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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(cd. na str. 13)

x                                           Fo t .  K .  F ra n c u z 

WIANKI 
ZOSTAŁY RZUCONE

Więcej zdjęć na Facebooku.                                                               

W ostatnią sobotę dolina Jaszowca rozbrzmiewała muzyką za 
sprawą Pikniku Rodzinnego zorganizowano przez Stowarzysze-
nie Jaszowiec. Jak wspominał przewodniczący Zarządu Osiedla 
Ustroń Polana Roman Zorychta hań downij odbywały się w 
Jaszowcu huczne imprezy i puszczanie wianków na wodę, ale 
ucichły wraz ze zmianami gospodarczo-społecznymi w latach 80. 
i sprzedażą domów wczasowych przez pierwotnych właścicieli. 
Inicjatorką reaktywacji Wianków była kilka lat temu szefowa 
„Jawora” Beata Branc-Gorgosz, która wprawdzie nie pracuje już 
w branży turystycznej, ale jest zapraszana przez Stowarzyszenie 
do prowadzenia imprezy. Nie inaczej było i w tym roku, gdy sta-
nęła na scenie przed Globusem i powitała zebranych na pikniku 
gości, a wśród nich: wiceprzewodniczącą Rady Miasta Ustroń 
Jolantę Hazukę, wiceburmistrz Dorotę Fijak, radnego dzielnicy 
Polana Damiana Ryszawego, przewodniczącego Komisji Kultury 
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta RM radnego Pawła Sztefka, 
przewodniczącego Romana Zorychtę, prezesa Stowarzyszenia 
Jaszowiec, właściciela hotelu „Kolejarz” Andrzeja Szczepanka, 
wiceprezes Stowarzyszenia Ewę Lankocz, naczelnik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń 
Barbarę Niemczyk. Serdecznie witała też uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Polanie, które mimo upału, ubrane były w 
kompletny strój cieszyński, pięknie śpiewały i tańczyły pod kierun- Zwycięskie wianki wykonali: 1. Maria Gawłowska, 2. Ola Czerwińska, 

3. Mikołaj Roszczyk, nagrodę publiczności otrzymała Gabrysia Starzyk.

Z okazji zbliżającego się święta skła-
damy najlepsze życzenia wszystkim 
Ojcom, Tatom i Tatusiom, a na str. 16 
odpowiadamy na pytanie: Czy trener 
to taki trochę tata? 

PROGRAM 
imprez na str. 4

O Spartakiadzie Przedszkolnej piszemy na str. 13.                                            Fot. M. Niemiec

Olek Bejnar z tatą-trenerem Piotrem Bejna-
rem. Razem z drużyną MKS Ustroń zdobyli 7. 
miejsce w kraju w piłce ręcznej młodzików.  
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była coraz większa. Współ-
cześnie Strumień liczy około 
czterech tysięcy mieszkańców, 
leży przy ruchliwej „wiślance”, 
jest chętnie odwiedzany przez 
turystów.

W Pogwizdowie po raz czwarty 
zorganizowano „Pogwizdołki”, 
czyli imprezę dla dzieci i ich ro-
dziców. Całą sobotę wypełniły 
imprezy rekreacyjno-sportowe 
oraz koncerty.

Starsi mieszkańcy gminy Isteb-
na mogą nauczyć się korzysta-
nia z komputerów. Darmowe 
szkolenie adresowane jest do 
osób 65+. Zajęcia odbywają 
się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury.                                    (nik) 

li skrócone zajęcia lekcyjne. 
Dzwonek rozbrzmiewał po 30, 
a nie po 45 minutach. Powodem 
były upały.

Pod koniec maja 99. urodziny 
świętowała Joanna Marekwi-
ca-Piełka z Istebnej. Sędziwa 
góralka jest obecnie najstarszą 
mieszkanką Trójwsi Beskidz-
kiej. 

Katarzyna Koczwara objęła 
funkcję rzecznika prasowego 
cieszyńskiego magistratu. Bur-
mistrzyni Gabriela Staszkie-
wicz powierzyła jej obowiązki 
na pół roku.

Po raz 29. odbyło się Święto 
Trzech Braci. Świętowanie nad 

Olzą tradycyjnie trwało trzy 
dni. Był korowód i rolada na 
granicznym moście. Koncer-
towali m. in. Margaret, Grub-
Son, Wanda i Banda, Nocny 
Kochanek.

W powiecie cieszyńskim jest 
ponad 60 Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które działają we 
wszystkich miastach i gminach. 
Jednostki skupiają ponad 2500 
strażaków ochotników, w tym 
ponad setkę kobiet. Przy nie-
których OSP działają Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze.

Przed wiekami w okolicach 
Strumienia grasowali rabusie. 
To spowodowało, że miastecz-
ko zaczęli omijać kupcy i bieda 

to i owo
z 

okolicy
Trwa wycinka drzew rosną-
cych wzdłuż linii kolejowej nr 
90 Zebrzydowice – Cieszyn.  
Z krajobrazu zniknie ich oko-
ło 4000. Mieszkańcy prote-
stują, ale wycinka odbywa się  
w zgodzie z przepisami prawa. 
Podobnie było zresztą rok temu 
w Ustroniu.

Uczniowie z cieszyńskich szkół 
w ubiegłym tygodniu mie-

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z organizowanym korowodem pieszych w dniu 22 

czerwca (sobota) w godz. 14.00 – 15.00 na ulicach: Sanatoryj-
na, Szpitalna, Grażyńskiego, rondo Miast Partnerskich, 3 Maja 
dojdzie do utrudnienia w ruchu, za co organizatorzy Otwarcia 
Sezonu Uzdrowiskowego przepraszają. Dystans:1,5 km, czas 
przejścia korowodu 30 min.

*  *  *

*   *   *
DOFINANSOWANIE 

DO WYMIANY PIECÓW
NABÓR WNIOSKÓW

Urząd Miasta Ustroń realizując „Program Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2016-2020” pozyskuje środki 
finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Informujemy, iż nabór wniosków rozpocznie się w dniu 
25.06.2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta t.j. od 7.30-
15.30 i będzie trwał do 02.07.2019 r. wnioski można składać 
osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta pok. nr 2 lub 
internetowo przez platformę e-puap. 

Nabór wniosków ogłoszony na stronie internetowej Urzędu 
Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy 
ogłoszeń. Wzór wniosku wraz z listą wymaganych dokumentów 
dostępny jest w Biurze Podawczym (pok. nr 2) oraz w Wydziale 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (pokój nr 25), oraz po-
przez BIP. Dodatkowych informacji udziela Wydział Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta pod nr tel. 33 8579343.

TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTÓW 
HENRYKA BUSZKO 

I ALEKSANDRA FRANTY 
21 czerwca o godz. 16:00 na  rynku zostanie otwarta wystawa 

poświęcona twórczości architektów Henryka Buszko i Aleksandra 
Franty. Wystawa potrwa do 12 lipca.

Rajd Sardynii dobiegł końca. Kajetan Kajetanowicz i Maciej 
Szczepaniak osiągają najlepszy wynik w swoich dotychczasowych 
wspólnych startach w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Załoga 
LOTOS Rally Team po czterech wymagających dniach rywalizacji i 
dziewiętnastu odcinkach specjalnych finiszuje na drugiej pozycji 
w kategorii WRC 2! 
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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

24/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Łucja Smołka   lat 81 Ustroń
Genowefa Teresa Skrzypulec lat 74 ul. 3 Maja
Jan Urbanek   lat 88 ul. Srebrna
Maria Duda   lat 81 ul. Asnyka
Zofia Chmiel   lat 81 ul. Źródlana

 

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 

24/2019/2/R

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Sylwia Worek z Cieszyna i Mateusz Wawrzyk z Ustronia

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

24/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

*   *   *

CO ORGANIZUJE KOLEJ LINOWA 
„CZANTORIA”

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. 

FESTIWAL EKUMENICZNY
Otwarcie XV Festiwalu Ekumenicznego rozpocznie się 19 

czerwca o godz.17.00 w Muzeum Ustrońskim, gdzie odbędzie się 
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. 

