Zajęcia będą odbywać się od 25 do
28 czerwca (wtorek-piątek) w godz. 10.00-13.00. Koszt wynosi
20 zł od osoby za jeden dzień. Zapisy przyjmujemy pod nr tel.:
33 858 78 44 lub 883 594 533. Ilość miejsc ograniczona!
23/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI

Rodzina
23/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Numer alarmowy 112

CO ORGANIZUJE KOLEJ LINOWA
„CZANTORIA”

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Julianna Durczak		 lat 89
Jan Białogłowicz		 lat 56

WAŻNE TELEFONY

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
23/2019/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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RAZEM W SZCZYTNYM CELU
W sobotę 8 czerwca w ustrońskim
amfiteatrze odbyła się cykliczna impreza
charytatywna „Dzieci dzieciom, dzieci
rodzicom”. Organizowany po raz kolejny
koncert połączył ustrońskie szkoły i przedszkola na jednej scenie, a dzieci mogły
zaprezentować swoje artystyczne talenty
w szczytnym celu. Bilety dostępne były
w cenach 7zł dla dorosłego i 5zł dla dziecka. Tyle wystarczyło, aby w znacznym
stopniu wesprzeć inicjatywę Ośrodka
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowaw-
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czego w Nierodzimiu, który wraz z Urzędem Miasta i Domem Kultury „Prażakówka” od lat organizuje imprezę. Dodatkowo
publiczność wspomogła podopiecznych
ośrodka kupując wykonane przez nich
rękodzieło i smakołyki upieczone przez
rodziców. Tradycyjnie na scenie pojawili
się wspomniani wychowankowie, rozpoczynając od występu w stylu safarii i tańcem do utworu „Życia Krąg”. Następnie
sceną zawładnęli uczniowie z Przedszkola
nr 7, Przedszkola nr 5, Przedszkola nr 3,

Przedszkola nr 6, Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Akademii Esprit
i MDK Prażakówka oraz Michalina Najda. Dyrektor ośrodka Dorota Kohut kieruje ogromne podziękowania dla wszystkich sponsorów i darczyńców, a także
trenerów i nauczycieli za wkład i pomoc
w organizację wydarzenia. Efektem zaangażowania i wspólnej pracy jest zebrana
na rzecz ośrodka imponująca suma, czyli
21.788,10 złotych.
Tekst i foto: Karolina Francuz
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WIADOMOŚCI
z RATUSZA

SYTUACJA

nadal dobra
Na ostatniej sesji Rady Miasta Ustroń
jednogłośnie udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń.
Formalnie otrzymał je obecny burmistrz Przemysław Korcz, choć dotyczyło wykonania budżetu za rok
2018, czyli budżetu ustalonego przez
Radę Miasta Ustroń poprzedniej kadencji, a realizowanego przez burmistrza Ireneusza Szarca (nowa rada
i nowy burmistrz rozpoczęli urzędowanie 20 listopada). Podejmując uchwałę radni opierali się m. in. na blisko
100-stronicowym sprawozdaniu finansowym, które sporządziła skarbnik miasta
Aleksandra Łuckoś. Przed głosowaniem
skarbnik przedstawiła najważniejsze informacje, które zamieszczamy poniżej:

– Miniony rok zakończył się mniejszym
niż planowano pierwotnie deficytem – o 8
milionów zł i to nie z powodu mniejszego
zaangażowania w zadania inwestycyjne,
ale przede wszystkim z powodu większych wpływów do kasy miejskiej i to ze
środków własnych, a nie zewnętrznych.
Dochody budżetowe zrealizowaliśmy na
poziomie 87 mln. zł, to jest blisko o 5 mln.
zł więcej niż w roku 2017. Są to dochody
krajowe, jak już wcześniej powiedziałam,
głównie wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych, udziały w podatkach z budżetu państwa, ale również
z naszych lokalnych podatków. W 2018
roku już kolejny rok z rzędu uzyskano
znikome środki, jeśli chodzi o środki
z budżetu Unii Europejskiej, bo stanowiły
one zaledwie 2% budżetu, wykonane były
zresztą tylko w 52%, podczas gdy inne
grupy dochodów wykonaliśmy w 100
i ponad 100%. W finansowaniu inwestycji
z budżetu Unii znalazła się jedynie kwota
911 tys. zł.
Plany inwestycyjne były ambitne,
w 2018 roku zaplanowano ponad 22
mln. zł środków na inwestycje miejskie.
Udało się zrealizować 66 zadań na łączną
kwotę 21 mln. zł, z tego sfinansowanych
własnymi środkami było 90%. To bardzo
duży poziom, stąd musiało się to odbić na
kolejnych latach, jeśli chodzi o zadłużenie
miasta. Mimo to dla wszystkich zadań
zapewnione było finansowanie zgodnie
z ustalonymi wcześniej harmonogramami. Niski udział środków zewnętrznych
spowodował konieczność zadłużania się
w celu sfinansowania wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych, ale również wzrastających cały czas wydatków
bieżących.
13 czerwca 2019 r.

Rozpoczyna się wymiana dachu na Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Na razie trwają prace
przygotowawcze, które pełną parą ruszą po zakończeniu roku szkolnego. Fot. K. Francuz

Z największych przedsięwzięć należy
wspomnieć o zakończeniu realizacji dominującego od kilku ostatnich lat przedsięwzięcia – stadionu sportowego, o rozbudowie ul. Sportowej, budowie budynku
socjalnego, modernizacjach w naszej bazie
oświatowej oraz inwestycjach w ramach
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej i oświetleniowej. W 2018
roku poziom wydatków inwestycyjnych
wynosił 22% budżetu i myślę, że w porównaniu z miejscowościami ościennymi należy to ocenić jako wysoki udział
w całym budżecie.
Wydatki bieżące zrealizowaliśmy na
poziomie 73,5 mln. zł, co stanowiło 94,5%
wykonania planu rocznego. Z bieżących
wydatków warto wspomnieć o pomocy
społecznej i wsparciu rodzin, gdzie przeznaczono środki w wys. ponad 18 mln.
zł, oświata i wychowanie to 25,8 mln. zł,
dotacje dla organizacji pożytku publicznego, organizacji, które realizują zadania
miejskie – 2,3 mln. zł, koszty obsługi
zadłużenia miasta – 622 tys. zł.
Chciałam podkreślić, że z kasy miejskiej, z własnych dochodów mieszkańców
dofinansowano oświatę w wys. 18 mln. zł,
ponieważ subwencja oświatowa z budżetu
państwa wynosiła 11 mln. zł.
W 2018 roku zaciągnęliśmy kredyty na
łączną kwotę 18 mln. zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
na kwotę 766.667,23 zł, a były to pożyczki na ograniczenie niskiej emisji oraz
budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Skoczowskiej i Orzechowej. Bankom
i WFOŚ spłaciliśmy 3.847.923 zł. Koszty
obsługi zadłużenia miasta wynoszą niecały
1 % dochodów, natomiast dług nominalny,
który został zaciągnięty, stanowi sporo, bo
36,4% wszystkich dochodów miasta, to jest
32 mln. zł na koniec zeszłego roku.
Oceniając wykonanie budżetu na rok
2018 myślę, że należy zauważyć, że po-

		

mimo eskalujących wydatków bieżących
sytuacja gospodarcza w Ustroniu jest
nadal dobra i dochody miasta w 2018
roku per capita (na głowę) wzrosły o 411
zł, co daje 5.715 zł na jednego mieszkańca, natomiast wydatki w przeliczeniu na
jednego mieszkańca wyniosły 6.167 zł.
Wykonanie budżetu za poprzedni rok,
sprawozdania finansowe, jak również realizacja przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej były badane
przez Regionalną Izbę Obrachunkową
i uzyskały opinię pozytywną i zgodnie
z tą opinią organ wykonawczy przedstawił
rzetelnie wszystkie informacje potrzebne
do oceny finansowej i majątkowej miasta,
wobec powyższego proszę o przyjęcie
i pozytywne rozpatrzenie sprawozdania,
jak również udzielenie absolutorium panu
burmistrzowi.
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LIPOWA
DO REMONTU
Tak jak zapowiadaliśmy, wracamy do relacji z VII sesji Rady
Miasta Ustroń i finansów miasta. Radni jednogłośnie przyjęli
zmiany w budżecie na rok 2019. Zmiany te są pozytywne, gdyż
zwiększają się dochody i przychody miasta, a także wydatki
na inwestycje. Propozycje uchwały przedstawiła skarbnik
Aleksandra Łuckoś.

