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Państwo Szturcowie - zwycięzcy zawodów.
Fot. M. Niemiec

x

Fo t . K . F r a n c u z

KONCERTOWE OTWARCIE
W piątek 21 czerwca odbył się koncert z okazji Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego. Z tej okazji na deskach amfiteatru zagościły gwiazdy ustrońskiej
sceny muzycznej.
(cd. na str. 4)

TAAAKA RYBA
NA FINAŁ
Nie było to tak spektakularne zakończenie jak w poprzednich edycjach,
ale bardzo sympatyczne, na luzie
i w pięknych okolicznościach przyrody.

III Spartakiada Dzielnic już za nami,
a ostatnią konkurencją były zawody
wędkarskie zorganizowane na stawach
zarządzanych przez Towarzystwo Wędkarskie Ustroń. Uczestników przywitała
główna organizatorka, prezes Stowarzy(cd. na str. 2)

KOMPLET MEDALI I REKORD ŚWIATA

Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego - gratulacje, oklaski, radość i łzy wzruszenia. Więcej
na str. 4, 5, 6 i 9-12.
Fot. M. Niemiec

27 czerwca 2019 r.

Z zakończonych w niedzielę Basenowych
Mistrzostw Europy we Freedivingu federacji
CMAS ustroniak Mateusz Malina przywiózł
komplet medali. Najcenniejszy zdobył
w konkurencji DYN (dynamimka w monopłetwie). To nie wszystko, Mateusz Malina
jako pierwszy zawodnik w historii wykonał
nawrót na szóstej ścianie olimpijskiej pływalni, ustanawiając nowy rekord świata
CMAS, który od tego dnia wynosi 316,6 m!
Nasz utytułowany krajan srebrny krążek
wywalczył w dynamice bez płetw, pokonując 234,29 m. Ta odległość przez godzinę
dawała zwycięstwo, ale odebrał je Mateuszowi Francuz Guillaume Bourdila, którego
reprezentant Polski, jak sam przyznaje, nie
docenił. Ta przegrana, jak to u Mateusza, nie
wzbudziła w nim złości czy rozczarowania,
a jedynie szacunek dla rywala i refleksję,
że przegrywając, uczymy się najwięcej.
Ostatniego dnia mistrzostw Malina dodał
do kolekcji brązowy medal za wstrzymanie
oddechu na 8 minut i 50 sekund.
(mn)
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Artura Kluza wspomaga prezes Podżorski i szef Komisji Rewizyjnej TWU Zdzisław Chlebowski.

Zaserwowano kiełbaski z grilla, a przy
stole wymieniano się doświadczeniami
i opowiadano o wędkarskich zdobyczach.
Na koniec A. Polak-Morkisz ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody pieniężne.
Klasyfikacja wędkarzy: 1. Ustroń Polana, 2. Ustroń Górny, 3. Ustroń Poniwiec, 4. Ustroń Centrum, 5. Ustroń Dolny,
6. Ustroń Hermanice. Kapitanem sportowym zawodów był Grzegorz Czyż.
Klasyfikacja generalna III Spartakiady Dzielnic po trzech konkurencjach
(siatkówka, piłka nożna, wędkarstwo):
1. Ustroń Centrum (257 pkt.), 2. Ustroń
Dolny (250 pkt.), 3. Ustroń Hermanice
(239), 4. Ustroń Poniwiec (229 pkt.),
5. Ustroń Polana (100 pkt.), 6. Ustroń Górny (90 pkt.), 7. Ustroń Zawodzie (79 pkt.).
Tekst i foto: Monika Niemiec

TAAAKA RYBA NA FINAŁ
szenia „Wspólnie dla Ustronia” Aleksandra Polak-Morkisz oraz prezes wędkarzy
Tadeusz Podżorski. Na wylosowanych
stanowiskach miejsca zajęli reprezentanci
następujących dzielnic: Hermanic – Leszek Kolarczyk i Artur Kluz, Ustronia
Dolnego – Piotr Damsteadter i Bronisław
Sztwiertnia, Poniwiec – Stanisław Malinowski, Marcin Kowalik, Ustroń Górny
– Grażyna Madzia i Józef Madzia, Ustroń
Centrum – Krzysztof Gomola i Andrzej
Caban, Polana – Maria Sztur i Jan Szturc.

Rybom było równie ciepło, co zawodnikom, ale kilka dało się złapać na haczyk.
Po 3 godzinach połowów zważono karpie,
karasie i amury, w tym jednego imponujących rozmiarów. Ta ryba załatwiła klasyfikację końcową i dała niezaprzeczalne
zwycięstwo państwu Szturcom. Na ich
konto zapisano prawie 10 kg ryb. Na
drugim miejscu również uplasowało się
małżeństwo – państwo Madziowie, a na
trzecim duet Kowalik-Malinowski.
Wszystkie ryby wróciły do stawów,
więc trzeba się było posilić czymś innym.

Tacie Józefowi i ...

Zdobycz Marcina Kowalika.

Duet Sztwiertnia-Darmstaedter.

... i mamie Grażynie kibicował Damian Madzia.

(cd. ze str. 1)

to i owo
z

okolicy

W ostatniej dekadzie czerwca
odbywały się sesje absolutoryjne w gminach powiatu cieszyńskiego. Nie było przypadku, żeby burmistrz czy wójt,
został oceniony negatywnie za
działania w poprzednim roku.
Wszyscy mogą być spokojni
o swoją przyszłość.

* cieszyńskie*
Na terenie *
powiatu

go jest ponad 120 pomników
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przyrody. Warto obejrzeć aleję
dębową w Chybiu, w której rośnie blisko 200 sędziwych drzew.

* * *

wodową w Raciborzu. Umowa
da szansę zdobycia praktycznej
wiedzy w cieszyńskim szpitalu.
Powiatowa placówka jest gotowa na przyjęcie chętnych.

* * *

W Zamarskach oddano do użytku zadaszoną scenę, czyli taki
wiejski amfiteatr. Mnóstwo
godzin poświęcili społecznie
przy budowie mieszkańcy
z sołtysem Klaudiuszem Zawadą. Premierowy koncert
odbył się podczas dorocznego
„Świynta Dziedziny”, ale najpierw było symboliczne przecięcie wstęgi.

Od kilkunastu tygodni trwa
modernizacja drogi powiatowej
2675 S (ulica Czarne) w Wiśle.
Roboty obejmują odcinek 2,9
km od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942 Wisła – Szczyrk. Od 24 czerwca
do odwołania wyłączony jest
z ruchu fragment drogi z mostem nad rzeką Wisłą. Obowiązuje objazd przez Kubalonkę.
Praktyk dla studentów na kierunku pielęgniarstwo dotyczy
porozumienie zawarte pomiędzy
Szpitalem Śląskim w Cieszynie
i Państwową Wyższą Szkołą Za-

* * *

* * *

Piłkarze KP Beskid Skoczów
zostali mistrzami bielskiej klasy
okręgowej. W tabeli podopiecz-

ni trenera Kamila Sornata wyprzedzili o 5 punktów drużynę
LKS Błyskawica Drogomyśl.
Zwycięstwo w całych rozgrywkach oznacza awans do IV ligi.
W przyszłym sezonie będziemy zatem mieli ciekawe derby
Kuźnia – Beskid.