WAKACJE 
W MUZEUM MARII SKALICKIEJ

Zapraszamy dzieci i młodzież na atrakcyjne zajęcia. W pro-
gramie: 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!

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

ZARZĄD OSIEDLA USTROŃ ZAWODZIE 
INFORMUJE

W lipcu i sierpniu nie będzie dyżurów członków zarządu. 
Najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 2 września o godz. 
17.00 w sali sesyjnej UM. W miesiącu wrześniu planowane jest 
również zebranie mieszkańców osiedla. Termin zostanie podany 
w Gazecie Ustrońskiej.

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 9.00 - 
12.00. Dzieci można zgłaszać od 27 czerwca w Oddziale dla 
Dzieci MBP lub telefonicznie: 33 854 23 40 w. 22. Ilość miejsc 
ograniczona.

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI 
OD 21.06. DO 31.08.2019 r.

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)

*   *   *
WALNE ZEBRANIE WYBORCZE TKA
W imieniu ustępującego Zarządu Towarzystwa Kształcenia 

Artystycznego zapraszam na Walne Zebranie Wyborcze, które 
odbędzie się we wtorek 18 czerwca o godz. 16.00 w sali wido-
wiskowej MDK „Prażakówka”. Po zebraniu nastąpi zakończenie 
roku szkolnego 2018/2019 w Ognisku Muzycznym, połączone  
z krótkim występem absolwentów i rozdaniem świadectw.

                                                Wiceprezes TKA, Elżbieta Sikora

ŚWIATOWY DZIEŃ ARCHITEKTURY 
Stowarzyszenie Architektów Polskich zaprasza na obchody 

Światowego Dnia Architektury, które odbędą się 1 lipca na ul. 
Zielonej 1, w Willi gen. Jerzego Ziętka (Dom Pracy Twórczej 
Architekta)

Program imprezy: 11.00 Archidzieci, 12.00 oprowadzanie po 
Willi, 15.00 Archidzieci, 15.30 oprowadzanie po Willi, 16.30 
oprowadzanie po Willi, 17.30 promocja książki „Polska i Cze-
chosłowacka architektura dwudziestolecia międzywojennego na 
Śląsku Cieszyńskim” – spotkanie z Przemkiem Czernkiem, 21.00 
spektakl teatralny prezentowany w ogrodzie pt. „Ptaki”.

*   *   *
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24/2019/4/R

OŚWIADCZENIE
W związku z niepokojącymi sygnałami 

od rodziców przedszkolaków z Przedszko-
la nr 2 w Ustroniu, dotyczącymi rzekomej 
likwidacji lub przeniesienia przedszkola 
do innej lokalizacji, uprzejmie informuję, 
że Rada Miasta Ustroń VIII kadencji nie 
planuje ani nie planowała wymienionych 
działań. 

Jednocześnie oświadczam, że środki 
zaplanowane w budżecie na rok 2019  
z przeznaczeniem na „Wykonanie re-
nowacji pozostałych ścian budynku P2  
z wykonaniem izolacji poziomej” w kwo-
cie 135.000 zł nie zostały przesunięte na 
inne zadania i modernizacja obiektu zosta-
nie wykonana po wyłonieniu wykonawcy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zwracam się z prośbą do Rady Ro-
dziców oraz Dyrekcji Przedszkola nr 2  
i innych placówek oświatowych na terenie 
Miasta, aby nie wprowadzać w błąd opinii 
publicznej na podstawie niesprawdzonych 
informacji. 

Z poważaniem 
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

Po mszy tradycyjnie rozdawano chleby św. Antoniego.                                 Fot. M. Niemiec

W niedzielę 15 czerwca odbyła się 
tradycyjna msza św. w intencji działaczy, 
pracowników, darczyńców i podopiecz-
nych Fundacji św. Antoniego, którą odpra-
wił proboszcz Parafii św. Brata Alberta na 

DZIELENIE CHLEBEM I DOBROCIĄ
Zawodziu ks. dziekan Tadeusz Serwotka. 
Ustrońska Fundacja z siedzibą przy ul. 
Kościelnej wspiera najbardziej potrze-
bujących mieszkańców naszego miasta 

(cd. na str. 7

*   *   *
Jak poinformował burmistrz Prze-

mysław Korcz trwają ostatnie uzgod-
nienia w sprawie kosztorysu inwe-
storskiego zadania „Wykonanie reno-
wacji pozostałych ścian budynku P2  
z wykonaniem izolacji poziomej” i wkrót-
ce zostanie ogłoszony przetarg, o czym 
poinformujemy na łamach GU. 
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PRZEDSZKOLE NA SESJI

Że koncepcja wzięła się z realnej oceny 
stanu technicznego budynku. 

- I tu jest proste pytanie - kontynuował 
Przemysław Korcz. - Czy co roku dokła-
damy do tego przedszkola, do niekończą-
cego się remontu starej substancji? Bo 
tak możemy robić. Albo zastanawiamy 
się, czy nie bardziej gospodarnie byłoby 
zebrać większe środki, zaadaptować część 
pomieszczeń SP-2 na stworzenie oddziału 
przedszkolnego. I tak jak w szkole na Pola-
nie czy w Lipowcu stworzyć zespół szkol-
no-przedszkolny. To nie jest zła wola czy 
jakaś chęć ukrzywdzenia kogoś. Ja myślę, 
że jeżeli ta koncepcja mogłaby być przed-
stawiona szerzej mieszkańcom, wtedy bę-
dzie pole do dyskusji. Nie sądzę, że rodzic, 
który miałby do wyboru posyłać dziecko 
do przedszkola, powiedzmy,  które jest w 
troszeczkę gorszym stanie technicznym, w 
starym budynku, przedwojennym, czy do 
nowej, wyposażonej sali zaadaptowanej 
w szkole, która mieści się 200 metrów od 
miejsca tego przedszkola, łatwo, podejmie 
decyzję. Przedszkole nr 2 jest niesytuowa-
na przy rozwidleniu dwóch dróg o dosyć 
dużym natężeniu ruchu, przy rondzie w 
mieście, a w zamian można mieć miejsce 
z ogródkiem z tyłu szkoły, gdzie mieszczą 
się już ogródki i place sportowe szkolne. 
Nie wiem czy większość tych rodziców 
byłaby przeciwko. Zapraszam rodziców 
do przedszkola w Lipowcu, niech zoba-
czą, jak wygląda w szkole przedszkole. 
Ja chętnie posłałbym tam swoje dzieci, 

Paweł Sztefek stwierdził, że rodzice 
i pracownicy mają pretensje, że bez ich 
zgody tworzy się koncepcję przeniesienia 
przedszkola do Szkoły Podstawowej nr 2, 
a ta koncepcja kosztuje 1,5 mln złotych. 

Burmistrz Przemysław Korcz podkre-
ślał, że nie koncepcja kosztuje 1,5 mln 
złotych, ale jej ewentualna realizacja. 

- To jest gigantyczna różnica - mówił  
i wyjaśniał, że miałaby ona polegać na 
adaptacji części pomieszczeń SP-2 i stwo-
rzenie w szkole oddziału przedszkolnego. 
Dodawał, że badane są różne koncepcje, 
nie tylko dotyczące Przedszkola nr 2, 
i żeby mogły być realnie rozpatrzone, trze-
ba znać kosztorys. Także w sytuacji, gdy 
będzie się o tym ewentualnie dyskutować 
z rodzicami czy pracownikami.

- Mówiłem już zresztą, że nic nie zosta-
nie podjęte bez konsultacji z mieszkań-
cami. Ja to podtrzymuje, nie ma żadnych 
decyzji przecież. Państwo radni dostaliście 
dokument, jak by to teoretycznie mogło 
wyglądać i ile by to teoretycznie koszto-
wało. Jeżeli Państwo jako Rada Miasta 
zdecydujecie o możliwości realizacji, to 
będzie pierwszy krok. Później mogliby-
śmy zaprosić mieszkańców, postarać się 
ich przekonać, ale może oni przekonaliby  
nas, że to jest niewłaściwe. To Państwo 
jako rada bierzecie na swoje barki podej-
mowanie pewnych decyzji, czy one są 
proste czy one są trudne. 