NOWE INWESTYCJE
Planowane są większe dochody o 62.342 zł z tytułu wynajmu
pomieszczeń w placówkach oświatowych w I półroczu w przedszkolach nr 6 i 7, wszystkich szkołach podstawowych i dwóch
gimnazjach.
Plan wydatków ma się zwiększyć o 2.062.342 zł, a pieniądze
zostaną przeznaczone na:
– wprowadzenie do realizacji w roku 2019 przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Lipowej (kwota 487.000 zł),
którego rozpoczęcie pierwotnie planowano na rok 2020;
– zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków komunalnych” z przeznaczeniem na wykonanie
zadaszenia wejścia do budynku przy ul. Daszyńskiego 64c oraz
obłożenie płyt granitową wejściowych schodów zewnętrznych
wraz ze spocznikiem (12.000 zł);
– nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wejścia do
budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1 w związku
z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych podjazdu
dla osób niepełnosprawnych oraz podestu wejściowego wraz ze
schodami wejściowymi (kwota 70.000 zł);
– nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dwóch mostków w Parku Zdrojowym w Ustroniu” w związku z koniecznością
wymiany obecnych drewnianych mostków na betonowe z powodu
ich złego stanu techniczcnego (kwota 55.000 zł);
– nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż parkomatu
– parking przy ul. Rynek 4” w celu pobierania opłat za postój
samochodów zgodnie z wnioskiem Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta
Ustroń (kwota 20.000 zł);
– przeznaczenie 50% dochodów z wynajmu pomieszczeń
w placówkach oświatowych w I półroczu na wydatki statutowe
w tych placówkach (kwota 31.171 zł), a pozostałe 50% na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w placówkach oświatowych
(kwota 31.171 zł);
– zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Budowa
Skate Parku pod Palenicą” w celu wybudowania skateparku
o pow. 684m2 – wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią
betonową oraz zakup, montaż i transport następujących urządzeń:
2 szt. Quarter Pipe + Bank Ramp, Fundbox z Grinboxem 3/3 +
Funbox z poręczą 3/3 + Grindbox 3/1, 1 szt. poręcz prosta profil
i 1 szt. poręcz prosta (kwota 256.000 zł);
– nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków z posesji przy ul.
Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu” (kwota 110.000 zł).
Podejmując uchwałę o zmianach w budżecie radni zdecydowali
również o przeniesieniu kwoty 26.400 zł z zadania „Wirtualizacja
serwerowni UM” na przeprowadzenie audytu gminnych placówek oświatowych oraz zwiększeniu planowanych przychodów
o 2 mln. zł, które przeznaczone zostają na inwestycje.
NOWE STATUTY
W obradach Rady Miasta Ustroń zawsze biorą udział przewodniczący Zarządów Osiedli: Zawodzie – Barbara Staniek-Siekierka, Lipowiec – Małgorzata Kunc, Polana – Roman
Zorychta, Nierodzim – Wit Kozub, którzy mają prawo zabierać
głos, chociaż nie biorą udziału w podejmowaniu uchwał. Od
4 lat stuprocentową frekwencją może się też pochwalić przewodniczący Zarządu Osiedla Poniwiec Sławomir Zwardoń, a po
majowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przed sobą ma
kolejne 4 lata pracy. Starego - nowego przewodniczącego powitał
serdecznie przewodniczący RM Marcin Janik, a jeszcze serdecz-
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niej Dorotę Walker, która debiutowała na sesji po tym jak stanęła
na czele Zarządu Osiedla Hermanice. W tej dzielnicy przez kilka
lat nie było zarządu, a wcześniej przewodniczącym był Wincenty
Janus, obecnie radny. Przewodniczący Janik bardzo dziękował
za wieloletnie zaangażowanie w sprawy miasta i podjęcie trudu
zorganizowania zebrania wyborczego. Żeby takowe mogło zostać zwołane przez burmistrza, najpierw trzeba zebrać podpisy
100 mieszkańców osiedla. Właśnie zarządów osiedli dotyczyło
9 podjętych jednogłośnie uchwał, ogłaszających jednolity tekst
statutów każdego z nich. W Ustroniu wyodrębnionych mamy
9 osiedli: Polana, Poniwiec, Ustroń Górny, Ustroń Centrum,
Ustroń Dolny, Zawodzie, Hermanice, Lipowiec, Nierodzim,
zarządów – jednostek pomocniczych miasta Ustroń – nie mają
Ustroń Górny, Centrum i Dolny. W statutach, które brzmią niemal identycznie dla wszystkich osiedli czytamy m.in. że ogólne
zebranie mieszkańców jest ciałem uchwałodawczym, a zarząd
wykonawczym. Kadencja zarządu liczącego 5-7 osób trwa 4 lata.
Liczba mieszkańców, która musi być na zebraniu, żeby dokonać
wyboru to 3% w pierwszym terminie i 3% pomniejszone o 20%
w drugim terminie ogłoszonym po 15 minutach. W przypadku,
gdy na zebranie wyborcze przyszło mniej osób i nie doszło do
wyboru zarządu, burmistrz zarządza ponowne wybory na wniosek
co najmniej 100 osób uprawnionych do głosowania w danym
osiedlu. Zarządy biorą udział w kreowaniu życia społecznego
w swojej dzielnicy, zgłaszają wnioski do Urzędu Miasta
w sprawie koniecznych działań, wnioski do budżetu, współpracują
z mieszkańcami i radnymi z danej dzielnicy.
NOWA KOMISJA
Zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych w gminach takich jak Ustroń powołuje się
stała komisję uzdrowiskową, określając przedmiot jej działania
i skład. W związku ze zmianą radnych zasiadających w Radzie
Miasta Ustroń zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.
Zgodnie z nią w Komisji Uzdrowiskowej Miasta Ustroń zasiadać
będą: Przemysław Korcz – burmistrz, Barbara Staniek-Siekierka
– przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Zawodzie, Jolanta
Hazuka – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń, Adam Rybicki – wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
„Ustroń” S.A., Janusz Król – prezes Zarządu Śląskiego Centrum
Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności.
(cdn)
Monika Niemiec

W sezonie turystycznym niestety zdarza się więcej aktów wandalizmu, co podczas rutynowych kontroli na terenie miasta stwierdzają
strażnicy miejscy. Na zdjęciu widać zrzucony klosz lampy ulicznej,
który wisi tylko na włosku, czyli na kablu. Straż Miejska przekazuje
informacje o wszelkich uszkodzeniach latarni, znaków drogowych,
ławek, koszy itp., a koszty napraw ponosi miasto. Fot. SM Ustroń

13 czerwca 2019 r.
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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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa 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 Ustronia Polany
w rejonie ulicy Baranowej,
odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej,
Pod Grapą oraz góry Czantoria - etap 1
(Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr VI/79/2019
Rady Miasta Ustroń z dnia 25 kwietnia 2019 r.)
wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym
Nr IFIII.4131.1.38.2019 z dnia 30 maja 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, pok. 31.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej
BIP Urzędu Miasta Ustroń.

			
Burmistrz Miasta
			 Przemysław Korcz

PODZIĘKOWANIA

Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień... tak 24 maja 2019 r.
mogliśmy powiedzieć, gdy uroczyście obchodziliśmy 50-lecie
istnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu. W to wyjątkowe święto odwiedziło nas
wielu gości – byłych nauczycieli, absolwentów, włodarzy miasta,
przyjaciół i sympatyków szkoły na Polanie.
Dziś przychodzi czas refleksji i wspomnień. Cieszymy się,
że społeczność Ustronia świętowała razem z nami. Dziękujemy
Gościom za przybycie i wspólną zabawę, pracownikom szkoły,
uczniom i rodzicom za przygotowanie uroczystości, sponsorom za
pomoc. Wszystkim dziękujemy za życzenia i miłe słowa. Cieszy
nas okazana nam życzliwość, dobroć i sympatia, radują komplementy i słowa uznania. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!
Wierzymy, że prawdę głosi ludowa mądrość: „Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś”. Nas otaczają wspaniali
ludzie, co zawsze podkreślamy – i mamy nadzieję, że to właśnie
świadczy o nas i naszej szkolnej społeczności. Wszystkim naszym
przyjaciołom – dziękujemy!
Dziękujemy również panom z GOPR: Wojciechowi Niemiec,
Bronisławowi Kukuczka, Robertowi Noszka, Pawłowi Herman.
Sponsorzy: Elżbieta i Damian Ryszawy, Sylwia i Marek Witkowscy, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Ustroń, Magdalena
i Adam Rychlik, Ugochi N. – Pinkas, Ewa Pilch, Katarzyna Jaworska, Dominika Macura, Janusz Morawiec – Fundacja Fascynujący
Świat Dziecka, F.H.U.”KSEROGRAF” S.C. – Andrzej Franek,
Grupa Beskidzka GOPR, P.H.U.”Beskid-Frut 2” Zbigniew
Szczotka, P.P.H.U."PASJA" Sylwester, Jan i Karina Pasterny.

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze GU w relacji z sesji Rady Miasta
Ustroń błędnie podaliśmy, że w Szkole Podstawowej nr 6
w Ustroniu Nierodzimiu w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą trzy oddziały pierwszych klas. W szkole tej utworzono
dodatkową klasę pierwszą, ale w sumie będą dwie, w tym jedna
integracyjna. Osoby zainteresowane i czytelników przepraszam
za pomyłkę.
Monika Niemiec
13 czerwca 2019 r.
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INFORMACJA

o przystąpieniu do wyborów ławników do Sądu
Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego
w Cieszynie na kadencję 2020- 2023
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń informuje, że przystępuje się do
wyboru ławników sądowych:
1) 	 do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - 3 ławników
2) 	 do Sądu Rejonowego w Cieszynie - 4 ławników (w tym do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy 2 ławników).
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.
Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba
wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Kto nie może być ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące
przed dniem zgłoszenia).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą:
1) imię (imiona),
2) nazwisko,
3) numer ewidencyjny PESEL,
4) miejsce stałego zamieszkania,
5) własnoręczny podpis
- każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika
przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?
Koszty opłaty za: 1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa, 2) wystawienie zaświadczenia
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Informacje dodatkowe
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta po upływie terminu, a także
zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie
zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miasta stwierdza w drodze uchwały.
Wzór KARTY ZGŁOSZENIA kandydata na ławnika można:
• pobrać dokument ze strony www.ustron.pl,
• otrzymać w Biurze Rady Miasta Ustroń, Rynek 1 (II piętro, pok. 38)
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na KARCIE ZGŁOSZENIA dołącza się
następujące dokumenty:
• Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (zapytanie składa
się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10),
• Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej,
stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
• Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (opatrzony datą nie wcześniejszą
niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) lub Listę osób zgłaszających kandydata.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1-4, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Rada Miasta Ustroń dokona wyboru ławników w głosowaniu tajnym, w terminie do końca
października 2019 r.
Kontakt
Dodatkowe informacje w sprawie wyborów ławników uzyskać można w Biurze Rady Miasta
Ustroń: Telefon: 33 857 93 17, Email: radamiasta@ustron.pl
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Miłośnicy podróży i przyjaciele biblioteki.