* * *

Rozpoczyna się przebudowa
ulicy Zamkowej w Dzięgielowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Targoniny do przystanku autobusowego w okolicy
skrzyżowania ulicy Zamkowej
oraz Granicznej. Inwestycja ma
kosztować około 3,34 mln zł,
z czego około 1,64 mln zł pochodzi z dofinansowania. Zakończenie robót planowane jest
na listopad tego roku.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
STOWARZYSZENIE
„USTROŃSKIE DOŻYNKI” INFORMUJE
W związku z organizowaniem Dożynek w dniu 18 sierpnia 2019 r.
(niedziela), podmioty prowadzące punkty handlowo-gastronomiczne mogą składać oferty na handel w Parku Kuracyjnym
w terminie do 31 lipca 2019 r. w Wydziale Mieszkaniowym
Urzędu Miasta Ustroń lub na e mail dozynki@ustron.pl.

* * *

WAKACYJNY TYDZIEŃ ZDROWIA
Burmistrz Miasta Ustroń serdecznie zaprasza mieszkańców
Ustronia i okolic na Wakacyjny Tydzień Zdrowia, który odbędzie się w dniach od 1 do 5 lipca 2019 r. na Ustrońskim Rynku
w godzinach 9.00-13.00. W ramach akcji wykonywane będą
bezpłatne pomiary EKG, badanie słuchu oraz badanie znamion
skóry. Udzielane będą konsultacje z zakresu chorób wewnętrznych, gastrologii, kardiologii, pediatrii, ortopedii, fizjoterapii,
psychologii, rehabilitacji i wad postawy. Ponadto porad będą
udzielać: pielęgniarki, brafitterki i podolodzy oraz dietetycy
z degustacją zdrowej żywności. Wykonywane będą zapisy na
mammografię i cytologię.

* * *

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)
1 lipca Program obchodów:
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 Czechosłowacka architektura
dwudziestolecia międzywojennego na Śląsku Cieszyńskim" –
spotkanie z Przemkiem Czernkiem.
21.00 Spektakl teatralny prezentowany w ogrodzie pt. „Ptaki”

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

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

* * *

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

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.

* * *

„DAJ WŁOS!”, to nic nie kosztuje!

*Na wydarzenia obowiązują zapisy telefoniczne (32 253 97 74) lub mailowe
biuro@sarp.katowice.pl. Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny.

* * *

Data: 29.06.2019
Miejsce: Salon fryzjerski Kemon przy ul. Brody 25
Godzina: 12.00

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Ludwik Tatarczyk

lat 83

Jelenica

25/2019/1/N

Serdeczne podziękowania
krewnym, przyjaciołom, sąsiadom
oraz Stowarzyszeniu Twórców „Brzimy” i wszystkim,
którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Teresy

Genowefy Skrzypulec
składa

25.06.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony
pn.: Rozbudowa ul. Lipowej – termin składania ofert – do dnia
10.07.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl
25/2019/3/R

pogrążona w smutku Rodzina

SKLEP U PAKUŁKI
25/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

* * *
KONKURSY I PRZETARGI

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
25/2019/2/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

27 czerwca 2019 r.

Gazeta Ustrońska 3

KONCERTOWE OTWARCIE
(cd. ze str. 1)

15 letni Radek Stojda rozpoczął pokazem swoich gitarowych umiejętności.
Zagrał własne kompozycje, covery i dzieła
z warsztatów w Akademii Jana Borysewicza. Po nim zamiast planowanego pokazu
filmu o Zawodziu zaśpiewał Maksymilian
Deja, a następnie sceną zawładnął duet
Karoliny Kidoń i Marcina Nawrockiego
wraz z zespołem. Na scenie pojawiły
się również wokalistki z zespołu Kropki

3, a w jednym z utworów Radek Stojda
pojawił się ponownie, wykonując partię
gitarową wraz ze swoim nauczycielem
Zbigniewem Bałdysem. Pełna widownia
nagrodziła artystów gromkimi brawami,
były bisy i podziękowania, a po nich
wyczekiwana gwiazda wieczoru, czyli
Mrozu. Artysta rozbawił publikę i porwał
ludzi do tańca oraz wspólnego śpiewu.
W sobotę 22 czerwca miasto Ustroń ot-

NIEŁATWA OŚWIATA
Jeszcze nie wszyscy oswoili się z nazwą, którą w 2016 r. przyjęła
Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych, zajmująca się finansami szkół i przedszkoli, czyli placówek, dla których organem
prowadzącym jest miasto. Jednostką tą od początku kierowała
Bożena Dziendziel, w tym roku odchodząca na emeryturę.

Zaczęła pracę w Urzędzie Miasta w 1993 r., a kiedy w 1996 r.
samorządy przejęły szkoły, zajęła się oświatą. W 2007 r. stanęła
na czele Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych i pozostała
kierowniczką po przekształceniu jej w Centrum Usług Wspólnych. Za wieloletnią współpracę Bożenie Dziendziel dziękowali
dyrektorzy szkół, w których imieniu głos zabrał dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 6 Roman Langhammer:

4 Gazeta Ustrońska

warło sezon uzdrowiskowy uroczystym
korowodem, który wyruszył o godzinie
14 spod sanatorium Równica na rynek.
W ślad za orkiestrą maszerowały w nim
władze miasta, przedstawiciele ustrońskich sanatorium i hoteli, dzieci i młodzież z ustrońskich szkół, mażoretki
i zespoły taneczne z MDK Prażakówka,
delegacja z Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu. Nie zabrakło również mieszkańców i gości Ustronia, a gwiazdami
tegorocznego korowodu byli uczestnicy
programu „Sanatorium Miłości”.
Tekst i foto: Karolina Francuz

– Chcemy pani serdecznie podziękować za wieloletnią wyrozumiałość, cierpliwość, za znajdowanie wyjścia z każdej sytuacji,
choć nieraz mogło się wydawać, ze wyjścia nie ma. Za uśmiech,
który zawsze gościł na pani twarzy, za otwartość do współpracy,
która zawsze skutkowała dobrymi rozwiązaniami. Dzisiaj jest ten
moment pożegnania. Życzymy, aby przejście na emeryturę było
idealnym momentem na zwolnienie tempa życia, bo było ono dość
szybkie. Życzymy, by w pełni korzystała pani z piękna świata
i życzliwości ludzi. Życzymy podróży, odkryć i czasu na to, na co
brakowało przy codziennej, intensywnej pracy., Życzymy czasu
miło spędzonego z najbliższymi, z rodziną i przyjaciółmi, by mogli
poczuć, jak wiele dla pani znaczą. Dziękujemy za te wszystkie lata.
– Bardzo serdecznie wam dziękuję, jak to zawsze mówiłam,
„moim” dyrektorom – odpowiadała wzruszona Bożena Dziendziel.
– Chcę podziękować dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycie(cd. na str. 5)
27 czerwca 2019 r.