Dalej burmistrz mówił, że nie przesą-
dzał, że przedszkole będzie przenoszone. 

PODZIĘKOWANIE 
ZA WIANKI

Stowarzyszenie Jaszowiec składa ser-
deczne podziękowania władzom Miasta 
Ustroń za wsparcie i pomoc w organizacji 
Festynu Wiankowego, Lasom Państwo-
wym za wsparcie finansowe oraz Panu 
Januszowi Morawiec Prezesowi Fundacji 
Fascynujący Świat Dziecka w Goleszo-
wie za użyczenie stołów i ławek. Dzięki 
Państwa pomocy i udzielonemu wsparciu 
impreza nasza była bardzo udana.

gdybym miał w wieku przedszkolnym, bo 
takich warunków jak w nowym oddziale 
przedszkolnym w szkole w Lipowcu nie 
ma żadne przedszkole w Ustroniu. To jest 
tylko kwestia decyzji Państwa. Natomiast 
żadne decyzje nie zapadły, więc ja bym 
nie bił na alarm.

Paweł Sztefek argumentował, że szkoła 
w Lipowcu jest bardzo małą szkołą. 

- Jeżeli chcemy przenieść przedszkole 
do molochu, do największej szkoły w 
Ustroniu to naprawdę musimy się nad 
tym gruntownie zastanowić - mówił. - Na 
komisji oświaty byliśmy w poprzednim  
tygodniu we wszystkich szkołach pod-
stawowych, też byliśmy w SP-2 i byliśmy 
w miejscu, gdzie to przedszkole miałoby 
mieć swoją lokalizację. I nie do końca 
mogę się z tą lokalizacją zgodzić. Głów-
nie dlatego, że jest to największa szkoła 
podstawowa w Ustroniu. Po drugie, po 
likwidacji gimnazjum w Ustroniu w koń-
cu SP-2 odzyskuje swoje miejsce, swoje 
lokale, które wcześniej przeznaczone były 
na gimnazjum. 

Do dyskusji włączył się też Damian 
Ryszawy:

- Panie Burmistrzu, Panie Przewodni-
czący, Drodzy Państwo. Na pewno przeno-
siny i ruch tego typu jest bardzo delikatny 
społecznie. Natomiast ja bym tutaj się 
jakby skupił na aspekcie ekonomicznym. 
Po pierwsze, ideą wniosku z komisji ar-
chitektury było przeanalizowanie kosztów 
przeniesienia tego przedszkola w oparciu o 
ewentualne zyski, które moglibyśmy uzy-
skać dzięki temu, że skomasujemy dzieci  
w jednej placówce, czyli nie będziemy 
ponosić kosztów dodatkowych w obec-
nym przedszkolu. Natomiast, żeby taką 
decyzję też podjąć nie generując kosztów 
w mieście, musielibyśmy mieć jakąkol-
wiek koncepcję na zagospodarowanie 
istniejącego przedszkola, istniejącego 
budynku i istniejącego terenu. Przenie-
sienie samo w sobie z zostawieniem tego 
budynku i ponoszeniem kosztów i tu, i 
tu, nie ma sensu. Trzeba również ponosić 
koszty jakiekolwiek utrzymania budynku, 
nawet jeżeli nie byłby użytkowany jako 
przedszkole. To jest pod względem ekono-
micznym nieuzasadnione absolutnie, a w 
perspektywie wielu wydatków, ciężkiego 
budżetu, chęci tego, że chcemy budować 
basen, chcemy rozwijać nasze miasto 
i do tego wielkiego oporu rodziców, zasta-
nowiłbym się nad takim ruchem i raczej 
próbował remontować istniejące miejsce.

W sobotę informacyjne portale internetowe oraz regionalne stacje radiowe podawały, że 
na Czantorii prowadzona jest ewakuacja pasażerów kolei linowej. Wyglądało to tak, jakby 
jeden dziennikarz odpisywał od drugiego, nie sprawdzając informacji u źródła. Do ewakuacji 
nie doszło. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, o godz. 12 najprawdopodobniej z powodu 
bardzo wysokiej temperatury stanął napęd kolei. Oczywiście istnieje możliwość włączenia 
awaryjnie agregatu, który pozwala zwieźć turystów na dolny peron, choć prędkość wyciągu 
jest wtedy znacznie mniejsza. Tak też zrobiono, czyli podjęto próbę włączenia zasilania. 
Trwa to co najmniej kilkanaście minut. W tym czasie zaniepokojony turysta, oczekujący 
w kolejce do wyciągu, powiadomił straż pożarną, która, co zrozumiałe, zgłoszenie potrakto-
wała bardzo serio. Na miejsce przyjechało 12 zastępów strażaków, do akcji włączyła się też 
grupa ratownicza GOPR. Gdy służby znalazły się na miejscu, obserwowały puste krzesełka 
i sporo czasu zajęło ustalenie, ile w ogóle osób znajdowało się na krzesełkach. Ostatecznie 
okazało się, że ok. 50. 22 osoby, które schodziły z górnej stacji w dół strażacy zwieźli na pe-
ron. Gdy zakończyły się działania ratowników, wyciąg ruszył.                               Fot. W. Herda

Ważnym punktem sesji Rady Miasta Ustroń, która odbyła się 30 maja była dyskusja o przyszłości 
Przedszkola nr 2. Radny Paweł Sztefek, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji RM mówił, że wciąż otrzymuje pytania na ten temat od rodziców i pracowników. 
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23/2019/5/R

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 kandy- 
 dowania 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 pod- 
 stawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3)  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamiesz- 
 kujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowa-
rzyszenie, 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 właś-
ciwego 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 potwierdza-
jące 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
 
    
   

INFORMACJA
o przystąpieniu do wyborów ławników do Sądu 

Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego 
w Cieszynie na kadencję 2020- 2023

 

Głos w sprawie zabrała wiceprzewodnicząca RM Jolanta 
Hazuka: 

- Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałabym, żebyśmy zwró-
cili uwagę na to, że w Lipowcu również mieliśmy zrobić prze-
niesienie przedszkola do szkoły. Na dzień dzisiejszy mamy dwa 
przedszkola w Lipowcu. I tak naprawdę budynek się nie nadawał 
do użytkowania, zdecydowaliśmy się przenieść przedszkole do 
szkoły w związku ze złym stanem technicznym budynku, a teraz 
okazuje się  w tym budynku dalej są dzieci. I żeby nie było sytu-
acji takiej, że podejmiemy decyzję o przeniesieniu przedszkola 
do szkoły i utworzy nam się kolejny oddział, który tak naprawdę 
w jakiś sposób generuje koszty. Nie rozumiem, dlaczego to nie 
zostało dopięte tak jak na Polanie, gdzie jest szkoła z oddziałami 
przedszkolnymi, tylko mamy dwa przedszkola. Pomijając już 
fakt, że w rozmowie z mieszkańcami uzyskałam wiedzę, że w 
przedszkolu w Lipowcu jest grono dzieci nie z naszego miasta. 
Na ile to jest prawda nie wiem, ale konkluzja mojej wypowiedzi 
jest taka żebyśmy byli bardzo ostrożni. 

O tym, co zdecydowano w sprawie Przedszkola nr 2 piszemy 
na str. 2.                                                                               (mn)

codziennymi posiłkami, żywnością, paczkami świątecznymi. 
Przekazuje im meble, ubrania, sprzęt AGD, a nawet drewno. Jest 
partnerem Caritasu w realizacji programu bezpłatnej pomocy 
żywnościowej, organizatorem świątecznych spotkań samorzą-
dowców i sponsorów z potrzebującymi, kolonii letnich dla dzieci 
i pomocy prawnej. Potrzeby są wielkie i pracy nie brakuje, tym 
bardziej, w imieniu wszystkich zaangażowanych osób, za mod-
litwę dziękuje prezes Fundacji Tadeusz Browiński. Wyjątkową 
do niej okazją jest obchodzony w Kościele katolickim dzień 
św. Antoniego, patrona ubogich, przypadający w dniu śmierci 
franciszkanina – 13 czerwca. 