Fot. L. Szkaradnik

Prelegentka znów marzy o wyjeździe do Izraela. Fot. L. Szkaradnik

MILIONY KILOMETRÓW GUMOWYCH RZEK
W środę, 5 czerwca czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej zapełniła się do ostatniego miejsca, by wysłuchać wspomnień
z ostatniej podróży do Izraela i Palestyny Izabeli Kuli, pełniącej funkcję dyrektora MBP w Cieszynie, która wraz z mężem pod
koniec zimy podążała szlakiem parków narodowych. Podróżnicy po raz kolejny odwiedzili te kraje, bo jak zaznaczyła prelegentka, Izrael ją zachwyca, więc była to wycieczka marzeń. Popularny jest slogan, że Jerozolima się modli, Tel Awiw bawi,
a Hajfa pracuje. Warto to wszystko zobaczyć, ale trzeba się wcześniej zapoznać z historią tego terenu, by nie było niespodzianek. To państwo nie wita gościnnie turystów, bo każdy musi przejść przez odprawę paszportową i odpowiedzieć na sporo pytań,
a młode kobiety są nieraz odprawiane z powrotem na lotnisko.

W Izraelu przeważają tereny pustynne,
lecz system nawadniania jest tam bardzo
dobrze przygotowany. Jak stwierdziła pani
Iza, są to miliony kilometrów gumowych
rzek, więc każde drzewo ma stały dostęp do

wody. Kto chciałby jeszcze zobaczyć Morze
Martwe powinien się spieszyć, gdyż okazuje
się, że z roku na rok jest coraz mniejsze.
Podczas indywidualnych podróży pomocny
może być wypożyczony samochód, którym

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE
5 czerwca, w środę w Przedszkolu nr 1
w Ustroniu odbył się kolejny, szósty już
Piknik Rodzinny. Ta cykliczna impreza
od lat cieszy się ogromną popularnością
i zainteresowaniem. Bogaty i różnorodny
program, moc atrakcji, niespodzianki
i cudowna, wspólna zabawa. Wszystko
to sprawia, że rok rocznie wokół naszego
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przedszkola gromadzi się liczna grupa
wiernych i oddanych przyjaciół, by wspólnie z nami świętować Dzień Rodziny.
Nie inaczej było i w tym roku. Punktualnie o 16.00 rozpoczęło się radosne, rodzinne świętowanie. Na początku wszystkie
grupy zaprezentowały się zebranej licznie
w ogrodzie przedszkolnym widowni.

co odważniejsi (jak prelegentka z mężem)
potrafią przedostać się do Palestyny. A że
Polacy są wszędzie, więc nawet na pustynnych uroczyskach można było usłyszeć
(cd. na str. 9)

Tuż po występach naszych małych
artystów rozpoczęła się wspólna, radosna
zabawa. Nawet deszcz nie był w stanie
popsuć przedniej zabawy i nie przestraszył
naszych gości.
A na zebranych wokół naszej placówki
przyjaciół czekał naprawdę szeroki wachlarz atrakcji. Począwszy od zabaw przy
muzyce, konkurencji sprawnościowych,
malowania twarzy, loterii fantowej, licytacji, dmuchanego zamku, baniek mydlanych, a na atrakcjach kulinarnych których
także nie brakowało, skończywszy.
W tym miejscu pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy
tak licznie zebrali się w ogrodzie przedszkolnym naszej placówki za ofiarowany
nam czas, pomysły i pracę. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli nasze przedsięwzięcie, a więc niezastąpionym Rodzicom, zwłaszcza zaś członkom Rady
Rodziców, sponsorom, a wśród nich: Pani
Annie Jurczok – „MEBLE u Michała”,
Pani Renacie Naglik, prezes Spółdzielni Brenna, Panu Szymonowi Poloczek
właścicielowi Firmy Handlowo – Usługowej, Parafii Ewangelicko – Augsburskiej
w Ustroniu, Szkole Podstawowej nr 1
w Ustroniu, P. Darii Staniek, P. Dorocie i Karolowi Marcinkowskim, P. Annie Supeł – „Poniwiec Mała Czantoria”,
P. Sabinie i Wojciechowi Krakowskim,
P. Ewie Szwarc – Salon Fryzjerski Mix
Styl i wszystkim Pracownikom Przedszkola.
Ewa Słowik
13 czerwca 2019 r.

naszą mowę. Wśród parków narodowych
prelegentka przedstawiła na początek kaskadami zwieszające się po zboczu bajeczne ogrody Bahajskie, które są na liście
światowego dziedzictwa UNESCO. To
wizytówka Hajfy i główna jej osobliwość.
Z kolei Rosh Hari Kva, gdzie delektowano
się podwodnymi grotami skalnymi i morską muzyką, jest to najniebezpieczniejszy
park ze względu na sąsiedztwo Libanu. Na
uwagę zasługują także park Goven i zamek
Monfort, forteca krzyżowców położona
w północnym Izraelu. Jest to atrakcja
chętnie odwiedzana przez trekkingowców, toteż dostosowano się do ich potrzeb
i systematycznie dowożona jest tam woda.
Atrakcją jest również kanion Ein Avdat,
z wodospadami wytryskającymi ze skał,
natomiast stolicę Izraela, Jerozolimę prelegentka zwiedzała już kilkakrotnie.
W pobliżu granicy Izraela i Palestyny
po kilku dniach intensywnych opadów
pojawiły się rzeki okresowe, więc ludzie
obserwowali ten żywioł, czyli z ogromną
siłą płynącą wąwozami wodę z piaskiem.
Przedostanie się samochodem z Izraela do
Palestyny było wielkim wyzwaniem, gdyż
każdy zapytany o tę możliwość zdecydowanie odradzał, ale mimo wielkiego strachu,
okazało się to możliwe bez przykrych
niespodzianek. W Palestynie na uwagę
zasługuje słynny monastyr Mar Saba. Jest
jednym z najstarszych klasztorów na świecie, pochodzącym z V wieku i po dziś dzień
pielęgnuje dawne tradycje. Jedną z jego
wciąż zachowanych restrykcji jest zakaz
wchodzenia kobiet do jego wnętrza. Mieszkańcy specjalizują się w roli przewodników
i chętnie oferują swe usługi.
Drugi nieco mniej znany jest monastyr św.
Jerzego na urwisku Wadi al-Kilt zamieszkiwany tylko przez czterech mnichów. Na
trasie wędrówki było także Jerycho, duże
miasto w pobliżu rzeki Jordan, uważane jest
za jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkałych miast na świecie, a panowały
tam cisza i spokój.
Te tajemnicze krajobrazy pustynne tak
zauroczyły prelegentkę, więc choć ją zapytano po powrocie, czy wyjazd do tych
niebezpiecznych krajów to była odwaga,
czy lekkomyślność, znów planuje kolejną
podróż w te miejsca. Lidia Szkaradnik

Fot. Materiały organizatora

DR ADAM MOKRYSZ ODEBRAŁ
NAGRODĘ INWESTOR BEZ GRANIC
Prestiżowe wyróżnienie przyznawane wybitnym przedsiębiorcom za zasługi dla
rozwoju eksportu, zostało wręczone 13 maja 2019 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Nagrodę w imieniu Mokate odebrał Prezes
Grupy dr Adam Mokrysz. Grupa Mokate otrzymała wyróżnienie za skuteczność
strategii eksportowej owocującą stałą obecnością na największych i najbardziej
wymagających rynkach.

Nadrzędną ideą projektu „Inwestor bez
granic” jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją. Tytuły przyznano najskuteczniejszym polskim inwestorom realizującym
ekspansję zagraniczną oraz aktywnym
i odpowiedzialnym inwestorom zagranicznym w Polsce, wpływającym na pozytywne zmiany zachodzące w gospodarce i na
rynku pracy. „Nagrodę dedykuję rodzinie
i współpracownikom. Jako kolejne pokolenie właścicieli, rozbudowujemy Grupę
Mokate w skali międzynarodowej. Bariery
są w głowie i tam należy je pokonywać.
Nasza Firma główne rynki eksportowe

posiada w Europie, ale jesteśmy obecni
także w Azji i Afryce. Na Śląsku jest wiele
przedsiębiorczych ludzi i firm, z których
możemy być dumni, którzy są doskonałą
wizytówką regionu” - powiedział Adam
Mokrysz.
Ta prestiżowa i zaszczytna nagroda nie
była jedynym akcentem Mokate podczas
tegorocznego Kongresu. Prezes Adam
Mokrysz uczestniczył także w panelu
dyskusyjnym poświęconym tematyce firm
rodzinnych w Polsce. Tradycyjnie – wszyscy uczestnicy tego wydarzenia chętnie
degustowali najlepsze produkty Mokate,
dostępne na firmowym stoisku.