WIADOMOŚCI
z RATUSZA

Na koniec Miejskiego Zakończenia
Roku Szkolnego burmistrz Ustronia
Przemysław Korcz powiedział:
– Atmosfera jest gorąca i targają nami
sprzeczne emocje. Z jednej strony zamykamy pewien bardzo ważny rozdział
w ustrońskiej oświacie, z drugiej kończymy
kolejny rok szkolny, wręczamy nagrody,
wyróżnienia, jesteśmy dumni z osiągnięć

naszych uczniów i cieszymy się na wakacje.
Upływa 20 lat od reformy ministra
Handkego, czy to dużo, czy mało? W historii miasta to niewiele, w historii kariery
zawodowej poszczególnych nauczycieli to
bardzo dużo, to kawał życia. Za ten kawał
życia spędzony w placówkach oświatowych,
które nazywały się gimnazja, chciałem podziękować wszystkim, którzy je tworzyli.
Władzom miasta, które borykały się z najróżniejszymi problemami przy ich tworzeniu,
organizacji i prowadzeniu, dyrektorom,
nauczycielom i wszystkim pracownikom,
dzięki którym gimnazja w Ustroniu działały
prężnie, prawdziwie uczyły i wychowywały
młodzież, pozwalając im rozwijać skrzydła.
U nas tak to już jest, że wdraża się reformy
na żywym organizmie, ale dzięki takim lu-

dziom, jacy pracują w oświacie w Ustroniu,
wszelkie zmiany wprowadzane odgórnie
udaje się przekuć w coś pozytywnego.
Dziękuję w imieniu swoim i moich poprzedników, że państwo zbudowaliście z miastem
te gimnazja, tworzyliście je i prowadziliście.
Teraz przyszedł czas na mnie, żeby zgasić
światło, i mimo że nie jestem winien tej
sytuacji, jest mi bardzo przykro. Pozwolę
sobie na żartobliwy ton, bo nasuwają mi się
słowa: „Sztandar proszę wyprowadzić” –
starsi pamiętają kontekst, jednak sytuacja nie
jest taka sama, bo gimnazja, które powstały
w Ustroniu 20 lat temu na stałe wpisały się
w dobrą, najlepszą historię naszego miasta.
Tego nikt nigdy nie wymaże ani z kart naszej
historii, ani z naszej pamięci, za co wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję.

20 LAT MINĘŁO

Dyrektorzy ustrońskich szkół pożegnali kierownik CUW Bożenę
Dziendziel oraz…
Fot. M. Niemiec

– Dzisiejszy dzień ma charakter sentymentalny, ponieważ
nasze gimnazja zakończyły działalność – mówiła 19 czerwca
prowadząca Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego Magdalena
Kozłowska. – 20 lat minęło, a o historii Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 można by opowiadać godzinami. Ja pozwolę sobie
powiedzieć krótkie: dziękujemy.
Zwracając się do Leszka Szczypki powiedziała: – Panie dyrektorze, tworzył pan i prowadził przez 20 lat Gimnazjum nr
1, dziękujemy za patrona, dziękujemy za piłkę ręczną, za język
niemiecki, za współpracę z miastami partnerskimi, miastami
ościennymi, za to, że młodzież mogła poznawać inne kraje i
zagranicznych rówieśników. Następnie dziękowała Joannie
Iskrzyckiej-Marianek: – Pani dyrektor, pani nie prowadziła

(cd. ze str. 4)
lom, sekretarkom, intendentkom i wszystkim osobom, z którymi
kiedykolwiek przyszło mi współpracować. Byliście wspaniali.
Chcę także podziękować byłym dyrektor i emerytowanym pracownikom. Pracowałam w oświacie przez 26 lat i przez ten czas
spotkałam wiele wspaniałych osób. Jeszcze do dzisiaj dzwonimy
do siebie i nawet składają mi życzenia urodzinowe. Dziękuję,
że razem przeszliśmy przez tyle reform, razem uporaliśmy się
z tymi wszystkimi zmianami przepisów, których ilość i tempo
było ogromne. Dziękuję też za to, że w najtrudniejszych chwilach
mojej kariery zawodowej byliście ze mną.
Nie na emeryturę, ale z oświaty odchodzi również Magdalena
Kozłowska – prowadząca uroczystość Miejskiego Zakończenia
Roku Szkolnego nie kryjąc łez przyjmowała podziękowania
i kwiaty od dyrektorów ustrońskich szkół, które przekazał dyrektor
Langhammer, mówiąc:
(cd. na str. 6)

Nagrody Burmistrza Miasta Ustroń otrzymali: wicedyrektor Gimnazjum nr 2 Marzena Malina, wicedyrektor Gimnazjum nr 1 Małgorzata
Wraga-Żdan, dyrektor Gimnazjum nr 1 Leszek Szczypka, dyrektor
Gimnazjum nr 2 Joanna Iskrzycka-Marianek.
Fot. M. Niemiec

...Magdalenę Kozłowską, która prowadziła wiele oświatowych uroczystości, m.in. tegoroczne zakończenie roku.
Fot. M. Niemiec

27 czerwca 2019 r.

		

szkoły od początku, przejęła pani schedę po Marii Kaczmarzyk,
Iwonie Werpachowskiej, była pani kontynuatorką solidnej pracy pedagogiczno-wychowawczej. To pani dziękujemy za język
francuski, za współpracę z Politechniką Śląską, za bolida, za
międzynarodową współpracę i za zespół instrumentalno-wokalny
Gama2 i możliwość rozwoju innych pasji młodzieży.
Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” zgotowała dyrektorom gimnazjum owację na stojąco.
Wzruszony dyrektor Leszek Szczypka powiedział:
(cd. na str. 6)

Gazeta Ustrońska 5

NIEŁATWA OŚWIATA

20 LAT MINĘŁO

(cd. ze str. 5)
– Pani Magdo, wiele wspólnych dni za nami, pełnych niepokoju, nerwów, ale również tych pięknych i radosnych. Dziękujemy
za pokonywanie razem z nami przeciwności losu i trudności
z ciągle zmieniającym się prawem oświatowym. Dziękujemy za
wspieranie nas w czasie wdrażania reform i szybkie reagowanie
na niespodzianki, które czekały na nas każdego dnia. Dziękujemy
za zaangażowanie, cierpliwość i zachowanie spokoju w chwilach
niespokojnych. Życzymy, aby nowe stanowisko pracy dało pani
radość i wytchnienie.
Magdalena Kozłowska również dziękowała za współpracę,
podkreślając, że praca w oświacie w ostatnim czasie była dla niej
prawdziwą szkołą życia z powodu tego, jak szybko trzeba było
uczyć się nowych przepisów w związku z wprowadzaniem reformy
i szybko reagować na nowe akty prawne, rozporządzenia.
– To nauczyło mnie pokory, wy mnie tego uczyliście i za to najbardziej dziękuję – zakończyła Magdalena Kozłowska, która rozpoczęła pracę w Urzędzie Miasta w 2007 roku w wydziale Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń, na czele którego
stała naczelnik Danuta Koenig. Po rozwiązaniu wydziału w 2016
roku sprawowała samodzielne stanowisko inspektora ds. oświaty
i organizacji pozarządowych. Od 1 sierpnia kierować będzie Biurem
Rady Miasta Ustroń.
(mn)

(cd. ze str. 5)
– W moim przypadku jest to pożegnanie nie tylko z Gimnazjum nr 1, które prowadziłem przez 20 lat, ale i z zawodem, bo
za dwa miesiące odchodzę na emeryturę. Rozpocząłem pracę
w Ustroniu 1 sierpnia 1980 roku, kończę ją po 39 latach bycia
dyrektorem. Chcę wszystkim wam, również moim zwierzchnikom
w przeszłości, podziękować za współpracę, za to, że byliście dla
mnie i dla wszystkich dyrektorów bardzo przychylni. Starałem
się sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Chcę podziękować
swoim koleżankom i kolegom nauczycielom. Mówiłem na
zakończeniu roku, że z Gimnazjum nr 1 wyszło podczas 1855
osób, uczyło 105 nauczycieli, osiągnęliśmy wiele. Myślę, że te
20 lat zapisze się w historii Ustronia, a młodzież będzie je całe
życie wspominać.
Zgodnie z ustrońską tradycją Nagrody Burmistrza Miasta
Ustroń dla pracowników oświaty wręczane są w październiku z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jako że gimnazja nie będą już
uczestniczyć w tegorocznych obchodach, burmistrz Przemysław
Korcz wręczył nagrody dyrektorom i wicedyrektorom gimnazjów
na zakończenie roku szkolnego. Otrzymali je: Leszek Szczypka –
dyrektor Gimnazjum nr 1 i wicedyrektor Małgorzata Wraga-Żdan,
dyrektor Gimnazjum nr 2 Joanna Iskrzycka-Marianek i wicedyrektor Marzena Malina.
(mn)