Podczas mszy pięknie zabrzmiała pieśń „Panie dobry jak 
chleb”, która powstała w 1987 roku z okazji zbliżającego się 
Kongresu Eucharystycznego. Autorem pieśni jest bp Józef Za-
witkowski, melodię skomponował ks. Wiesław Kądziela, a wyko-
nywana jest zazwyczaj podczas uroczystości Pierwszej Komunii 
Świętej i również podczas tej specjalnej mszy na Zawodziu. Na 
jej zakończenie ks. dziekan Tadeusz Serwotka powiedział:

– Panie dobry jak chleb spraw byśmy sami byli dobrzy i tą 
dobrocią dzielili się z innymi. Byśmy potrafili dostrzec drugiego 
człowieka, zwłaszcza człowieka, który potrzebuje naszej pomo-
cy, naszego wsparcia, dobrego gestu, uśmiechu, dobrego słowa. 
Przyjmijmy właśnie to zadanie, by za stawiennictwem patrona 
św. Antoniego, stało się naszym szczególnym udziałem. Panie 
Jezu Chryste, Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii 
świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb na pamiątkę 
chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Cię wytrwale na pust-
kowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad 
jeziorem dla swoich uczniów. 

Chleby św. Antoniego zostały poświęcone, a następnie rozdane 
wiernym.                                                                             (mn)

DZIELENIE CHLEBEM 
I DOBROCIĄ

(cd. ze str. 7

                               Fot. M. Niemiec
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(cd. na str. 11)

x.           Fot. L. Szkaradnik

W sobotę 8 czerwca każdy, kto przybywał do „Karczmy Góral-
skiej” na ulicy Nadrzecznej bez trudu zauważył, że goszczą 
tam miłośnicy zwierząt. W samo południe Fundacja „Lepszy 
Świat” z Cieszyna rozpoczęła II Piknik Charytatywny pod wy-
mownym tytułem „Miau & Hau!”. Prezes Fundacji Katarzyna 
Brandys koordynowała działania kilkunastu wolontariuszy od-
różniających się od innych gości zajazdu zielonymi fundacyj-
nymi koszulkami ze zwierzęcą łapką i czterolistną koniczynką. 

KOT W PAMPERSIE

– Głównym celem pikniku jest promocja Fundacji, ale również 
zbieranie środków dla naszych podopiecznych, czyli psów i kotów. 

Jeżeli chodzi o psy, to mamy pod opieką kilkanaście czworono-
gów w domach tymczasowych i hotelikach, a także wspieramy  
i wspomagamy cieszyńskie schronisko Azyl. Koty także mają u nas 
opiekę, gdyż prowadzimy przytulisko „Koci zakątek” i wszystkie 
przebywające w nim koty są naszymi podopiecznymi, a bywa, że jest 
ich tam nawet 70-80 – powiedziała inspektor fundacji Anna Wnuk. 
Główne atrakcje dzisiejszego pikniku to loteria fantowa, w której 
każdy los wygrywa, a nagrody są bardzo cenne, a także zabawa  
z klockami lego i robotyka, warsztaty z ceramiki, animacje dla 
dzieci oraz malowanie twarzy i koncert na żywo prowadzony 
przez Normana Powera wokalistę zespołu „Another Pink Floyd”. 
Działalność takiej fundacji ma wiele płaszczyzn. Robi się coś 
fajnego, dobrego i pożytecznego, ale też można poznać ludzi, któ-
rzy mają podobne zainteresowania i mieć satysfakcję udzielając 
pomocy tym, którzy bez naszej opieki sobie nie poradzą. Można 
zostać wolontariuszem, założyć dom tymczasowy dla zwierząt lub 
pomóc w taki łatwy sposób jak przez polubienie nas na facebooku  
i przekazanie informacji o nas innym. Niebawem ruszy nasz sklep 
internetowy, gdzie będzie można kupić koszulki, kubki, torby eko 
na zakupy, układanki z naszymi podopiecznymi, ramki pod tablice 
rejestracyjne i różne gadżety. Całkowity dochód będzie przeznaczo-
ny dla naszych podopiecznych. Dzisiaj prezentujemy te rzeczy na 
żywo, już można kupować. Podam jeden z setek przykładów naszej 
działalności co do kotów. Dostaliśmy informację, że w Cieszynie 
żyje stado kilkunastu kotów wolno żyjących z prośbą o ich stery-
lizację, bo one mnożą się w wielkim tempie. Większość kotek była 
w zaawansowanej ciąży. My jako wolontariusze wyłapywaliśmy te 
koty, co wcale nie jest takie proste, bo one są bardzo inteligentne  
i nie tak chętnie wejdą do klatki w której jest pożywienie. Kociaki, 
które się urodziły też zostały złapane, część z nich jest już w nowych 
domach. Kotki i kocury są już po zabiegu sterylizacji i powróciły do 
swojego dawnego miejsca bytowania, bo są to koty wolno żyjące. 
Dostaną od nas budki na zimę. Często zdarza się tak, że znajdujemy 
koty, których ludzie pozbywają się wyrzucając je za drzwi. Znajdu-
jemy zwierzęta po wypadkach. Ostatnio mieliśmy taki przypadek 
kota domowego, który został potrącony. Świadkowie wydarzenia 

24/2019/6/R
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12 czerwca odbyły się obchody 14 
urodzin Rodzinnego Domu Czasowego 
Pobytu w Ustroniu. Przez te lata ośrodek 
stał się domem dla 215 dzieci z powiatu 
cieszyńskiego i województwa śląskiego.  
Dzieci trafiają do placówki na krótki 
moment w chwili wystąpienia sytuacji 

RODZINNY SINDBAD

24/2019/7/R

kryzysowych w rodzinie. Czas pobytu  
w placówce dla każdego podoopiecznego 
jest indywidualny i zależy od docelowej 
formy opieki. Opiekunowie wykorzy-
stują go, aby stworzyć każdemu dziecku 
warunki zbliżone do domu rodzinnego. 
Pracują nad ich samodzielnością poprzez 

edukację, obowiązki i naukę odpowie-
dzialności, aby mogły wykorzystać te 
wzorce w dorosłym życiu. Z okazji uro-
dzin zaproszono urzędników miejskich, 
sympatyków i osoby związane z „Sin-
dbadem” do świętowania we wspólnym 
gronie, a dla obecnych przygotowano 
tort, poczęstunek w postaci zimnej płyty 
i grillowanych przekąsek, napoje, a także 
drobne podarunki.       Karolina Francuz

14 czerwca o godzinie 18:00 miała miej-
sce premiera musicalu ERROR w reżyserii 
Marii i Kacpra Matulów. Spektakl orga-
nizowany był pod skrzydłami Akademii 
Esprit, a grały w nim dzieci i młodzież 
zarówno z Ustronia jak i z okolicznych 
miejscowości. Scenariusz jest opowieścią 
o młodych ludziach, których pochłania 
cyberprzestrzeń. Zapominają oni przy tym 
o drugim człowieku i wartościach, jakimi 
powinni się kierować w życiu. Uzależnienie 
od telefonu, komputera i Internetu to prob-
lem naszego społeczeństwa, a przygody 
bohaterów przedstawiły metaforycznie 

związane z owym problemem zagrożenia. 
Maria jest ustrońską artystką, która wraz 

z mężem Kacprem stworzyła nie tylko 
scenariusz ale i muzykę, teksty, układy 
taneczne i scenografię. 
Jak pracowało się Państwu z bardzo 
zróżnicowaną grupą dzieci i nastolatków 
przy organizacji tak dużego projektu?
Niewątpliwie było to wyzwanie, ponieważ 
dzieci pochodziły z różnych miejscowości 
i szkół, a rozstrzał wiekowy zmusił nas do 
zastosowania takich rozwiązań scenicz-
nych, aby były one osiągalne dla każdej 
grupy wiekowej. Początki były trudne, ale 

ostatecznie uczestnicy zżyli się ze sobą, my 
z nimi również. Tematyka musicalu została 
wybrana przez Agencję Esprit. 
Macie już Państwo na swoim koncie 
wiele koncertów, spektakli. Jak profe-
sjonalnym okiem oceniacie ten projekt  
w swoim artystycznym atelier? 
Dzięki współpracy przy tym projekcie na-
uczyliśmy się bardzo dużo, więc uznajemy 
ten czas za owocny. A najważniejszą oceną 
i recenzją musicalu były dla nas odbiór i re-
akcje widzów. Dzięki temu wiemy, że udało 
nam się przekazać to, co sobie założyliśmy.                 
                       Karolina Francuz

NIEWĄTPLIWIE... BYŁO TO WYZWANIE!
Ustroń reprezentowali Oliwia Szafarczyk, Łukasz Gruszka, Patrycja Łukasik, Florentyna Loter, Olga Pokorny, Amelia Olma, Helena Sza-
włowska, Lena Kozik.                                                                                                                                                          Fot. K. Francuz 



10   Gazeta Ustrońska                                                                                            19 czerwca 2019 r. 