23/2019/6/R

Fot. B. Siekierka
We wtorek 4 czerwca grupa ustroniaków – sympatyków Muzeum Marii Skalickiej w ramach
Letnich Spotkań Wyjazdowych - miała okazję zwiedzić Zamek w Grodźcu, którego właścicielem
jest Pan Michał Bożek. Dziękujemy serdecznie Panu Michałowi za możliwość nieodpłatnego
zwiedzania i ugoszczenie naszej grupy słodkim poczęstunkiem. Specjalne podziękowania
dla pracowników Zamku za oprowadzenie.

13 czerwca 2019 r.
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i Anną Staniek. O godz. 16 eleganckie towarzystwo w stylowych
strojach przeszło na muzealny dziedziniec, by razem z licznie
zgromadzoną publicznością obejrzeć pokaz pracy zabytkowego
młota sprężynowego Ludwig, obsługiwanego przez Zbigniewa Michałka i Grzegorza Kubienia. Wcześniej panowie kuli
w jeszcze bardziej archaiczny sposób w historycznej kuźni, co
jak zawsze wzbudzało największe zainteresowanie wśród dzieci.
Dla najmłodszych przygotowano również ciekawe animacje,
na które zgłosiło się 58 dzieci, a dla rodzin gry terenowe „Jak
trafić na bal do Brevilliera” oraz „Koafiura w buduarze”. Wzięły
w nich udział 93 drużyny. Na wycieczki Ciuchcią „InduSzlakiem
dawnych bali i rozrywki” pojechały łącznie 392 osoby podczas
7 tur, a pasażerom towarzyszyła Bożena Kubień – prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia, która opowiadała o ustrońskim
przemyśle, robotnikach, ich pracy i zabawach. W warsztatach
kreatywnych „InduFascynatory na InduBal”, prowadzonych
przez Alicję Bąk-Żerebiec uczestniczyło 100 osób, tyle samo
w happeningu „Wszyscy jesteśmy przemysłowcami”, a prezentację sztuki kowalskiej – wykuwanie i zdobienie „InduKotylionów"
podziwiało ok. 700 osób.

Pokaz kucia obserwują Brevillier, Urban i dyrektor Lupinek.
Fot. M. Niemiec

ROZBAWIONA

INDUSTRIADA
Liczba atrakcji, jakie na Industriadę przygotowuje Muzeum
Ustrońskie jest imponująca. Mimo iż w ramach Święta Szlaku
Zabytków Techniki od 7 do 9 czerwca w województwie śląskim
odbyło się prawie 500 wydarzeń w 27 miejscowościach i 44
obiektach, ustrońską placówkę przy ul. Hutniczej od godz. 9.00
do 19.30 odwiedziły 1994 osoby. A że jubileuszową – 10. edycję
trzeba było jakoś uczcić, postawiono na bal, Indu-Bal w różnych
stylach: PRL, magnackim itp. W Ustroniu bawiono się razem
z Brevillierem (w tej roli Karol Brudny – prezes Stowarzyszenia
Miłośników Kuźni Ustroń) i Urbanem (w tej roli Franciszek
Giecek) – właścicielami ustrońskich fabryk. I mimo iż z historycznego punktu widzenia panowie nie mogli się spotkać,
to na balu w Muzeum Ustrońskim kroczyli razem z dyrektor
Magdaleną Lupinek i jej współpracowniczkami Alicją Michałek

Występ zespołu Kropki3 w balowej scenerii.

Pamiątkowe pieczątki i wyjazd ciuchci na InduSzlak. Fot. M. Niemiec

Jak podaje Alicja Michałek, największą popularnością cieszyła
się prezentacja sztuki kowalskiej i prawie cały dzień, pomimo gorąca przymuzealna kuźnia pękała w szwach. Goście Industriady
tłumnie oczekiwali na swój przydział kutych i zdobionych przez
kowala serduszek, pełniących funkcję InduKotylionów. Tak jak
w poprzednich latach do Muzeum Ustrońskiego przyjechało
sporo grup rodzinno-przyjacielskich z dziećmi i młodzieżą
z Bielska-Białej i Górnego Śląska, biorących udział w organizowanych na terenie dawnego założenia hutniczego grach
terenowych. Dlatego pracownicy Muzeum muszą się starać,
aby z każdym rokiem podwyższać poziom gier, urozmaicać je
i stawiać nowe wyzwania. Ogromną furorę zrobiła wystawa
„Bal u Brevilliera i Urbana”, prezentująca sceny z lat 20. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku goście Industriady przybyli
do Ustronia głównie koleją, na co miał wpływ na pewno fakt, że
przejazd na miejsce imprez był bezpłatny.
Wyjątkowym wydarzeniem podczas tegorocznej Industriady
był występ zespołu „Kropki3” w składzie: Karolina Kidoń, Justyna Cieślik, Bogusia Kowalczyk z akompaniamentem Tomka
Pali. Repertuar tak idealnie wpasował się w scenerię i nastrój
wydarzenia, że widzowie poszli w tany.
Wystawa strojów i akcesoriów balowych jest piękna, zasługuje
na osobny artykuł i koniecznie wizytę w Muzeum Ustrońskim.
Gwarantuję, że zwiedzający, a szczególnie panie, będą zachwyceni.
(mn)
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Fot. M. Niemiec

13 czerwca 2019 r.

JESTEŚCIE
CORAZ MŁODSI
(cd.ze str. 1)

Ustrońskiego, a następnie tworzenie obrazów zainspirowanych tamtejszymi zbiorami. Najciekawsze w projekcie było to, że
pod kierunkiem artysty i nauczyciela plastyki Dariusza Gierdala, wspólnie pracowali studenci trzeciego wieku oraz dzieci
i młodzież. Nie brakowało emocji przy
wspólnym oglądaniu pokłosia warsztatów,
a stosowane techniki i styl obrazów na
wszystkich zrobiły duże wrażenie.
Po obejrzeniu wystawy o zabranie głosu
poproszono gości. Burmistrz Przemysław
Korcz powiedział:
– Bardzo się cieszę, że Uniwersytet powstał, działa i zrzesza tak wielu słuchaczy.
Myślę, że na miejscu jest tutaj przytoczenie słów wielkiego ustroniaka prof. Jana
Szczepańskiego, który po maturze usłyszał
od swojego ojca: „Jónku, jak już ty te
wszyski ksiónżki przeczytosz, pamiyntej,
żebyś został sobóm”. Cieszymy się, że
pomimo różnej wiedzy, różnych zawodów
i doświadczeń pozostaliście państwo sobą
i robicie takie wspaniałe rzeczy, działacie
razem i poszerzacie swoje horyzonty.
Dziękujemy za pracę wszystkim organizatorom i państwu za uczestnictwo.
Stanisław Kubicjus, członek Rady Programowej UTW, przewodniczący Rady
Powiatu Cieszyńskiego:
– Jestem bardzo zadowolony z faktu, że działalność uniwersytetu była w
tym roku nie tylko kontynuowana, ale
i rozwijana. Myślę, że aktywność nas
wszystkich jest bardzo potrzebna i to w
różnych obszarach. Rada Programowa
dobrała się w takim składzie i pracuje
pod bardzo dobrym kierownictwem, że
oczekiwania państwa udaje się spełnić.
Zarówno w imieniu Rady Programowej UTW, jak i fundatorów Fundacji
Esprit państwa Anny Wójcik-Pruszyńskiej
i Andrzeja Pruszyńskiego dziękujemy
za przychylność władz samorządowych
i wspieranie działalności UTW.
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
Marcin Janik:
– Jako mieszkaniec Ustronia i przedstawiciel samorządu jestem bardzo dumny, że mamy w Ustroniu taki wspaniały
Uniwersytet i tak wspaniałych, otwartych
i aktywnych ludzi, którzy korzystają z oferowanych im zajęć. Gratuluję, że jesteście
z roku na rok młodsi i macie więcej chęci
do samorozwoju, kształcenia się i pracy.
Po przemówieniach artystycznych
wrażeń dostarczył i niekłamany podziw
wzbudził występ zespołu tańca liniowego,
a później bawiono się już wspólnie do
późnego wieczora.
Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW)
w Ustroniu powstał w związku z ogromnym zainteresowaniem taką formą działalności osób „50 +”. UTW w Ustroniu
powołany został przez Fundację ESPRIT,
a jego celem jest zagwarantowanie seniorom pożytecznego spędzenia czasu, rozwijanie swoich zainteresowań, proponowanie
wartościowego zajęcia, które poprawi
uczestnikom zajęć jakość życia psychicz13 czerwca 2019 r.

Młodzi i trochę starsi uczestnicy warsztatów plastycznych z wykładowcą Dariuszem Gierdalem.
Fot. M. Niemiec

Pokaz tańca liniowego.

Fot. M. Niemiec

Dziękujemy, że jesteście – mówili przedstawiciele samorządu. 		

nego, intelektualnego i fizycznego. Nad
programem zajęć i działalnością UTW
czuwa Rada Programowa w składzie: Danuta Koenig – przewodnicząca, Grażyna
Słotwińska – wiceprzewodnicząca, Józefa
Kubica – sekretarz, Zofia Gaj – skarbnik oraz członkowie: Andrzej Piechocki,
Stanisław Kubicius, Zbigniew Niemiec.
W ramach Uniwersytetu prowadzone są
lektoraty z języków obcych, treningi pa-

		

Fot. M. Niemiec

mięci, odbywają się zajęcia z informatyki,
joga, taniec liniowy, gimnastyka dla pań,
aqa aerobic, nordic walking, a także wyjazdy do teatru, kina, koncerty, wycieczki,
wykłady, warsztaty tematyczne. Składka
wynosi 10 zł, udział w wykładach, które
przeniosły się do Muzeum Ustrońskiego
jest bezpłatny, koszty zajęć ponoszą studenci, a wycieczki i wyjazdy są dofinansowywane.
Monika Niemiec
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Na pierwszym planie Z. Bojda w rozmowie z ks. Piotrem Wowrym.