Interpelacja
Radnego Rady Miasta Ustroń Pawła Sztefka

„ruszy” od dnia 1 września 2019 r., jest konsultowany przez nas
z Rada Przewoźników oraz Starostwem Powiatowym od roku czasu.
Przewoźnicy lokalni zakupili obecnie nowy tabor, podwajając
ilość miejsc w pojazdach autobusowych obsługujących powiatowe
linie.
Na dzień dzisiejszy wiele czynników jest jeszcze nieznanych. Jak
Pan wie dopiero w lipcu po zakończonej rekrutacji do szkół można
będzie określić dokładną liczbę młodzieży, która dojeżdżać będzie
do szkół średnich. Pragnę podkreślić, iż w tej kwestii wiele zależy
również od dyrekcji poszczególnych szkół i wzajemnej współpracy,
przede wszystkim na szczeblu powiatu. Jak co roku szkoły średnie
przedstawiają przed rozpoczęciem roku szkolnego swoje plany
zajęć, na podstawie których wraz ze starostwem Powiatowym oraz
przewoźnikami lokalnymi ustalany jest rozkład jazdy dla powiatu.
Na tej podstawie Miasto Ustroń dopasowuje linie wewnętrzną do
powiatowego rozkładu jazdy.
Jedynie kompleksowe spojrzenie na sprawę pozwala zrozumieć
złożony system transportu publicznego.
Szanowny Panie Radny, odpowiadając na Pana pytanie odnośnie
linii komunikacyjnej miejskiej, pragnę zwrócić uwagę, iż jest ona
w pierwszej kolejności stworzona bezpośrednio na potrzeby przewozowe dzieci i młodzieży szkolnej, uwzględniająca połączenia
powiatowe i zazębiająca się odpowiednio z nimi na dwóch liniach
powiatowych jednej ponad powiatowej. Linia Ustroń Lipowiec Ustroń Kojzara - Ustroń Dobka Ślepa na dzień dzisiejszy zapewnia
i zapewniała takie połączenia. Rozkład jazdy naszej miejskiej linii
jest stale konsultowany z dyrektorami ustrońskich szkół. Staramy
się również w miarę możliwości reagować na zapotrzebowanie
transportowe mieszkańców naszych dzielnic miasta.
Dodatkowo autobus na tej linii wypełniony jest w szczytowych
kursach jedynie w 40% dostępnych miejsc, zatem nie widać na
chwilę obecną potrzeby zwiększania taboru, nie znając jeszcze
dokładnej liczby młodzieży, która będzie dojeżdżać do centrum
miasta by przesiadać się na linie powiatowe. Ilość pasażerów, uczniów jest stale monitorowana przebieg linii jest dostosowywany do
zapotrzebowania komunikacyjnego.
Pamiętać należy, iż transport zbiorowy realizowany przez miasta
i gminy jest również przez nie finansowany, dlatego uzasadnionym
wydatkiem finansowym jest spełnienie przez niego przesłanek
transportu zbiorowego, nie indywidualnego.
Odpowiadając na kolejne pytanie odnośnie rewitalizację szlaku
kolejowego przebiegającego przez Miasto Ustroń i rozważanej przez
Polskie Koleje Państwowe budowie przystanku osobowego w dzielnicy Ustroń Poniwiec, informuję, iż aktualnie z dniem 17.06.2019 r.
przetarg na rewitalizację linii 191 został unieważniony przez PKP.
W powyższej sprawie będą nadal toczone rozmowy, gdyż celem
Miasta Ustroń jest utworzenie w tym miejscu zintegrowanego węzła
przesiadkowego.

1 września 2019 roku do szkół średnich, techników i szkół branżowych „ruszy” podwójny rocznik (a nawet potrójny) uczniów
z ustrońskich szkól. Część z nich to absolwenci likwidowanych
gimnazjów, druga to uczniowie kończący ósmą klasę szkół podstawowych. Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego będzie wiązać
się to z problemem dostępności komunikacji zbiorowej dowożącej
uczniów do szkół średnich. W szczególności z dzielnic poza centrum
miasta Nierodzim, Jaszowiec, Dobka, Lipowiec). Niepokój mieszkańców związany jest z brakiem odpowiedniego skomunikowania
dzielnic na obrzeżach miasta Ustronia z centrum (gdzie odjeżdżają
autobusy i busy w kierunku Cieszyna, Wisły, Skoczowa, Bielska).
• Czy w ramach istniejącej komunikacji miejskiej (jedna linia)
i zapowiadanych przez Pana Burmistrza poszerzenia linii miejskich
będą wzięci pod uwagę uczniowie, którzy będą chcieli dojechać ze
swoich dzielnic w kierunku szkół i z powrotem do domu?
• Czy Miasto Ustroń stworzy kompleksowe rozwiązanie skomunikowania autobusów dowożących uczniów z dzielnic miasta
w kierunku centrum na autobusy komunikacji międzymiastowej?
• Czy w perspektywie zapowiadanej renowacji linii kolejowych
(wspominałem o tym w INTERPELACJI z dnia 26.02.2019 r.) na
Śląsku Cieszyńskim (LK 190/191) która obejmie również szlak
przebiegający przez Ustroń (budowa przystanku osobowego
Ustroń Poniwiec) dojdzie do zintegrowania transportu miejskiego
z kolejowym?
Interpelację oraz odpowiedź bardzo proszę zamieścić niezwłocznie na łamach Tygodnika Miejskiego „Gazeta Ustrońska”.

Odpowiedź w sprawie interpelacji
z dnia 06.06.2019 r. Radnego
Rady Miasta Ustroń Pawła Sztefka
W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację, informuję, iż
rozwiązaniami komunikacyjnymi, zajmujemy się nieprzerwanie,
bieżąco monitorując sytuację transportową miejską oraz powiatową.
Prowadzimy działania mające na celu dopasowywanie bieżących
potrzeb komunikacyjnych wewnątrz miasta Ustroń oraz współpracujemy ze Starostą Powiatowym i Radą Przewoźników starając
się oddziaływać na linie powiatowe, biegnące przez nasze miasto.
Priorytetem wynikającym z przepisów między innymi Prawa
Oświatowego jest zapewnienie dowozu do szkół podstawowych
dzieci w obrębie miasta. Te potrzeby transportowe są realizowane
w pierwszej kolejności.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego ze zwielokrotnionym rocznikiem młodzieży szkół ponadpodstawowych który jak Pan nazwał
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W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejna edycja organizowanych
przez miasto targów pod nazwą „Skarby stela”. Do wystawiania
i sprzedaży zaproszeni są wszyscy kolekcjonerzy, bez względu na
miejsce zamieszkania. Na targowisku mają do dyspozycji zadaszone
stoiska, parking, a to wszystko całkowicie bezpłatnie. W ostatnią
niedzielę miesiąca otwarte są też pobliskie sklepy, co sprzyja wyższej frekwencji wśród kupujących. Jak się jednak okazało w ostatnią
niedzielę 23 czerwca, sprzedawcom tak się spodobała ustrońska lokalizacja, że nie czekali na koniec miesiąca. Prawie 30 stoisk oferowało
porcelanę, zegary, monety, znaczki, płyty, aparaty fotograficzne,
książki, zdjęcia, rzeźby, ramki, zegary, medale, narzędzia, obrazy
itd. W mniejszym wymiarze piękne i cenne przedmioty sprzedawane
były przed prywatnym muzeum „Stara Zagroda” przy ul. Ogrodowej,
należącym do Bronisława Palarczyka. Czy Ustroń będzie słynął również z targów staroci?
Test i foto: (mn)