BIBLIOTEKA   POLECA:

Frida Nilsson  
„Hedwiga 

i Maks-Olof”
Hedwiga ma 8 lat. Mieszka  
w małym czerwonym domku 
z rodzicami, psem, dwoma 
kotami i tysiącem pająków. 
Najbardziej na świecie chcia-
łaby mieć konia. I jej ma-
rzenie się spełnia. To zna-
czy – prawie. Dostaje osła, 
Maksa-Olofa. Tata uważa, że 

to świetny prezent. Ale on nic nie rozumie. Hedwiga 
woli nie myśleć, co by się stało, gdyby dzieci w szkole 
dowiedziały się o Maksie-Olofie…

Paweł Maj „Tosia w tarapatach”

Jak tu nie wpadać w tarapaty, gdy ma się na na-
zwisko Tarapata?! Oj, Tosia jak magnes przyciąga 
niesamowite stwory i niezwykłe sytuacje. A to 
ktoś łypie spod łóżka i wciąga pod nie ubranie, 
a to jakieś widmo kradnie dziadkowi jedzenie... 
Skąd ten nagły bałagan i świszczący chichot  
w dziecięcych pokojach? Czy sala zabaw może 
rzucać czary, a ulica porywać ludzi? I czemu 
rower tak złowieszczo mruga? Ciągle jakieś ta-
rapaty... Ale spokojnie! Odważna pogromczyni 
potworów z pomocą sprawdzonych przyjaciół 

rozwikła każdą zagadkę. Nawet jeśli przedtem przejdzie ją dreszczyk... 
Chcesz się przekonać, czy rzeczywiście strach ma wielkie oczy? Czytaj 
książki ze znakiem ZŁOWIESZCZE DRESZCZE.

FINANSE W ROKU 2018
II. WYDATKI
W 2018 roku Miasto Ustroń poniosło wydatki ogółem w wy-

sokości 94.302.032,70 zł. Wzrost wydatków Miasta Ustroń w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2016-2018 przedstawia 
poniższy wykres:

Największy udział w strukturze wydatków zajmuje nadal oświa-
ta (28.840.904,42 zł), następnie pomoc społeczna i prorodzinna 
(18.327.535,68 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(14.044.368,19 zł), administracja publiczna (9.889.917,67 zł) oraz 
transport i łączność (7.485.035,59 zł).

Strukturę wydatków poniesionych w 2018 roku oraz % udział 
w wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres:

* w tej pozycji ujęto następujące działy klasyfikacji budżetowej: Oświata i wy-
chowanie (801) oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (854),
** w tej pozycji ujęto następujące działy klasyfikacji budżetowej: Pomoc społeczna 
(852) oraz Rodzina (855),
*** w tej pozycji ujęto następujące działy klasyfikacji budżetowej: Rolnictwo  
i łowiectwo (010), Leśnictwo (020), Turystyka (630), Działalność usługowa (710), 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa (751), Obrona narodowa (752), Ogrody botaniczne i zoologiczne 
oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (925).

WYDATKI MAJĄTKOWE
W 2018 roku wydatki majątkowe spadły w porównaniu do 

RAPORT O STANIE MIASTA USTROŃ W ROKU 2018 
roku poprzedniego o 13% i wyniosły 20.736.814,32 zł, z czego: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) - 20.731.814,32 zł, 
(w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
z budżetu UE w wysokości 2.165.131,03 zł) oraz wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego – 5.000,00 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w 2018 roku z podziałem na 
działy klasyfikacji budżetowej wraz z kluczowymi zadaniami 
inwestycyjnymi (w zł) prezentuje poniższe zestawienie:

                                                                  Cd. w następnym GU.
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Po naszymu...
Hańdowniejsze letni spóminki

Zaś ferie przed nami, dziecka majóm labe, dłógo łoczekiwany czas wolny bez szkoły. 
Wnuk już rukzak rychtuje, bo jedzie na saksy, tóż nie dziwota, że fórt je wiesioły. 
Jo też se spóminóm ferie sprzed pół wieku, jakżech u starzików młócił łobili, 
chlywki stawiać pumogoł, trowe dycki kosił, nie było nigdy dłóższej wolnej chwili. 
Hańdowni ludzie na gospodarstwie robili pospołu łod świtu do śćmiywka, 
Żodyn isto nie pomyśloł ło wywczasach, było moc roboty, to je downo śpiywka. 
Teroski nastały ganc insze czasy, czy stary, czy młody walizke pakuje, 
trzeja przeca jechać kansik za granice, coby se kapke spocznóć – tak kożdy miarkuje.
Tóż lecóm po niebie aeroplanym, na Murzinów sie podziwać, abo jeszcze dali, 
kożdy chce doznać jak nejwiyncyj, coby sie potym znómym nachwolić. 
A jo to smolym moji ludkowie, siednym se pod trześnióm na ławeczce 
i bydym spóminoł moji downe ferie jak pumogołech starzikowi i stareczce.                                                     
        Jura spod Cisu

przewieźli go do lecznicy, jest po operacji  
i mamy nadzieję, że będzie w pełni sprawny, 
postaramy się znaleźć mu dom. Mamy też 
kotkę, która z powodu poważnych urazów 
z przeszłości nie trzyma moczu ani kału,  
i na co dzień musi używać pampersów. Ale 
jest przekochanym pieszczochem, chce żyć 
i nie cierpi, więc nie ma żadnych podstaw 
do tego, by poddawać ją eutanazji. Ona 
również szuka domu. Oczywiście jest to 
kot, który wymaga dużo większej opieki  
i cierpliwości ze strony właściciela. 

Z kolei inspektorka Iwona Koszela zaj-
muje się organizacją i koordynacją coty-
godniowych sobotnich spacerów dla psów 
z cieszyńskiego schroniska. W tym cza-
sie wolontariusze fundacji wyprowadzają 
każdorazowo około 30 psów, aby miały 
możliwość wyjścia z kojca, nacieszenia 
się przestrzenią i wybiegania. Inne plusy 
tych spacerów to możliwość poznania 
przez wolontariuszy psich charakterów, co 
później znacznie ułatwia adopcje. Dzięki 
spacerom i możliwościom uczestniczenia 
w nich osób chętnych do adopcji w towa-
rzystwie wolontariuszy mnóstwo psów 
znalazło nowe domy.