Fot. L. Szkaradnik

NIE USUWAJMY ZĘBÓW
PODCZAS PEŁNI KSIĘŻYCA
Kalendarz biodynamiczny był tematem wykładu Zofii Bojdy na comiesięcznym
spotkaniu Stowarzyszenia Kobiet Ewangelickich we wtorek 4 czerwca. Prelegentka z zaangażowaniem uprawia ojcowiznę w Hermanicach, a więc ma długoletnie
doświadczenie w tej dziedzinie, a czasem korzysta też z „Poradnika działkowca”.
Uwzględniając fazy księżyca można poznać dobry czas na zbieranie owoców, wyrywanie chwastów, koszenie trawy, zalecenia, kiedy nie podlewać roślin i wiele
innych rad.

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, gdzie produkcja roślinna
i zwierzęca odbywa się w równowadze.
Oznacza to, że wszystkie środki do uprawy
roślin czy chowu zwierząt, wytwarzane
są w obrębie tego gospodarstwa. Nie
jest to idea nowa, bo jej początki sięgają
1924 r., a teoretyczna podstawa powstała
w Kobierzycach pod Wrocławiem, gdzie
Rudolf Steiner wygłosił cykl wykładów
pt. „Kurs rolniczy”.
Księżyc wywołuje znaczne ruchy
wód na powierzchni Ziemi. Tej samej
sile ulegają także rośliny zbudowane
w blisko 90% z wody. Dlatego podsta-

wą tworzenia kalendarzy biodynamicznych jest przebieg roku księżycowego,
a w nim faz Księżyca. Polega on na tym,
że wszystkie rośliny zostały podzielone na korzeniowe, liściowe, kwiatowe
i owocowe. O tym podziale decyduje
część rośliny, dla jakiej ją uprawiamy.
W kalendarzu dla każdego dnia jest podana faza Księżyca oraz wymienione są grupy roślin, którymi najlepiej jest zajmować
się tego dnia. Ogród biodynamiczny powinien rozwijać się, naśladując naturę, bez
zbytniej ingerencji człowieka. Podstawą
jest odpowiednia gleba. Żeby poprawić jej
strukturę, należy sadzić rośliny o bardzo

rozwiniętym systemie korzeniowym. To
korzenie roślin mają sprawić, że ziemia
będzie rozluźniona i napowietrzona. Bardzo ważne jest sąsiedztwo roślin, które
przecież na siebie oddziałują, np. fasola
bujnie rośnie obok selera, marchew obok
cebuli. Istnieje wiele roślin odstraszających szkodniki – w ogrodzie biodynamicznym nie powinno zabraknąć czosnku, lawendy, aksamitek. Sadząc krzewy rodzące
atrakcyjne owoce, np. berberys, kalinę do
ogrodu przybędą ptaki, które są sprzymierzeńcami w likwidacji szkodników. Stosujemy tylko nawozy naturalne: gnojówki
z pokrzyw czy innych ziół, kompost
i popiół drzewny. Wszystko, czego używamy w naszym ogrodzie, powinno z niego
pochodzić (naturalne środki ochrony) i do
niego wrócić jako kompost.
Księżyc ma też wielki wpływ na każdego człowieka, lecz wiedza ta nie jest
dostatecznie spopularyzowana. Większość
osób jedynie kojarzy, że podczas pełni
Księżyca nie można zasnąć, a osoby mające takie skłonności tzw. lunatycy chodzą
we śnie. Tymczasem warto pamiętać, że
w tym czasie człowiek jest bardziej agresywny, pobudzony, więc odnotowuje się
o wiele więcej wypadków. Nasila się też
wiele dolegliwości, a że mocniej odczuwa
się ból i istnieje zagrożenie krwotokami,
więc lepiej wówczas unikać zabiegów.
Zioła mają największą moc, gdy są zrywane w słoneczny ranek podczas pełni,
a trwałość farbowania włosów jest wtenczas najskuteczniejsza. Zaś nów Księżyca
to najlepszy okres na rozpoczęcie wszelkiej aktywności, zabiegów estetycznych,
czy odchudzania, lecz też na przeprowadzenie operacji, bo rany łatwiej się goją.
Wiedza na temat wpływu Księżyca
na wszystkie organizmy żywe jest przeogromna, lecz niedoceniana, bo kojarzona
z przesądami, a nie z długoletnią obserwacją natury.
Lidia Szkaradnik

22 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu odbył się finał miejskiego konkursu „Wiem, bo chcę” dla uczniów klas 1-3. Dzieci zmagały się
z zadaniami ułożonymi przez doradcę metodycznego ODZ w Cieszynie Kalinę Stefaniak. Najlepiej poradzili sobie z nimi: klasy pierwsze: 1.
Natalia Janeczek (SP-2), 2. Jakub Sadlok (SP-2), 3. Szymon Dorda (SP-2); klasy drugie: 1. Jagoda Wawrzyniak (SP-1), 2. Hanna Hałat (SP-5),
3. Partycja Łukasik (SP-2); klasy trzecie: 1. Iga Janeczek (SP-2), 2. Pola Pustelnik (SP-2), 3. Matylda Ciemała (SP-6). Za pomoc w organizacji
dziękujemy autorce pytań, nauczycielkom ustrońskich szkół, sponsorowi nagród: szkole Helen Doron w Ustroniu oraz Radzie Rodziców
przy SP-1 za ufundowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników.
Daria Cieślawska
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Klasa 6c podczas zajęć języka angielskiego.

SUKCESY ANGLISTÓW
Z DWÓJKI
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że we współczesnym świecie bez znajomości języka
angielskiego ani rusz. Młodzież widzi konieczność nauki tego języka, ponieważ świat
stoi przed nimi otworem. Młodzi ludzie często wyjeżdżają za granicę, korzystają
z mediów społecznościowych i w ten sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami
z innych krajów, a niewątpliwie język angielski ma status języka międzynarodowego.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
rozumieją, że swobodne posługiwanie się
tym językiem ma wpływ na ich dalszą edukację oraz pracę zawodową w przyszłości.
Chętnie podejmują zatem językowe wyzwania w trakcie szkolnych zajęć. Nauka
języka angielskiego w naszej szkole stoi
na wysokim poziomie. Nauczyciele motywują swoich uczniów, stosując różnorodne

metody i formy pracy. Dzieciom ogromnie
spodobała się możliwość prowadzenia
korespondencji z uczniami z różnych stron
świata, rozmów na żywo przez Skype,
internetowej wymiany filmików, zdjęć
oraz prezentacji na interesujące ich tematy.
Dzięki otwartej na nowe technologie
Radzie Rodziców i dyrekcji naszej szkoły
uczniowie uczą się języka angielskiego

w nowoczesnej pracowni multimedialnej.
Od ubiegłego roku szkolnego uczniowie klas 7 i 8 poszerzają swoją wiedzę
w oddziałach dwujęzycznych. Utworzenie
takich oddziałów wiąże się ze zwiększeniem liczby godzin języka obcego oraz
wprowadzeniem elementów tegoż języka
na lekcjach historii, plastyki i informatyki,
co sprzyja ugruntowaniu wiedzy i wysokim wynikom dydaktycznym.
W tym roku szkolnym największym
sukcesem okazało się zdobycie tytułu
laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego przez
uczennicę kl. 8 Paulinę Sablik. Paulina
wzięła również udział w „Powiatowym
Dyktandzie z Języka Angielskiego”, zajmując trzecią lokatę w kategorii klas VIII
i III gimnazjum ex aequo z uczniem kl. 7
Dawidem Wojciechowskm. Uzyskaliśmy
również wysokie wyniki w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Angielskiego „FOX”:
Julia Gregorska (kl. 7) – tytuł laureata, Julia Greene (kl. 8) oraz Dawid Wojciechowski (kl. 7) – wynik bardzo dobry, Paulina
Sablik (kl. 8), Allan Serafinowicz (kl. 7),
Hubert Kurpios (kl. 6) – wynik dobry. Obdarzona talentem recytatorskim siódmoklasistka Aleksandra Gąsior wywalczyła
trzecie miejsce w Powiatowym Konkursie
„Poezja i proza w języku Shakespear’a”.
Sukcesem również zakończyła się 3 edycja Międzyszkolnego Konkursu „I love
singing”, w którym to Patrycja Łukasik
(kl. II) wyśpiewała sobie pierwsze miejsce,
natomiast Zuzanna Kiecoń i Michalna
Kiecoń (kl. V) – trzecie miejsce. Zdolnym
anglistom serdecznie gratulujemy sukcesów, a wszystkich zachęcamy do nauki
języków obcych, dzięki którym świat staje
się bliższy i bardziej zrozumiały.
Magda Gregorska, Monika Cywińska

ŚPIEWAJĄCY DUET
NA USTROŃSKIEJ
SCENIE
Karolina i Marcin są dobrze znani mieszkańcom Ustronia szczególnie dzięki swoim umiejętnościom wokalnym. W różnych
formach łączą oni pasję do muzyki z życiem codziennym,
a dźwiękami często ubarwiają także kalendarz miejski.