W słoneczną niedzielę zbliżało się południe, na ustrońskim rynku
właśnie odbywał się finał Espritchefa, czyli konkursu kulinarnego
dla dzieci, gdy z oddali zaczął dobiegać dźwięk syren strażackich
i z każdą chwilą zbliżał się do Ronda Miast Partnerskich. Młodzi kucharze spojrzeli po sobie, jurorzy zerknęli na patelnie zawodników
i na piec, ale na scenie nic się nie paliło. Tymczasem trzy samochody
strażackie z jednostki OSP Centrum zajechały przed dawny hotel
„Równica”, w którym mieści się nowo otwarta restauracja. To właśnie
w niej na zbyt wysokie zadymienie zareagowała czujka, inicjując
akcję strażaków. Ratownicy błyskawicznie znaleźli się w piwnicach,
by już po chwili wyjść z personelem na zewnątrz i wysłuchać wyjaśnień. Na szczęście tym razem nie trzeba było interweniować, ale
żaden taki sygnał nie może być pozostawiony bez reakcji. Podobny
wyjazd strażacy z Centrum odnotowali we wtorek. Tym razem sygnał odebrano z Sanatorium „Równica”.
Test i foto: (mn)

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu
Osiedla
Ustroń Polana

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu
Osiedla
Ustroń Lipowiec

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu dla Osiedla Polana stanowiącego załącznik do
Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/186/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w
sprawie Statutu Osiedla Polana

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
11 lipca 2019 roku, o godz. 1700
w SP nr 3 z oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Polańskiej 25
w Ustroniu odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Polana
na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Polana
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się
wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, 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 godziny 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 Polana obejmuje ulice:
Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia,
Jaworowa, Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod
Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna,
Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja (od nr
118
po stronie prawej i od nr 75 po stronie lewej)
					
					Burmistrz Miasta
				
Przemysław Korcz

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 Zarządu, 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 godziny 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.

27 czerwca 2019 r.

		

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

Gazeta Ustrońska 7

Fot. M. Niemiec

TO BÓG NAM ROBI ŁASKĘ
W czwartek obchodzone było jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim
– uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwana Bożym Ciałem,
która ustanowiona została w 1264 r. przez papieża Urbana IV bullą „Transiturus de
hoc mundo”. W Polsce jako pierwszy wprowadził ją bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Procesja od początku była elementem obchodów święta i zgodnie
z tradycją we wszystkich ustrońskich parafiach 20 czerwca odbywały się procesje.

W Nierodzimiu odczuwa się czas szczególny, gdyż wierni Parafii św. Anny obchodzą 250-lecie poświęcenia kościoła. Ten
piękny obiekt zabytkowy, leżący na trasie
Szlaku Zabytków Architektury Drewnianej jest atrakcją turystyczną Ustronia, ale na co dzień miejscem modlitwy

mieszkańców Nierodzimia, Harbutowic,
Bładnic, Międzyświecia, Godziszowa i
części Skoczowa. Wielu przyszło na mszę
św. o godz. 9.30, gdyż po niej wyruszano
z procesją. Proboszcz parafii ks. Maciej
Jenkner w kazaniu przypomniał historię
ustanowienia święta, mówił o godnym

Fot. ks. D. Lerch

W LEŚNYM KOŚCIELE
Z okazji obchodów święta Bożego
Ciała odbyło się nabożeństwo w „Leśnym
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Kościele” na Równicy. Tradycyjnie ewangelicy z Ustronia i okolic zgromadzili się

obchodzeniu dni świętych i zwrócił uwagę na znaczenie pełnego uczestnictwa w
niedzielnej Eucharystii. Ks. Jenkner pytał:
– Jak często się karmię Ciałem Chrystusa? Jak często się karmią Ciałem Chrystusa moi domownicy, szczególnie moje
dzieci, szczególnie zaś te dorastające
dzieci albo te dorosłe dzieci. Jak spędzam
niedzielę, Dzień Pański? A może msza św.
jest tylko tak na dodatek, jak przystawka,
a potem może być supermarket i może być
co innego. Jak spędzamy niedzielę, Dzień
Pański? Czy msza św. jest rzeczywiście
źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia. To nie my, Siostry i Bracia
robimy łaskę Panu Bogu, ani my, jako
kapłani sprawujący Eucharystię, ani wy,
którzy uczestniczycie we mszy świętej.
To Bóg nam robi łaskę.
Następnie wyruszyła procesja do 4 ołtarzy. Na jej czele ministranci z krzyżem,
poczet sztandarowy jednostki OSP Nierodzim, kobiety w strojach cieszyńskich,
dzieci pierwszokomunijne, dzieci sypiące
kwiaty, baldachim pod którym szedł kapłan z Eucharystią. Pierwszy ołtarz przy
ul. Żwirowej przygotowali mieszkańcy
Harbutowic, drugi przy ul. Szerokiej
– mieszkańcy Bładnic, trzeci przy ul.
Zabytkowej – mieszkańcy Nierodzimia,
czwarty przy krzyżu przed kościołem –
członkowie Arcybractwa Ducha Świętego
i Żywego Różańca.
Na trasie przejścia procesji widać było
przystrojone okna i domy, bezpieczeństwa strzegli strażacy z Nierodzimia,
a nad dzielnicą unosiły się pieśni, także
ta, którą najbardziej kojarzymy z Bożym Ciałem: Zróbcie mu miejsce Pan
idzie nieba, Pod przymiotami ukryty
chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi, I jak się dzieciom jego powodzi.
Monika Niemiec
w tym szczególnym dla nich miejscu.
Około 1000 osób mogło wspólnie się
modlić, słuchać Słowa Bożego i śpiewać pieśni religijne wraz z Diecezjalną
Orkiestrą Dętą pod batutą Adama Pasternego. Nabożeństwo „Przy Kamieniu”
na Równicy było pierwszym w tegorocznym cyklu nabożeństw w „Leśnych
Kościołach”. Kazanie wygłosił ksiądz
radca Marek Londzin z Dzięgielowa. W
nim oparł się na fragmencie z Ewangelii
Marka (2,2-5) opisującym przeniesienie
na łożu paralityka, którego Jezus chciał
uzdrowić. Było to metaforą dla historii
prześladowań luteran. Wniesienie chorego w przypowieści uniemożliwiało
wiele czynników, ale nie powstrzymało
to wierzących. Ten fragment ma być radą
dla współczesnych chrześcijan, którzy
nadal potrzebują determinacji w wierze.
Tak jak w przypowieści szukano rozwiązań, aby wnieść potrzebującego do
pomieszczenia, tak samo luteranie muszą
pamiętać o przeszłości i szukać ich nadal aby w pełni realizować swoją wiarę.
W czasie prześladowań takim rozwiązaniem były na przykład nabożeństwa
w lasach, które umożliwiały wierzącym
spotykanie się i wspólną modlitwę.
Karolina Francuz
27 czerwca 2019 r.