Z Fundacją jest również związana mi-
strzyni świata w siłowaniu na rękę Maria 
Juroszek z Cieszyna, która już kilkakrotnie 
była atrakcją ustrońskich imprez, a dzi-
siaj również wspierała fundacyjny piknik. 
Bezdomne psy, koty, spacery w schronisku 
to jedne z wielu aspektów działań funda-
cji. Ważną i szczególną rolę odgrywają 
interwencje, pomoc cierpiącym i źle trak-
towanym zwierzętom, nie tylko domowym, 
ale też gospodarskim, wykorzystywanym 
do pracy i rozrywki, a bywa, że i dzikim 
- mówi prezes fundacji. Wkrótce ruszamy 
też z kolejnymi projektami, między innymi 
z budową wielosezonowych budek zimo-
wych dla kotów wolno żyjących, a także z 
całkowicie nowym projektem, na razie pod 
roboczym tytułem „Zero waste na śląsku 
cieszyńskim”, który będzie miał za zadanie 
przybliżenie mieszkańcom powiatu stylu ży-
cia zgodnie z którym staramy się generować 
jak najmniej odpadów, przez co nie zanie-
czyszczać naszego środowiska, w którym 
żyjemy my i zwierzęta, i co bardzo ważne 
nie marnować jedzenia. 17 czerwca ruszyło 
kolejne głosowanie w programie „Tesco 
– decydujesz pomagamy”, do którego 
zakwalifikowaliśmy się z projektem „Koci 
Anioł Stróż”. Dzięki jednej z poprzednich 
edycji wybudowaliśmy dużą zewnętrzną 
wolierę dla naszych kotów, teraz planujemy 
zakupić środki na pasożyty i szczepionki 
dla kotów wolno żyjących, doposażyć kocią 
wolierę oraz zorganizować dla obecnych 
czy przyszłych właścicieli kotów prelekcje 
pomagające stworzyć niezwykłą relację 
człowiek - kot. Jest o co walczyć, dlatego 
bardzo prosimy wszystkich, którzy robią 
zakupy w ustrońskim Tesco – zabieraj-
cie żetony przy zakupach i głosujcie na 
nasz nowy projekt, wspólnie znowu zro-
bimy coś dobrego!  Lidia Szkaradnik 

(cd. ze str. 8)

KOT 
W PAMPERSIE

PODOBNE RZECZY NAS KRĘCĄ

Skąd pomysł na taki duet?
KK: – Pomysł był mój, bo najlepsze po-
mysły są Kidoń! Znamy się długo i bardzo 
lubimy, chociaż czasem też bardzo kłócimy, 
ale już wiele razy chcieliśmy razem zaśpie-
wać. Dobór repertuaru nie sprawił nam 
trudności, bo podobne rzeczy nas kręcą. 
Jak pracuje się Wam razem? 
KK: – Pracuje się nam bardzo dobrze, cho-
ciaż jest trochę nerwowo, bo czerwiec to 
miesiąc w którym sporo się dzieje, więc nie 
mamy wiele czasu by spotkać się i razem 
ćwiczyć. Grają z nami muzycy z Karolina 
Kidoń Band, więc pracuje się sprawnie  
i jesteśmy na dobrej drodze, żeby uzyskać 
właściwy efekt.
Od lat promujecie Ustroń, a koncerty 
i projekty artystyczne urozmaicają 
kalendarz imprez. Jak to się zaczęło?
KK: – To było bardzo dawno! Zaczęło się  
w szkole podstawowej pod okiem Kata-
rzyny Jasińskiej, a potem były pierwsze 
zespoły, koncerty, programy telewizyjne, 

konkursy... Urodziłam się w rodzinie 
muzyków, gdzie tata, wujek i ciocie są 
związani z muzyką, więc od zawsze ja też 
byłam z tą muzyką blisko.
MN:– A ja śpiewałem i grałem na gitarze 
od dziecka, w gimnazjum dołączyłem 
do zespołu Gama 2 pod okiem Janusza 
Śliwki, a potem zaczęła się przygoda  
z ustrońskim składem Antyrama. Po 
drodze wystąpiłem w programie Voice of 
Poland i zostałem liderem zespołu RIFT 
z którym nagraliśmy autorski krążek. 
A pierwszy koncert w życiu zagrałem  
z Wojtkiem Misiugą w „Rdzawych Dia-
mentach”... i wyłączyli nam prąd! 
Jakie są muzyczne plany duetu na 
najbliższe miesiące? 
– Czas pokaże. Mamy już za sobą jeden 
koncert, a być może latem uda się jeszcze 
razem zagrać. Możliwe, że otwiera to nowe 
perspektywy i inny kierunek. Na pewno 
zapraszamy 21 czerwca do amfiteatru.
              Rozmawiała: Karolina Francuz

Już tylko kilka dni zostało do Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego w ramach którego 
wystąpią znani ustrońscy wokaliści Karolina Kidoń i Marcin Nawrocki.
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KAJDANY 
DZISIEJSZYCH CZASÓW

Ambitne widowisko ukazujące na kanwie starotestamentowych 
plag egipskich problemy współczesnego świata zaprezentował 
Teatr Tańca „Szofar”, działający przy Fundacji „Drachma”  
z Bielska-Białej. Grupa realizująca przedstawienie powstała we 
wrześniu 2018 r. przy parafii św. Klemensa w Ustroniu, a jej 
opiekunem jest ks. Mirosław Szewieczek.

W niedzielę, 9 czerwca sala widowiskowa MDK „Praża-
kówka” wypełniła się do ostatniego miejsca, a ponadgodzinny 
wartościowy i sugestywny program artystyczny został przyjęty  
z aplauzem i długimi oklaskami na stojąco. Był to debiut młodych 

W upalny weekend od 7 do 9 czerwca w hotelu „Olym-
pic” zorganizowano XV Warsztaty Sekcji Dermatologii 
Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych 

Zwierząt. Głównym organizatorem tego cyklicznego 
przedsięwzięcia był dr n. wet. Zbigniew Blimke, który 
udzielił do naszej gazety kilku informacji.

– Warsztaty odbywają się w Ustroniu po raz 11. Wcześniej 
organizowałem je w „Leśniku”, a od 3 lat przenieśliśmy się do 
„Olympica”. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród polskich lekarzy weterynarii, ponieważ jako wykładowców 
zapraszamy najlepszych na świecie dermatologów. W tym roku 
gościliśmy ponad 170 uczestników. Nasza Sekcja Dermatologii 
jest częścią Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Ma-
łych Zwierząt. W  Stowarzyszeniu pełnię funkcję Prezesa-Seniora 
i jednocześnie reprezentuję PSLWMZ w Federacji Europejskich 
Stowarzyszeń Lekarzy Zwierząt Towarzyszących FECAVA.  Mu-
szę się pochwalić, że nasze Stowarzyszenie organizuje co roku  
w Łodzi największy w tej części Europy Kongres Lekarzy Małych 
Zwierząt, na który przyjeżdża ponad 2000 uczestników, a w przy-
szłym roku będziemy współorganizatorem Światowego Kongresu 
WSAVA w Warszawie. To największy kongres weterynaryjny na 
świecie dla lekarzy opiekujących się psami i kotami. Wracając do 
Ustronia naszym tegorocznym gościem specjalnym warsztatów 
był jeden z najwybitniejszych dermatologów na świecie, prof. 
Ralf S. Müller z Uniwersytetu Monachijskiego. Nigdy nikomu 
wcześniej nie udało się ściągnąć go do Polski, bo bardzo grzecznie 
zasłaniał się brakiem czasu. Towarzyszyła mu dr Ana Rostaher  
z Uniwersytetu w Zurichu, która przez wiele lat współpracowała 
z Profesorem na Wydziale Weterynaryjnym w Monachium. 

Na pytanie jak udało się ich sprowadzić Z. Blimke odpowie-
dział z uśmiechem: Nie dałem się spławić. Obydwaj wykładowcy 
są miłośnikami narciarstwa alpejskiego. Prezentując Ustroń 
jako miejsce Warsztatów napisałem im, że w zimie codziennie 
rano przed pracą zdążę 3-4 razy zjechać z Czantorii. Kumplowi-
-narciarzowi się nie odmawia!                          Lidia Szkaradnik

 DERMATOLOGIA 
POD RÓWNICĄ

wykonawców, którzy przygotowywali się do tego wydarzenia 
przez osiem miesięcy. Realizatorka programu, Agnieszka Wizner 
jest instruktorem tańca i reżyserem wielu spektakli tanecznych. 

Jazgotliwa muzyka, naśladująca hałaśliwość współczesnego 
życia oraz intensywna gra świateł wprowadzały odbiorców  
w atmosferę tajemniczości, a zarazem grozy i wzbudzały za-
interesowanie oraz przemyślenia nad sensem życia. Ciągłe 
dynamiczne ruchy i tańce kilkunastoosobowej grupy młodych 
artystów, narracja głosu zza sceny, odwołującego się do nauk 
Chrystusa, częsta zmiana barw oraz przeważający mrok poruszały 
widzów i dawały do zrozumienia, że prowadzimy życie niezgodne  
z chrześcijańskimi zasadami. 