K. Kidoń prowadzi warsztaty wokalne, uczy śpiewu najmłodszych mieszkańców i bierze udział w licznych projektach
artystycznych. Swoją karierę wokalną rozpoczęła występując
w popularnych programach telewizyjnych. M. Nawrockiego
natomiast znamy z ustrońskiej formacji Antyrama, obecnie jest
liderem zespołu RIFT z którym niedawno wydał debiutancką
płytę, możemy go również zobaczyć w jednym z telewizyjnych
show. Z okazji Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego stworzyli oni
duet wokalny i w towarzystwie wspaniałych muzyków wystąpią na deskach ustrońskiego amfiteatru. Różnorodny repertuar
i niecodzienne aranżacje w ich wykonaniu są zapowiedzią nie
tylko dobrej zabawy, ale i pokazu umiejętności wokalnych na
najwyższym poziomie.
Tego dnia zapraszamy także na występ Radka Stojdy, ustrońskiego wirtuoza gitary i projekcję filmu o zawodziu. To wszystko
czeka nas jako support przed popularnym artystą Mrozu. (kf)
13 czerwca 2019 r.

		

Fot. K. Francuz
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RAPORT O STANIE MIASTA USTROŃ W ROKU 2018
FINANSE W ROKU 2018
I. DOCHODY
W 2018 roku Miasto Ustroń uzyskało dochody w wysokości
87.390.624,04 zł z czego dochody bieżące stanowiły 96% i wyniosły 83.973.696,01 zł, pozostałą część w wysokości 3.416.928,03 zł
stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do roku poprzedniego
zanotowano wzrost dochodów ogółem o 7%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wpływów do budżetu
miasta z tytułu dochodów podatkowych w 2018 roku:

Dochody Miasta Ustroń w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2016 2017 2018
				
Dochody ogółem na 1 mieszkańca
Dochody własne na 1 mieszkańca

2016
2017
2018
5 035,42 zł 5 303,84 zł 5 715,17 zł
3 058,27 zł 3 393,41 zł 3 591,48 zł

Udział środków zewnętrznych w dochodach ogółem, pozyskanych z innych źródeł (za wyjątkiem środków UE i porozumień
z jst oraz organami administracji rządowej). Obrazuje to poniższe
zestawienie:

Gospodarka finansowa w 2018 roku podobnie jak w latach
ubiegłych opierała się głównie na dochodach własnych uzyskiwanych przez miasto z takich obszarów jak podatki, dochody
z mienia komunalnego, dochody jednostek budżetowych (szkoły,
przedszkola, żłobek, MDSS, MOPS, GU) oraz wpływy z różnych
opłat i dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE
Dochody majątkowe w 2018 roku wyniosły 3.416.928,03
zł. Główną pozycję dochodów stanowiła bezzwrotna dotacja
z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy
budynku socjalnego przy ul. Dworcowej (kwota 1.362.288,26 zł),
a następnie dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn.: „Nasz
zielony Ustroń” (910.899,89 zł) i dotacja z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na rewitalizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego
(299.800,00 zł).
Ze sprzedaży nieruchomości zanotowano wpływ dochodów do
budżetu Miasta w wysokości 246.559,65 zł. Cd. w następnym GU.

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

Informujemy, że w czasie wakacji (od 21.06. do 31.08.2019
r.) zmieniają się godziny otwarcia biblioteki:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
zaprasza dzieci w wieku 8-10 lat na „Wakacje z Biblioteką”.
Warsztaty pod hasłem „ Moje emocje” będą odbywały w dniach
08.07. - 19.07., od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.0012.00. Dzieci można zgłaszać od 27 czerwca w Oddziale dla
Dzieci MBP lub telefonicznie : 33 854 23 40 w. 22. Ilość miejsc
ograniczona.

PONIEDZIAŁEK:
8.00 – 15.00
WTOREK:
8.00 – 16.00
ŚRODA:
12.00 – 18.00
PIĄTEK:
8.00 – 15.00
SOBOTA:
8.00 – 12.00 (tylko Wypożyczalnia
					
Dla Dorosłych)

BIBLIOTEKA

POLECA:

Scott Parazynski,
Susy Flory
- „Ponad niebem”
Pasjonujące wspomnienia człowieka,
którego życie określają eksploracja
i przygoda. Scott Edward Parazynski
to amerykański astronauta polskiego pochodzenia. W kosmosie spędził
w sumie 57 dni 15 godzin i 34 minuty. Pięciokrotnie wychodził ze statku
w przestrzeń kosmiczną i jest pod
tym względem jednym z najbardziej
doświadczonych astronautów. Jedną
z jego pasji jest wspinaczka wysokogórska. Jest pierwszym kosmonautą, który zdobył Mount Everest. prostsze dla wszystkich.
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Isabelle Filliozat
- „Już się nie rozumiemy! Jak przeżyć czas
trzaskających drzwi”
Jak przeżyć okres buntu nastolatka? Isabelle Filliozat w bardzo
przystępny sposób przedstawia
w książce wiele problemów z którymi mierzą się obecnie nasze dzieci. Istnieją pewne cechy wspólne
dla wszystkich nastolatków, a także metody wychowawcze, dzięki
którym życie pod jednym dachem
z dorastającym dzieckiem stanie się
13 czerwca 2019 r.

Przy ustrońskim stole
Słodycz nie jest zakazana
Na bezpłatne warsztaty „Szkoły zdrowego gotowania”,
które Chrześcijańska Akcja Charytatywna zorganizowała 3 czerwca w MDK „Prażakówka”
przybyło dwadzieścia kilka osób, w tym
również dzieci. Znalazły się tam przede
wszystkim młode mamy z pociechami i
jeden tata oraz zainteresowani w sile
wieku, bo przecież na naukę nigdy nie
jest za późno. Prowadząca warsztaty
na początku podała ogólnie znane
zasady prawidłowego odżywiania.
Stwierdziła też, że słodycz nie jest zakazana, ale musi być stosowana z umiarem, a najlepiej gdy w tym celu spożywamy
owoce, mające wiele składników odżywczych.
Następnie wykonała ciasto, które bez pieczenia
może stanowić podstawę wielu deserów o różnych smakach.
Do tego celu wyróżniamy trzy rodzaje składników:
1. Orzechy np. włoskie, laskowe, brazylijskie, nerkowca,
słonecznik itd.

2. Suszone owoce np. daktyle, rodzynki, figi, morele, śliwki
3. Płatki np. owsiane, orkiszowe, jaglane, gryczane,
ryżowe.
Ciasto można komponować z dowolnych elementów,
należy jednak zachować proporcje. Przykładowo: 20 dag
słonecznika, 30 dag daktyli, 20 dag płatków owsianych.
Najpierw mielimy orzechy, a następnie mieszamy
w mikserze z pozostałymi składnikami, dodając łyżkę wody
i ewentualnie przyprawy (cynamon, anyż, sok z cytryny
itp.).
Masa powinna mieć zwartą konsystencję, by
można z niej uformować kulę i rozwałkować,
kładąc do formy lub na duży talerz. Następnie
tę bazę należy na różne sposoby dopracować. Wystarczy 2 gorzkie czekolady roztopić
w ½ l wody i zagotować, dodać ok. 1,5 dag
żelatyny, a po ostudzeniu zrobić polewę,
ale można też na tej bazie ułożyć owoce
sezonowe lub mrożone, zalać galaretką
i schłodzić. Przepisów na smakowite desery jest mnóstwo, a ten ma sporo zalet, bo
nie wymaga pieczenia, co w upalne dni ma
duże znaczenie. Jest bardzo sycący, słodki, lecz bez
dodatku cukru, a zmieniając składniki i przybranie za
każdym razem otrzymujemy przekąskę w innej odsłonie.
Smacznego!
Lidia Szkaradnik

USTRONIU
Sława doliny Gościradowca sięga drugiej połowy XIX wieku.
Niegdyś był to kultowy zakątek Ustronia, okrzyknięty mianem
letniego salonu uzdrowiska. Tam znajduje się źródło Żelaziste,
odkryte w 1884 r., którego woda uważana była dawniej za leczniczą.
Niepowtarzalny klimat tej okolicy stworzyła zaś sama natura oraz
szum licznych wodospadów, dzięki czemu przyjęto ją nazywać
„ustrońską świątynią dumania”. By poznać dzieje doliny Gościradowca zapraszamy na przechadzkę w to wyjątkowe miejsce. Na
łatwej do przebycia trasie, przebiegającej przez centrum miasta
w kierunku dzielnicy Zawodzie, podziwiać można także wille
wzniesione na początku XX wieku, a przede wszystkim w okresie
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międzywojennym, kiedy to trwała dobra passa Ustronia jako miejscowości turystycznej i sportowej.
W ramach imprez towarzyszących Otwarciu Sezonu Uzdrowiskowego, w czwartek 20 czerwca
2019 r. odbędzie się spacer do doliny Gościradowca na Zawodziu –
śladami pierwszych willi i letników.
Zbiórka między godz. 17.00 a 17.20
na rynku przed ratuszem, start o
godz. 17.30. Spacer poprowadzi
Bożena Kubień – prezes TMU,
redaktor „Pamiętnika Ustrońskiego”, specjalista ds. historii Ustronia. Udział w spacerze jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsze
zgłoszenie uczestników.
Zapisy prowadzi Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Ustroń – nr tel.
(33) 857-93-28, e-mail: promocja@
ustron.pl do 19 czerwca włącznie.
Po spacerze zapraszamy do Pijalni
Wód obok tężni solankowej na
wieczorny koncert gongów, który
rozpocznie się o godz. 19.00.
Bożena Kubień
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NOWE

POKOLENIE
W LEŚNYM
PARKU
Wybrałam się w odwiedziny do
Leśnego Parku Niespodzianek, aby
sprawdzić, co nowego dzieje się
w naszym „ustrońskim zoo”.