Absolwenci roku: Dariusz Ostrowski, Paulina Sablik, Wojtek Sikora, Martyna Balcar, Marcelina Burawa, Katarzyna Gomola, Bartosz Dusza z radnym Kluzem i burmistrzem Korczem. Fot. M. Niemiec

GRATULACJE I TABLETY
Uroczystość Miejskiego Zakończenia
Roku Szkolnego prowadziła Magdalena
Kozłowska, która 19 czerwca o godz. 14
w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury „Prażakówka” powitała: wyróżniających się uczniów i najlepszych absolwentów, ich rodziców, dziadków, rodzeństwo, a
także dyrektorów ustrońskich szkół: Szkoły
Podstawowej nr 1 Magdalenę Herzyk,
Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jerzego Michejdy Grażynę Tekielak,
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Przedszkolnymi Jolantę Kocyan, Szkoły
Podstawowej nr 5 Katarzynę Burzyńską,
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta
Romana Langhammera, Gimnazjum nr
1 im. prof. Jana Szczepańskiego Leszka
Szczypkę, Gimnazjum nr 2 Joannę Iskrzycką-Marianek, nauczycieli oraz burmistrza
Ustronia Przemysława Korcza, przewodniczącą Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa radną Bożenę Piwowar, przewodniczącego Komisji Oświaty, Rodziny
i Polityki Społecznej radnego Artura Kluza,
przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji radnego Pawła
Sztefka i Bożenę Dziendziel – kierownik
Centrum Usług Wspólnych – jednostki
zajmującej się finansami szkół.
Następnie na scenę wchodziły uczennice
i uczniowie, którzy zajęli wysokie pozycje
w konkursach przedmiotowych miejskich,
powiatowych, regionalnych, krajowych
i międzynarodowych. Każdy otrzymywał
prezent, dyplom i „uścisk dłoni prezesa”,
czyli osobiste gratulacje od burmistrza
Korcza i radnego Kluza.

SZKOŁY PODSTAWOWE

(w nawiasach nauczyciele – opiekunowie
nagrodzonych uczniów)

Wojewódzki Konkurs przedmiotowy
z geografii – laureat: Dariusz Ostrowski
z SP-1 (Izabela Hladky-Nowak).
Wojewódzki Konkurs przedmiotowy
z języka polskiego – laureat: Anna Bolik
z SP-3 z OP (Aldona Sztuka).
Wojewódzki Konkurs przedmiotowy
z języka angielskiego – laureat: Nataniel
Kamiński z SP-3 z OP (Eliza Machnicka),
laureatka: Paulina Sablik z SP-2 (Magdalena Gregorska).
Międzynarodowy Konkurs „Kangur
Matematyczny: kat. „Żaczek” – klasy II –
wynik bardzo dobry: Ignacy Loter z SP-2
(Wiesława Herman), kat. „Maluch” – klasy
III – wynik bardzo dobry: Iga Janeczek
z SP-2 (Czesława Chlebek), kat. „Maluch”
– klasy IV – wynik bardzo dobry: Rafał
Czyba z SP-2 (Iwona Brudna-Warchał),
kat. „Beniamin” – klasy V – wyróżnienie:
Kamil Kozłowski z SP-6 (Gustaw Chraścina), kat. „Beniamin” – klasy VI – wynik
bardzo dobry: Jakub Folwarczny z SP-1
(Katarzyna Bystroń), kat. „Kadet” – klasy VII – wyróżnienie: Nikodem Ledwoń
z SP-5 (Anita Rydzewska), kat. „Kadet” –
klasy VIII – wyróżnienie: Weronika Weinert
z SP-2 (Małgorzata Mierwa).
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” – najlepszy wynik wśród
uczniów ustrońskich szkół podstawowych:
kl. III – Nadia Pieńkowska z SP-6 (Anna
Szczuka-Pezda), kl. IV – Vanessa Omorczyk
z SP-6 (Mariusz Zawada), kl. V – Kacper

Najlepsi sportowcy w mieście, każdą szkołę reprezentuje uczennica i uczeń.
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Greene z SP-2 (Magdalena Gregorska), kl.
VI – wynik dobry: Hubert Kurpios z SP-2
(Magdalena Gregorska), kl. VII – laureat:
Julia Gregorska z SP-2 (Monika Gawlas),
kl. VIII – wynik bardzo dobry: Julia Greene
z SP-2 (Monika Gawlas).
Zwycięzcy Miejskiego Konkurs Wiedzy
Ogólnej „Wiem, bo chcę” – kl. I: Natalia
Janeczek z SP-2 (Marta Paździorko), kl.
II: Jagoda Wawrzyniak z SP-1 (Magdalena
Dąbrowska), kl. III: 1. m.: Iga Janeczek
z SP-2 (Czesława Chlebek).
Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola
Scriptura” – kat.: praca plastyczna – laureat:
Lena Mlicka z SP-1 (Urszula Śliwka), kat.:
znajomość tekstu biblijnego – laureat: Mikołaj Śliwka z SP-1 (Karina Wowry), laureat: Matylda Markiewicz z SP-1 (Karina
Wowry), laureatka: Wiktoria Majchrowska
z SP-6 (ks. Marcin Markuzel).
Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs
Wiedzy Biblijnej „Jonasz”: kl. III i IV – laureat: Paweł Gowin z SP-2 (Urszula Śliwka),
laureat: Anna Raszka z SP-2 (Jan Kenig), kl.
V i VI: laureat: Szymon Sikora z SP-6 (Maria Leszczyna), kl. VII: finalista Krzysztof
Biedrawa z SP-2 (Urszula Śliwka).
Osiągnięcia sportowe:
Drużyna SP-2 – III miejsce w finale
wojewódzkim mini siatkówki chłopców,
skład: Samuel Zięba, Kacper Boruszewski,
Bartosz Pilch, Igor Muras, Mateusz Cieślar,
Tymoteusz Cieślar, Przemysław Gawlas,
Szymon Greń, Jan Nowak, Patryk Kędzierski (Maria Graff, Joanna Karasiewicz).
Drużyna SP-1 – II miejsce w finale wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców, XV
Igrzyska Młodzieży Szkolnej o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego, skład: Piotr
Szturc, Patryk Siekierka, Bartosz Mrowiec,
Aleksander Bejnar, Łukasz Szczęsny, Piotr
Browarczyk, Krzysztof Markuzel, Dawid
Oliwka, Michał Zwierniak, Maksymilian
Chłopecki (Piotr Bejnar).
Drużyna SP-1 – II miejsce w Finale
Igrzysk Dzieci województwa śląskiego
w piłce ręcznej chłopców, skład: Łukasz
Gogółka, Maciej Darowski, Piotr Puzoń,
Grzegorz Łazarz, Łukasz Wontroba, Brajan Wróbel, Jakub Folwarczny, Dominik
Siekierka, Marcin Siekierka, Konrad Sikora
(Piotr Bejnar).