Dominujące obecnie ukierunkowanie na gromadzenie dóbr 
materialnych nie przynosi szczęścia, a więc autorzy sztuki „Plagi” 
proponują, powołując się na cytaty z Biblii:„Stale postępujcie we-
dług ducha, a nie spełnicie żadnego pragnienia ciała. (...) Owocem 
zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. To przejmujące  
i pełne moralnej wymowy widowisko zostało przedstawione  
w Dzień Zesłania Ducha Świętego.                   

                                                Tekst i foto: Lidia Szkaradnik
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(dok. ze str. 1)

SPARTAKIADA PRZEDSZKOLI

Hasło przewodnie imprezy głosiło, że 
ruch to zdrowie, dlatego zaczęto od roz-
grzewki. Później przeprowadzono kon-
kurencje – biegi, celowanie woreczkiem 
do pojemnika, wyścigi w workach, bieg 
z piłeczką na tacy, tor przeszkód i wyścig 
opiekunów. Gimnastykowali się nie tylko 
uczestnicy, ale też kibice, którzy zagrze-
wali do boju, pracownicy przedszkola 
roznosząc napoje, drożdżówki, ustawiając 
urządzenia sportowe oraz sędziowie, któ-
rzy z zegarmistrzowską precyzją mierzyli 
czasy i filmowali telefonami moment prze-
kraczania mety. Jurorami byli: Artur Kluz 
– radny, przewodniczący Komisji Oświaty, 
Rodziny i Polityki Społecznej, nauczyciel 
wychowania fizycznego, Marek Jawor-
ski – profesjonalny sędzia piłkarski oraz 
Tadeusz Kędzierski. 

Wyniki końcowe przedstawiały się na-
stępująco: 1. Przedszkole nr 4 w Herma-
nicach, 2. Przedszkole nr 5 w Lipowcu, 
3. Przedszkole nr 6 w Nierodzimiu, 
4. Przedszkole nr 7 na Manhatanie, 
5. Przedszkole nr 1 przy ul. Partyzantów 
i 6. Przedszkole nr 2 przy ul. Strażackiej. 
Zwycięzcom gratulacje składała dyrektor 
przedszkola – organizatora Jolanta Cieślar, 
dziękując Urzędowi Miasta Ustroń i Ra-
dzie Rodziców P-4 za pomoc w organizacji 
spartakiady. Wszyscy sportowcy otrzymali 
medale i dyplomy. W przerwie rozgrywek 
z programem artystycznym wystąpili piłka-
rze, gimnastyczki i tancerki z przedszkola  
w Hermanicach.                                      (mn)

Tradycyjnie główną nagrodą w konkursie recytatorskim przedszkoli i konkursie piosenki przedszkolnej był występ na koncercie „Dzieci Dzieciom, 
Dzieci Rodzicom”. Laureatami tegorocznej edycji są Laura Lewandowska z P-7, Szymon Ludwik z P-6 i Rebeka Górniok z P-6. Fot. K. Francuz 
 

Po raz pierwszy, odkąd pamiętam, podczas Spartakiady Przedszkolnej, organizowa-
nej tradycyjnie przez Przedszkole nr 4 w Hermanicach, nie świeciło mocne słońce. 
Organizatorzy zapobiegawczo rozstawili parasole i zakupili specjalne „żagle”, 
mające chronić małych sportowców i kibiców przed upałem. Na szczęście w piątek 
14 czerwca ich rozkładanie nie było potrzebne, choć było dość ciepło. Wpływ na 
to miały niewątpliwie emocje, które wzbudzały wyścigi i inne konkurencje zręcz-
nościowe. 

kiem nauczycielki Aleksandry Majętny. 
Przed sceną wystawione były tradycyjne 
wianki uplecione przez mieszkańców 
Polany i Jaszowca, a jury, złożone z wyżej 
wymienionych osób dokonało wyboru 
najładniejszego. Głos oddała także pub-
liczność wrzucając do kapelusza losy  
z wypisanym numerem wianka. Werdykty 
różniły się od siebie, dzięki czemu na-
grody otrzymały cztery, a nie trzy osoby. 
Po dekoracji wianki wrzucono do potoku 
Jaszowiec, ale z powodu zbyt niskiego 
stanu wody nie popłynęły w stronę Wisły, 
nawet z pomocą prowadzącej imprezę 
Beaty Branc-Gorgosz. Nie szkodzi, bo 
z tak zaangażowaną grupą organizatorów 

WIANKI 
ZOSTAŁY RZUCONE

Jurorzy i zespół regionalny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie.         Fot. M. Niemiec

Zwycięska drużyna z Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach.                         Fot. M. Niemiec

Jaszowiec nie potrzebuje symbolicznego 
znaku powodzenia. Dzięki działaniom 
osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu na 

polanie w Jaszowcu stanęły stoiska z jad-
łem, napojami, oryginalnym rękodziełem, 
a do tańca przygrywał DJ.                  (mn)



14   Gazeta Ustrońska                                                                                            19 czerwca 2019 r. 

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, ul. Sta-
wowa 27 - szafy, garderoby, zabu-
dowy wnęk z drzwiami przesuwa-
nymi i nie tylko... Zamów bezpłat-
ny pomiar. RATY 0% 728-340-518, 
33 854-22-57. www.komandor.pl

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

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

Spawanie plastików, Ustroń, ul. 
Obrzeżna 9. 501-444-534. 

Mieszkanie dwupokojowe kupię 
Ustroń, Skoczów. 33 854 5921

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 
beczkowozem. 516-233-242, 
511-482-407, www.wywoz-
-szamba24.pl.

Praca na parkingu przy Czanto-
rii, wakacje, weekendy. Więcej 
informacji 33 854 49 06.

Kupię garaż murowany okolica 
Manhatanu, domków szerego-
wych. 692 505 380. 

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

EUCHARYSTIA TO OFIARA
Parafianie z Polany, wraz z procesją Bożego Ciała, przechodzą 

trasę od kaplicy pod Czantorią do kościoła parafialnego. Odpowiada 
to drodze, jaką przeszli w sensie historycznym: od pierwszych, nie-
legalnych mszy świętych, odprawianych w piwnicy, później stodole 
państwa Bukowczan, aż do uzyskania pozwolenia na budowę kościoła 
i założenia parafii. Ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem Dobrego 
Pasterza, Alojzy Wencepel, opowiada o tym przy każdym z czterech 
ołtarzy, do których zmierza procesja. Kieruje swoje słowa przede 
wszystkim do licznie uczestniczących wiernych spoza Polany, tury-
stów i wczasowiczów, którzy przyjechali do Ustronia na wypoczynek.

LEŚNY KOŚCIÓŁ
W czwartek 11 czerwca, wierni wyznania luterańskiego ze Śląska 

Cieszyńskiego i innych miejsc naszego kraju tłumnie przybyli na Rów-
nicę, aby w historycznym miejscu pod kamieniem, upamiętniającym 
prześladowania ewangelików w czasie kontrreformacji, uczestniczyć 
w tradycyjnym nabożeństwie. Na tegoroczne nabożeństwo przywę-
drowało górskimi szlakami lub przyjechało samochodami 1650 osób, 
a odprawiali je proboszcz z Polany ks. Marek Twardzik i ks. Marcin 
Brzóska ze Świętochłowic.

W CZOŁÓWCE A-KLASY
W niedzielę na własnym boisku Nierodzim podejmował kolejną 

drużynę z czołówki, tym razem był to Orzeł Zabłocie. Pierwsza połowa 
dość wyrównana, a bramkę dla Nierodzimia strzela Dawid Szpak.  
W drugiej połowie Nierodzim udowadnia, że jego miejsce w czołówce 
nie jest dziełem przypadku. Ponownie bramkę zdobywa D. Szpak, 
piłkę w siatce Orła lokuje Dawid Ciemała, a pięknym strzałem  
z dystansu popisuje się Szymon Holeksa, również zdobywając bramkę.