Daniel chętnie opiera się na grzbiecie taty.

Fot. K. Francuz

Część mieszkańców parku można karmić.

Fot. K. Francuz

Niektóre zwierzęta chętnie pozują do zdjęć w posągowych pozach...

Fot. K. Francuz
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Sezon wiosenny to także nowe projekty
w parku i oczywiście nowonarodzeni
mieszkańcy leśnej placówki. Chcąc dowiedzieć się więcej postanowiłam spędzić
tam kilka chwil i udałam się na spacer
z aparatem. Pogoda dopisała, a ja spotkałam na swojej drodze wielu turystów, którzy korzystali ze słonecznego popołudnia.
Generalnie Park Leśnych Niespodzianek
od wielu lat niezmiennie cieszy się uznaniem, a przez cały rok odwiedza go spora
grupa zainteresowanych. Głównymi powodami są innowacje, drobne remonty,
a przede wszystkim żyjące na terenie
obiektu zwierzęta, które można podziwiać z bliska w ich naturalnym środowisku, a niektóre z nich nawet nakarmić.
W rozmowie z Aleksandrą Lewandowską,
szefową opiekunów zwierząt, dowiedziałam się, że w tym roku na terenie parku
pojawiło się dużo nowych osobników.
Na stanowisku ptaków drapieżnych wykluły się pisklęta puszczyków, a w cieniu
drzew spacerują małe daniele. Tej wiosny
urodził się nawet jeden mały żubr. Żubr
jest zwierzęciem chronionym w Polsce,
a jego populacji grozi wyginięcie, tak
więc narodziny malucha to nie lada wydarzenie na skalę całego kraju.
(kf)

... a inne uwielbiają bliskie portrety.
Fot. K. Francuz
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CZANTORIA W OLYMPICU CZYLI FINAŁ SEZONU
10 czerwca na terenie kompleksu hotelowego „Olympic” w Ustroniu odbyło
się oficjalne zakończenie sezonu narciarskiego 2018/2019 Stowarzyszenia
Rekreacyjno-Sportowego „Czantoria”
Ustroń. Frekwencja dopisała, a w imprezie wzięło udział 120 osób w tym
zawodnicy, rodzice, sympatycy oraz
zaproszeni goście.

Uhonorowani zostali wszyscy zawodnicy reprezentujący klub w zawodach
międzynarodowych, ogólnopolskich oraz
regionalnych i lokalnych, takich jak:

Liga Śląska, Beskidzkie Nadzieje, Puchar
Korony Czantorii. Nagrodę specjalną
otrzymała Katarzyna Wąsek, członkini
kadry narodowej kobiet 2018/2019, a jednocześnie w dalszym ciągu reprezentantka
SRS „Czantoria”.
Sezon narciarski 2018/2019 był bardzo
udany i zawodnicy ustrońskiego klubu
zajmowali czołowe miejsca w zawodach
Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim. W klasyfikacji generalnej SRS zajął wysokie czwarte miejsce.
Natomiast w klasyfikacji indywidualnej
w pierwszej dziesiątce w swoich ka-

tegoriach wiekowych znaleźli się: na
4. miejscu Kamila Wojciech, na 4. miejscu
Maksymilian Kamiński, na 5. miejscu
Grzegorz Husar, na 6. miejscu Dawid
Meissner, na 6. miejscu Julia Greene, na
7. miejscu Wiktoria Pokorny, na 8. miejscu Natalia Kohut, na 8. miejscu Natalia
Heczko, na 9. miejscu Mikołaj Bebek, na
9. miejscu Aleksander Wojciech.
Młodsi zawodnicy klubu startowali
w cyklu zawodów Beskidzkie Nadzieje,
w których w klasyfikacji generalnej zawodów indywidualnie w pierwszej dziesiątce
(dok. na str. 20)

RDZAWE
DIAMENTY

PROMUJĄ USTROŃ

Nie tylko walory przyrodnicze i lecznictwo
uzdrowiskowe, ale również motory promują
Ustroń. Już po raz 8. odbyła się Plenerowa Wystawa Pojazdów Zabytkowych, którą zorganizowało Muzeum Zamkowe w Pszczynie i Muzeum
Motocykli Zabytkowych „Rdzawe Diamenty”
w Ustroniu. Tłumy pasjonatów motoryzacji
stanęły 9 czerwca w kolejce, by kupić bilet
wstępu na tę wyjątkową wystawę. W tym roku
zwiedzający mogli podziwiać militarne pojazdy
ze zbiorów pszczyńskiego muzeum, ale ogromnym zainteresowaniem cieszyły się motocykle,
również z okresu II wojny światowej, które
na wystawę twórca i właściciel „Rdzawych
Diamentów” Remigiusz Dancewicz pozyskał
od prywatnych kolekcjonerów, m.in.: Sokół,
Harley-Davidson, AJS, BMW, NSU, DKW,
Triumph, Indian, K750, Royal Enfield. (mn)
13 czerwca 2019 r.

		

Fot. Agnieszka Dancewicz
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

A Popularne nadal popularne!

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

Fot. K. Francuz

AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.
Tanio! 666-989-914.
Tani wywóz fekalii, usługi beczkowozem. 516-233-242, 511482-407, www.wywoz-szamba24.pl.
Malowanie dachów. 505-168-217.
Lekcje śpiewu dla dzieci 6-14 lat!
Informacje pod numerem telefonu
695603660.
Spawanie plastików, Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.
Praca na parkingu przy Czantorii,
wakacje, weekendy. Więcej informacji 33 854 49 06.

DYŻURY APTEK
13-14.06			Lawenda					 ul. Skoczowska 137		 tel. 855-10-14
15-16.06		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8		 tel. 854-57-76
17-18.06		 Pod Najadą					 ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
19-20.06		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8		 tel. 854-57-76
21-22.06		 Na Szlaku					 ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
23-24.06		 Rumiankowa					 ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.
23/2019/7/R
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do 15.06 8.00 IX Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR - "Małe
			
i duże w naturze", amfiteatr
14.06
18.00 Musical „Error”, MDK „Prażakówka”
14.06
19.00 Występ szabatowy, Chrześcijańska Fundacja „Życie
			
i Misja”
14 – 16. 06
Inwazja Food Trucków w Ustroniu, rynek
15.06
12.00 Wianki Świętojańskie, Jaszowiec
15.06
16.00 Prelekcja dr Aleksandry Golik-Prus na temat „Zro			
zumieć ikonę”, Zbiory Marii Skalickiej
16.06
17.00 Wieczór uwielbienia, Chrześcijańska Fundacja „Życie
			
i Misja”
16.06
INVICTA Ustroński Bieg 66 – Dookoła Doliny Wisły
18.06
16.00 Zakończenie Roku Towarzystwa Kształcenia Arty			
stycznego, MDK „Prażakówka”
18.06
17.00 Spotkanie z dr Łukaszem Barańskim na temat
			
„Chrześcijaństwo a islam”, Parafia Ewangelicka
19.06
14.00 Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego, MDK „Praża			
kówka”
19.06
17.00 Otwarcie Festiwalu Ekumenicznego: wernisaż
			
wystawy rzeźbiarza Ryszarda Zająca pt. „Studium
			
form & figur”, Muzeum Ustrońskie
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
23.06
18.00 Koncert główny Festiwalu Ekumenicznego: występ
			
Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective, kościół
			
ewangelicki Ap. Jakuba St.

10 lat temu - 10.06.2009 r.
SOLIDARNOŚĆ POKONAŁA CASTORAMĘ
3 czerwca na boisku za blokiem nr 5 na osiedlu Manhatan, odbył się Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka. Miał się odbyć
w niedzielę, jednak pogoda na to nie pozwoliła i chociaż w środę
także niebo nie było bezchmurne, turniej odbył się bez większych
zakłóceń. Wszystko zaczęło się o godzinie 14. Zgłoszonych było 12
drużyn. Podzielono je na trzy grupy wiekowe, które grały ze sobą
mecze (dwa razy po 10 minut). (...) Ogółem w turnieju wzięło udział
80 młodych piłkarzy. Pomysłodawcą i głównym organizatorem była
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” i Karol Chraścina, któremu
pomagali Tadeusz Cholewa, Mateusz Żebrowski, Marian Żebrowski
oraz Arkadiusz Czyż. Opiekę medyczną zapewniła Krystyna Cholewa.
Nagrody dla młodych piłkarzy ufundowała Spółdzielnia SM Zacisze,
a dla specjalnie wyróżnionych zawodników Grzegorz Piotrowicz. Dla
chłopców i kibiców, a nie byli to tylko rodzice, pomysł z turniejem był
strzałem w dziesiątkę. Mogli spędzić cały dzień na świeżym powietrzu
i robić to co ich pasjonuje i co lubią robić – w ślad za narodową
tradycją – najbardziej.
WĘDKARZE DZIECIOM
Już po raz osiemnasty nad stawami w Hermanicach zgromadziły się
dzieci z wędkami, krzesełkami, wiadrami i pojemnikami z przynętą.
Za nimi rodzice albo dziadkowie, często będący członkami Towarzystwa Wędkarskiego Ustroń, które organizuje zawody i jest opiekunem
wydzierżawionych od miasta stawów. (...) W grupie starszej od 11 do
15 lat, pierwsze miejsce zajął Adrian Fober, 48 pkt. II: Daniel Husar,
41 pkt. III: Kamil Nowakowski, 32 pkt. IV: Szymon Krzok, 17 pkt. W
sumie w zawodach wystartowało 31 dzieci. – To mało! – mówił Tadeusz Podżorski. – Mieliśmy nawet 80 dzieci. W tym roku zrobiliśmy to
o tydzień później, żeby nie wchodzić w imprezy miejskie, ale znowu
dzisiaj SP-1 ma swój festyn i tych dzieci tu nie ma. Dwa lata temu
była taka sytuacja, że przyszło dużo dzieci, ale cały czas był deszcz.
Chcieliśmy to po prostu przesunąć, ale dzieci stwierdziły, że jak już tu
przyszły, to idą chwytać.
Wybrała:(lsz)

13 czerwca 2019 r.

KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ

Mat w dwóch posunięciach.

6.06.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem – termin składania ofert – do dnia
14.06.2019 do godziny 10:00.
7.06.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska –
termin składania ofert – do dnia 24.06.2019 do godziny 10:00.
11.06.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn Budowa kanalizacji
sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul.
Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu – termin składania ofert – do dnia
19.06.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.

Fot. M. Niemiec

W. Suchta

KONKURSY I PRZETARGI

23/2019/1/O

Anegdota o polskim szachiście Kazimierzu Makarczyku:
Będąc w roku 1930 na olimpiadzie szachowej w Hamburgu, polski
mistrz Kazimierz Makarczyk został w sali jadalnej usadzony przy
dwuosobowym stoliku, gdzie jego współbiesiadnikiem był jakiś obcokrajowiec.
– Mahlzeit – przedstawił się cudzoziemiec polskiemu mistrzowi
– Makarczyk – podał głośno i wyraźnie swoje nazwisko.
Zainteresowany nieznanym szachistą, który miał mu odtąd już na stale
towarzyszyć przy posiłkach, Makarczyk zapytał o niego kierownika
polskiej ekipy, pana Przepiórkę
– Co to za zawodnik, ten Mahlzeit
– To żaden zawodnik parsknął śmiechem Przepiórka – „Mahlzeit”
znaczy po niemiecku „smacznego”. Chcąc załagodzić jakoś całe nieporozumienie, podczas kolejnego posiłku, kiedy obcokrajowiec zajął swoje
miejsce przy stoliku, Makarczyk powiedział uprzejmie: – Mahlzeit!
Zagraniczny szachista uśmiechnął się szeroko i odpowiedział
– Makarczyk!

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) policyjna pogoń za bandytą, 8) robi
uprząż konną, 9) kartonik szczęścia, 10) składana przez
poddanych, 12) rzeczne meandry, 14) z oliwy lub sadła,
15) galeria handlowa w Skoczowie, 16) system zintegrowanej taryfy celnej (skrót), 19) zwierzak po angielsku, 22)
część składowa, 23) sąsiad Żor, 24) wędlina z osła (wspak).
PIONOWO: 2) jedzonko dla konia, 3) przed laty impreza
z rękodziełem ludowym, 4) lód z nieba, 5) szczególny znak
od losu, 6) koleżanka blondynki, 7) ślad po pile w drewnie, 11) czasami gęsta, a niekiedy znakomita, 13) jeden
z oceanów, 17) strach przed występem, 18) ozdobna roślina
lecznicza, 20) groźna lub wesoła, 21) z apteki.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 21 czerwca.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 21

MOKRY MAJ
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymują:* Michał Reterski
z Ustronia, ul. Konopnickiej. Zapraszamy do redakcji.
13 czerwca 2019 r.

		

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

Drużyna Orlików KS Kuźnia była bezkonkurencyjna na turnieju w Kętach.
Zagrali 6 meczów i wszystkie wygrali.
Rozgrywki rocznika 2009 odbyły się 9
czerwca w ramach Dni Kęt.
Podopieczni trenerów: Adriana Sikory,
Konrada Pali i Konrada Kudery błyszczeli
od fazy grupowej. Zwyciężyli drużyny:
Kęty 6:0, Akademię Bartłomieja Koniecznego 3:1, Be Better 4:1, Football Academy
Bielsko Biala 5:1. W półfinale pokonali
CKS Cieszyn 3:0, a w finale trafili znowu
na Football Academy Bielsko-Biała i jeszcze poprawili wynik na 6:0. Do Ustronia
przywieźli piękny puchar, a Leon Pasterny na dodatek tytuł najlepszego strzelca
turnieju. Nic dziwnego skoro strzelił aż 9
bramek. Wielkie brawa należą się młodym
piłkarzom i ich rodzicom, którzy w upalną
niedzielę zdecydowali się na przyjazd
i gorący doping.
Orliki Kuźni zagrały w składzie: Wojciech Kamiński, Dominik Pasterny, Leon
Pasterny, Łukasz Sikora, Andrzej Czyż,
Konrad Czarnecki, Paskal Wisełka (kapitan), Seweryn Weinert, Paweł Michalski,
Samuel Kulpinski, Daniel Górniok.

KUŹNIA KOŃCZY NA PODIUM

tylko licznie i całymi rodzinami przychodzili na stadion przy ul. Sportowej, ale też
towarzyszyli swojej drużynie na meczach
wyjazdowych.

KS Kuźnia Ustroń - LKS Bełk - 2:5
Część kibiców twierdzi, że był to najlepszy sezon drużyny piłkarskiej Klubu
Sportowego Kuźnia Ustroń. Jeśli tak, to
nie zakończył się spektakularnie, choć sam
mecz mógł się podobać. Kuźnicy walczyli
o pozycję wicelidera rozgrywek w II grupie
IV ligi śląskiej i przegrali bitwę, ale ich
mocna pozycja w samej elicie, fakt, że przez
jakiś czas zajmowali pierwsze czy drugie
miejsce należy uznać za sukces. Wprawdzie
w ostatnim spotkaniu sezonu mierzyli się
z drużyną, która zajmowała niższą pozycję,
to była dla nas do tej pory nie do pokonania
i tak też zostało.
Bramkarz Michał Skocz pierwszy raz
został pokonany 10. min. Odzew był na-

tychmiastowy – akcja Jakuba Waliczka
kończy się rzutem karnym, który skutecznie wykonał Maksymilian Wojtasik. W 12
min. remis i wróciliśmy do punktu wyjścia.
Jednak później do głosu doszedł najlepszy
strzelec nie Kuźni, a Decoru i zaliczył
hattricka, czyli strzelił 3 bramki pod rząd.
Na tak wysoką przegraną nie pomogła gospodarzom przerwa, jakby zabrakło sił na
odsiecz. Skończyło się tym, że na tablicy
odnotowano jeszcze jednego gola dla Bełku
i dopiero wtedy kuźnicy zaczęli groźniejsze
ataki. Jeden z nich w 88. min. zakończył
trafieniem w siatkę Adrian Sikora.
Aż do sierpnia przyjdzie czekać na kolejne
mecze wiernym kibicom Kuźni, którzy nie

CZANTORIA W OLYMPICU
CZYLI FINAŁ SEZONU

Dziękujemy wszystkim zawodnikom
naszego klubu za wytrwałość i ciężką
pracę, jaką wykonują w trakcie treningów,
oraz za mobilizację, jaką pokazali w trakcie zawodów. Wielkie podziękowania należą się także kadrze trenerskiej nie tylko
za profesjonalne prowadzenie treningów,
ale również za budowanie dobrej postawy
i tworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji.
W sezonie 2018/2019 treningi prowadzili:
Patrycja Polak, Marcin Czyż oraz Wojtek
Jakubas
Zarząd klubu pragnie również podzię-

(dok. ze str. 17)

znaleźli się: na 4. miejscu Basia Helios, na
4. miejscu Kamila Wojciech, na 7. miejscu
Michał Kustra, na 9. miejscu Igor Olszak.
Reprezentanci SRS świetnie zaprezentowali się też jako gospodarze w Pucharze
Korony Czantorii, w którym sezon zakończyli z dorobkiem 43 medali, w tym 14
złotych, 13 srebrnych oraz 16 brązowych.

1 LKS Czaniec
2 LKS Drzewiarz Jasienica
3 KS Kuźnia Ustroń
4 LKS Bełk
5 KS Polonia Łaziska Górne
6 Tyski Sport II S.A.
7 MKS Czechowice-Dziedzice
8 LKS Goczałkowice
9 LKS Wilki Wilcza
10 TS Podbeskidzie II BB.
11 GKS Radziechowy-Wieprz
12 MKP Odra Centrum Wodzisław
13 KS Spójnia Landek
14 KS Unia Racibórz
15 GKS Dąb Gaszowice
16 KS Płomień Połomia
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kować wszystkim wspierającym nas instytucjom i sympatykom, a w szczególności
Miastu Ustroń, Kolei Linowej Czantoria,
Kolei Linowej Poniwiec, QBL Wojciech
Śliwka, firmie Kubala, firmie Manopower Serwice, restauracji Dwór Skibówki,
firmie Seungh San, firmie Swerawent
Cieszyn, cukierni Bajka, firmie SANBUD
oraz Hotelowi Olimpic – współorganizatorowi zakończenia sezonu 2018/2019.
W imieniu Zarządu SRS „Czantoria”
wiceprezes
Sławomir Kohut
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