GIMNAZJA

(w nawiasach nauczyciele – opiekunowie
nagrodzonych uczniów)

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe:
Matematyka – Finalista – Bartosz Dusza
z G-2 (Iwona Brudna-Warchał),

(cd. na str. 10)

Fot. M. Niemiec
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Nauczyciele i opiekunowie wyróżnionych uczniów szkół podstawowych.
(cd. ze str. 9)

Język polski – etap rejonowy – Katarzyna
Gomola z G-1 (Małgorzata Wraga-Żdan),
Język angielski – etap rejonowy – Dominik Wesołowski z G-1 (Agnieszka Kozik),
Język niemiecki – etap rejonowy – Justin
Leichtfeld z G-1 (Anna Kalita-Jancarczyk).
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR – wyróżnienie – Bartosz
Dusza z G-2 (Iwona Brudna-Warchał),
najlepszy wynik w szkole – Jakub Śliwka
z G-1 (Wiesława Łużak).
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX – Wynik bardzo dobry – Luiza
Roman z G-2 (Anna Hanzlik).
Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua
z Języka Angielskiego – laureat II stopnia
– Dominik Wesołowski z G-1, laureat IV
stopnia – Justin Leichtfeld z G-1 (Agnieszka Kozik).
Międzynarodowy Certyfikat DELF potwierdzający znajomość języka francuskiego na poziomie A2 – Marta Marianek z G-2,
Igor Kowalczyk z G-2 (Joanna Iskrzycka-Marianek).
Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2019” – Najlepszy wynik
w szkole – Jakub Śliwka z G-1 (Katarzyna
Szewieczek).
Powiatowy Konkurs Wokalny „Trzy odsłony kultury” – 1. m. Joanna Bednarczyk
z G-1 (Barbara Kuszel).
Rejonowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie…” – najwyższy wynik
w mieście i reprezentowanie szkoły – Anna
Szurman z G-2 (Monika Rzeszótko).
Szachowa Szkolna Liga Podbeskidzia
– 1. m. Patryk Piec z G-2 (Iwona Brudna-Warchał).
Osiągnięcia sportowe:
Drużyna Gimnazjum nr 2 – 2. m.

Fot. M. Niemiec

w Igrzyskach Młodzieży Szkół Powiatu
Cieszyńskiego w piłce siatkowej dziewcząt
– kapitan Paulina Kukuczka (Artur Kluz).
Drużyna Gimnazjum nr 2 – 2. m.
w Igrzyskach Młodzieży Szkół Powiatu
Cieszyńskiego w piłce siatkowej chłopców
– kapitan Szymon Śliwka (Artur Kluz).
Drużyna Gimnazjum nr 2 – 1. m. w
Igrzyskach Młodzieży Szkół Powiatu Cieszyńskiego w siatkówce plażowej chłopców – kapitan Bartosz Dusza (Artur Kluz).
Drużyna Gimnazjum nr 2 – 2. m.
w Igrzyskach Młodzieży Szkół Powiatu Cieszyńskiego w siatkówce plażowej dziewcząt – kapitan Wiktoria Janik (Artur Kluz).

MIEJSKI DOM KULTURY
„PRAŻAKÓWKA”
Zespół KOLOR (instruktor Ania
Darmstaedter) – 2 m. w Festiwalu Tańca
w Zatorze, 2 m. w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Śląska Cieszyńskiego.
Duet Emilia Krakowska i Laura Korczewska – 1 m. w Festiwalu Artystycznym
„Moja Pasja” w Żywcu w kategorii DUETY STREET DANCE.
Zespół ECHO (instruktor Ania Darmstaedter) – 5. m. w Beskidzkim Festiwalu Tańca w Kętach w kategorii STREET DANCE,
1. m. w Festiwalu Tańca w Zatorze, 1. m.
w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Śląska Cieszyńskiego, 1. m. w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Pszowie w kategorii STREET DANCE, 2. m.
w Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja”
w Żywcu w kategorii STREET DANCE.
FIGLIKI (instruktor Janina Barnaś
i Maria Kozub) – 1. m. w Miejskim Prze-

glądzie Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów Artystycznych w Ustroniu, 1. m.
w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE
Szkoły podstawowe – SP-1: Piotr Bejnar,
Katarzyna Bystroń, Magdalena Dąbrowska,
Izabela Hladky-Nowak, Karina Wowry,
SP-2: Czesława Chlebek, Monika Gawlas,
Maria Graff, Magdalena Gregorska, Wiesława Herman, Joanna Karp, Jan Kenig,
Małgorzata Mierwa, Marta Paździorko,
Urszula Śliwka, SP-3: Eliza Machnicka,
Aldona Sztuka, SP-5: Anita Rydzewska,
SP-6: Gustaw Chraścina, Maria Leszczyna,
ks. Marcin Markuzel, Anna Szczuka-Pezda,
Mariusz Zawada.
Gimnazja – G-1: Anna Kalita-Jancarczyk, Agnieszka Kozik, Barbara Kuszel,
Wiesława Łużak, Katarzyna Szewieczek,
Małgorzata Wraga-Żdan, G-2: Iwona
Brudna-Warchał, Anna Hanzlik, Joanna
Iskrzycka-Marianek, Artur Kluz, Monika
Rzeszótko.
Opiekunowie zespołów działających przy
MDK „Prażakówka” – Anna Darmsteater,
Janina Barnaś, Maria Kozub.
Po raz pierwszy, a była to całkowita
niespodzianka, nagrodzono najlepszych
menadżerów, prawników, zarządców
w oświacie, czyli dyrektorów ustrońskich
szkół. Otrzymali oni medale i zaszczytne
tytuły: dyrektor SP-1 Magdalena Herzyk
– BEST Dyrektor – Beskidzki Estradowy
Strateg Turystyczny, dyrektor SP-2 Grażyna Tekielak – Perfekcyjna Pani Szkoły, dyrektor SP-3 z OP Jolanta Kocyan
– Mistrzyni Szkolnej Riposty, dyrektor
SP-5 Katarzyna Burzyńska – Błyskawica
Oświaty, dyrektor SP-6 Roman Langhammer – Oświatowy Lord Lex, dyrektor G-1
Leszek Szczypka – Dyrektor Dyrektorów,
dyrektor G-2 Joanna Iskrzycka- Marianek
– Dyrektor Dyrektorów

SPORTOWCY
ROKU SZKOLNEGO
2018/2019

Po raz ostatni wyróżniono nauczycieli gimnazjów.
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Fot. M. Niemiec

SP-1: Magdalena Pinkas – uczennica
kl. 8 reprezentowała szkołę w minionym
roku na zawodach o randze szkolnej i wraz
z drużynami uplasowała się na następujących pozycjach: piłka ręczna – 1. m.
27 czerwca 2019 r.

w zawodach miejskich, 1. m. w zawodach
międzygminnych, koszykówka – 4. m.
w zawodach miejskich; siatkówka – 4.
m. miejsce w zawodach miejskich, tenis
stołowy – 3. m. w zawodach miejskich.
Magdalena jest wszechstronna sportowo. Zawsze prezentuje postawę fair-play.
W roku szkolnym 2018/2019 była również
zawodniczką MKS Ustroń sekcja piłki
ręcznej, gdzie wraz z drużyną zajęła 6. m.
w woj. śląskim.
Aleksander Bejnar – reprezentował
szkołę w następujących zawodach szkolnych: piłka ręczna – 1. m. w zawodach
miejskich, 1. m. w zawodach międzygminnych, Mistrzostwo Powiatu Cieszyńskiego,
1. m. w zawodach rejonowych, 1. m.
w Półfinale Wojewódzkim, 2. m. w Finale Wojewódzkim; koszykówka – 1. m.
w zawodach miejskich, 1. m. w zawodach międzygminnych, 2. m. w finale
powiatu cieszyńskiego, piłka nożna – 2. m.
w zawodach miejskich, siatkówka – 3.
m. w zawodach miejskich, sztafetowe
biegi przełajowe – 2. m. w zawodach miejskich, tenis stołowy – 2. m. w zawodach
miejskich. Aleksander jest wszechstronny
sportowo. Zawsze prezentuje postawę fair-play. Jest bardzo zaangażowany w życie
sportowe szkoły. Jest również kapitanem
i najlepszym strzelcem (184 bramki) zespołu piłki ręcznej MKS Ustroń, który w lidze
wojewódzkiej młodzików zdobył Mistrzostwo Śląska. Uczeń jest także zawodnikiem
kadry wojewódzkiej. Zdobywał w tym