SUKCES W FINALE
Kolejne sukcesy młodych, ustrońskich sportowców. Tym razem  

w lekkoatletyce. Szóstoklasistki ze Szkoły Podstawowej nr 2: Mag-
dalena Ficek, Małgorzata Goryczka, Adrianna Hojdysz, Karolina 
Trybalska oraz Katarzyna Wąsek, zdobyły 4 miejsce w finale woje-
wódzkim czwórboju lekkoatletycznego szkół podstawowych. W skład 
czwórboju wchodzi: bieg na 60 m, rzut piłeczką palantową, skok w dal 
lub wzwyż i bieg na 600 m dla dziewcząt, a na 1000 m dla chłopców. 
Wyniki każdego z zawodników są przeliczane na punkty, a następnie 
sumowane, co daje ostateczny rezultat drużynowy.         Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 18.06.2009 r.

 
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
25-26.06  Centrum     ul. Daszyńskiego 8  tel. 854-57-76
27-28.06  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
29-30.06  Centrum     ul. Daszyńskiego 8  tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

DYŻURY APTEK

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 16.00 Otwarcie wystawy poświęconej twórczości archi- 
   tektów Henryka Buszko i Aleksandra Franty, rynek 
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. 
28.06 20.00 Koncert Grzecha Piotrowskiego „One World”, MDK  
   „Prażakówka”, bilety 20-30 zł
30.06 15.30 Chrześcijański Festiwal Nadziei, rynek
30.06 16.00 Koncert organowy uczniów Społecznego Ogniska 
   Muzycznego im. J. Drozda w Wiśle, Kościół katolicki   
   w Lipowcu 
1.07 11.00 Światowy Dzień Architektury, Dom Pracy Twórczej  
   Architekta (Willa gen. J. Ziętka)

24/2019/8/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Zabawa z tatusiem.                                                  Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) sportowy rower na płozie, 8) bałkańskie 
Tatry, 9) małża na półmisku, 10) imię żeńskie, 12) rekla-
mowa kartka, 14) słoma składowana na polu, 15) klub 
piłkarski z Pragi, 16) leczy chorego, 19) w asyście księcia, 
22) kuzyn lamparta, 23) udają naturalne włosy, 24) wyżej 
od proboszcza.
PIONOWO: 2) miasto powiatowe w Łódzkiem, 3) świe-
cidełko, 4) krewny siostry, 5) imię męskie, 6) obsługuje 
maszynę, 7) czar-powab (wspak), 11) półpiętro, 13) dziel-
nica Ustronia, 17) kwitnący kaktus, 18) końskie „tyłki”, 
20) młotem lub oszczepem, 21) filmik muzyczny.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 28 czerwca.
 

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 22 

WYCZAROWANE Z DREWNA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Anna Czyż  
z Ustronia, ul. Skoczowska. 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 23: Sf6.

KONKURSY I PRZETARGI 
12.06.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.:  
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni 
oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu – termin składania 
ofert – do dnia 28.06.2019 do godziny 10:00.
17.06.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn Modernizacja 
wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1   
termin składania ofert – do dnia 25.06.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

Nie taki dawny Ustroń, 2004 r.                                 

Sklep Artykuły Pościelowe, Firany 
ul. Skoczowska 76 Ustroń zaprasza do sklepu. 

Euro-Spar tel. 695-629-501

24/2019/9/R

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru  Przewodniczącego Zarządu i Zarządu 
Osiedla 

Ustroń Lipowiec
Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu dla Osiedla Lipowiec stanowiącego załącznik 
do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/193/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.  
w sprawie Statutu dla Osiedla Lipowiec

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

4 lipca 2019 roku, o godz. 17.00
w OSP Ustroń Lipowiec  przy ul. Lipowskiej 116                       

odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Lipowiec

na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Lipowiec
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się 
wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Za-
rządu, zgodnie z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 
3% mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania.
Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym mowa  
w ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie, 
tj. w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej go-
dziny pierwszego terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie 
było ważne, wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla 
posiadających prawo wybierania w liczbie 3% pomniejszonej o 20%.  
W przypadku, gdy liczba ta nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla 
się ją w górę do pełnej liczby.

Osiedle Ustroń Lipowiec obejmuje ulice:
Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, Kręta, 
Krzywaniec, Leśna od nr 10, Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 
po stronie prawej i od nr 23 po stronie lewej), Mokra, Nowociny, 
Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa
     
     Burmistrz Miasta
    Przemysław Korcz
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- Najbardziej łączy rolę trenera i taty to, że zarówno w jednym, 
jak i w drugim przypadku chcemy, żeby wyszło jak najlepiej. Żeby 
efekt końcowy był zadowalający i nie do końca chodzi o mak-
symalny czy najlepszy wynik. Czasami zadania trenera nie idą 
w parze z oczekiwaniami zawodników albo nawet wprost nie są 
po myśli zawodników. Podobnie jest w życiu, kiedy będąc tatą 
trzeba podejmować trudne decyzje, które nie spotykają się z ak-
ceptacją i radością dzieci. Pewna doza surowości jest konieczna 
i w jednym, i w drugim przypadku. Nie chcę tu porównywać 
wagi roli ojca i trenera, ale na pewno obie przysparzają radości, 
szczęścia, satysfakcji. Więź ojca z dzieckiem jest niezaprzeczalna, 
ale jest obecna również w relacjach z zawodnikami. Więź, która 
potrafi przetrwać lata, zostawić ślad w sercu zarówno zawodnika, 
jak i trenera. To jest coś naprawdę fajnego. Mogę potwierdzić, że 
jest jakaś analogia, wspólny mianownik pomiędzy rolą trenera 
i ojca.                                                                                   (mn)

KWESTIA ODPOWIEDZIALNOŚCI COŚ NAPRAWDĘ FAJNEGO
- Praca trenera przypomina rolę ojca, bo stawia podobne wy-

zwania i wymaga podobnych działań. Od momentu narodzin 
każdego dnia poznajemy swoje dziecko, patrzymy, jak się rozwija, 
uczy, motywujemy je do podejmowania wyzwań i tak samo jest 
z zawodnikami. W tenisie z każdym zawodnikiem pracujemy in-
dywidualnie, poznajemy jego mocne i słabsze strony, pomagamy 
pokonywać przeciwności, jesteśmy przy swoich podopiecznych, 
gdy wygrywają, ale też, gdy ponoszą porażki. Wiemy, kiedy mają 
słabszy dzień, gdy coś ich smuci, kiedy przeżywają sukcesy 
w szkole i radości w życiu rodzinnym. Jesteśmy przy nich, gdy 
odnoszą kontuzje i gdy zdobywają medale. Trener tak jak tata 
musi stawiać wysoko poprzeczkę, wymagać, strofować, ale mieć 
wyczucie, gdy trzeba odpuścić i pogłaskać po głowie. To jest też 
kwestia odpowiedzialności. Ojcowie mają wpływ na wychowanie 
dzieci i to, co w życiu osiągną. Trenerzy też kształtują charaktery 
i przyczyniają się do osiągnięć.                                           (mn)

Mateusz Żebrowski, trener piłkarski, który m.in. wprowadził druży-
nę Kuźni do IV ligi śląskiej, członek zarządu ds. sportowych Klubu 
Sportowego Kuźnia Ustroń

Aleksander Panfil – trener tenisa ziemnego, m.in. drużyny seniorów 
UKS-u, która zdobyła Mistrzostwo Polski, prezes Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Beskidy.

W niedzielę 9 czerwca w Częstochowie odbyły się Mistrzostwa 
Śląska do lat 16 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W konku-
rencji skok o tyczce wzięło w nich udział czterech zawodników 
Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń i wszyscy przy-
wieźli medale. Martyna Balcar wyskakała złoto (wys. 282 cm), 
Zuzanna Macura srebro (242 cm), a Zuzanna Musiał brąz (242 
cm). Złoty medal wywalczył również Michał Kunc, pokonując 
tyczkę na wysokości 362 cm i ustanawiając nowy rekord życiowy. 
podopieczni trenerki Magdaleny Kubali znów bezkonkurencyjni.

CZTERECH ZAWODNIKÓW
CZTERY MEDALE