Hanna Gwiazdowska ze Szkoły Podstawowej
nr 2 swoją przygodę ze sportem rozpoczęła
w 2016 roku na zajęciach akrobatycznych
w SP-2. Gimnastykę artystyczną zaczęła
trenować w 2017 r. w klubie w Bielsku-Białej.
Na treningi do Bielska dojeżdża pięć razy
w tygodniu. Jest utalentowaną gimnastyczką i ma już na swoim koncie spore sukcesy
m.in.: 1. m. w Mistrzostwach Polski w układach zespołowych (Dziwnów 8.10.2018 r.),
1. m. w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodziczek w strefie śląsko-małopolskiej
w kategorii układów zbiorowych. Hanna
Gwiazdowska oprócz dodatkowych zajęć jest
uczennicą bardzo zdyscyplinowaną, zorganizowaną, osiągającą bardzo dobre wyniki
w nauce.
Fot. M. Niemiec

27 czerwca 2019 r.

		

Wielokrotnie nagradzany zespół „Echo” z MDK „Prażakówka”.

sezonie tytuły najlepszego zawodnika na
wielu ogólnopolskich turniejach.
SP-2: Karolina Wróblewska była reprezentantką szkoły w wielu dyscyplinach
sportowych, począwszy od klasy czwartej.
Jej największe osiągnięcia w poszczególnych latach związane są głównie ze
sportami drużynowymi: 3. m. w Powiatowych Zawodach w Minisiatkówce w roku
szkolnym 2015/16, 2. m. w Powiatowych
Zawodach w Minisiatkówce w roku szkolnym 2016/17, 2. m. w Międzygminnych
Zawodach w Koszykówce w roku szkolnym 2018/19. Karolina Wróblewska jest
czynną zawodniczką klubu TRS „Siła”
w piłce siatkowej, w którym odnosi sukcesy na szczeblu wojewódzkim.
Mikołaj Maksymczak reprezentował szkołę we wszystkich dyscyplinach sportowych, zarówno w grach zespołowych, jak i konkurencjach indywidualnych. Jego największe sukcesy
miały miejsce w roku szkolnym 2017/18
i były to: 1. m. w Powiatowych Zawodach
w Czwórboju Lekkoatletycznym, 2. m.
w Powiatowych Zawodach w Minipiłce
Nożnej, 3. m. w Powiatowych Zawodach
w Minisiatkówce. Mikołaj Maksymczak
od wielu lat trenuje piłkę nożną w Kuźni
Ustroń, gdzie również odnosi sukcesy ze
swoją drużyną.
SP-3 z OP: Alicja Gomola wygrała
plebiscyt na Sportowca Szkoły w kategorii dziewcząt. Reprezentowała szkołę we
wszystkich miejskich zawodach sportowych. Pasjonuje się propagowaniem sportu
i zdrowego stylu życia wśród rówieśników.
Paweł Mojeścik reprezentował szkołę
we wszystkich miejskich zawodach sportowych. Wygrał plebiscyt na Sportowca
Szkoły. Zawsze kieruje się zasadą fair
play. Jego ulubioną dyscypliną sportu jest
tenis stołowy.
SP-5: Zuzanna Musiał – uczennica
klasy 7 trenuje skok o tyczce, zdobyła 4.
m. w halowych mistrzostwach śląska dzieci
starszych. Wszechstronnie uzdolniona.
Reprezentowała szkołę podczas biegów
przełajowych, koszykówce oraz piłce nożnej oraz tenisie stołowym – 2 m.
Piotr Skrzyp – uczeń klasy 5 pasjonuje
się piłką nożną oraz tenisem stołowym.
Reprezentował szkołę w turnieju tenisa stołowego – 2. m. w mieście oraz piłce nożnej,
siatkówce i 3. m. biegach przełajowych .

Fot. M. Niemiec

SP-6: Marta Kępińska jest przykładem
sportowca z charakterem, jest wojowniczką
w sportach drużynowych i zawodniczką
walczącą do ostatniego tchu w konkurencjach indywidualnych. Oprócz zawodów
szkolnych, zdobywa również wysokie
miejsca w narciarstwie alpejskim w klubie
SRS Czantoria Ustroń.
Paweł Czyż z wielkim zapałem podchodzi do każdego wyzwania sportowego,
a swoją postawą zaraża innych. Jego wyśmienita gra w tenisa stołowego pozwoliła SP-6 Ustroń wygrać zmagania szkół
ustrońskich, a w kolejnym etapie zająć

(cd. na str. 12)

Nadia Sikora ze Szkoły Podstawowej nr 1
tańczy od ponad ośmiu lat, a w zespole Perły
w Szkole RELEVE od ponad pięciu. Sama Nadia
mówi: - Taniec daje mi wolność i pozbycie się
złych emocji, zamienia szarą rzeczywistość w
kolorowa tęczę. Zespół „Perły” od wielu lat
staje na podium na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach tanecznych. W tym
roku np. zdobył 1. m. w Bielsku Białej, 1. m.
w Sosnowcu, 2. m. na Power Dance w Katowicach, 3. m. w Warszawie, 3. m. w Elblągu.
Indywidualnie Nadia w tym roku zajęła 2. m.
na Festiwalu Tańca w Kętach, 2. m. w duecie
z koleżanką w Kętach, 2. m. w solówce w
Oświęcimiu. Bardzo prosi o wsparcie dla jej
grupy PERŁY, z którą przeszła do kolejnego
etapu „MAM TALENT”. Fot. M. Niemiec
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Tyberiusz Jaworski z Gimnazjum nr 1 uprawia gimnastykę sportową w RKS Cukrownik Chybie,
od kilku lat bierze udział w zawodach gimnastycznych. W roku 2018 zajął 6. m. w wieloboju
w Mistrzostwach Polski w Gimnastyce Sportowej. W roku 2019 zajął 6. m. w Małopolskiej
Lidze Gimnastycznej.
Fot. M. Niemiec
(cd. ze str. 11)

4. m. w zawodach powiatowych. Paweł jest
też zwycięzcą Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Ustronia.
G-1: Aleksandra Cholewa uprawia lekką atletykę w MKS Ustroń, w skoku o tyczce
w sezonie 2018/2019 uzyskała następujące
wyniki: rok 2018 – Mistrzostwa Śląska
juniorów młodszych na hali – 3. m., Mistrzostwa Śląska juniorów na stadionie
– 3. m., zawody międzywojewódzkie na
stadionie – 3. m., rok 2019 – Mistrzostwa
Śląska juniorów młodszych na hali – 3.
m. Reprezentowała szkołę w wielu zawodach, m. in. w biegach przełajowych
i piłce ręcznej.
Tyberiusz Jaworski uprawia gimnastykę sportową w RKS Cukrownik Chybie,
bierze udział w zawodach gimnastycznych od kilku lat. W roku 2018 zajął 6. m.
w wieloboju w Mistrzostwach Polski
w Gimnastyce Sportowej, w roku 2019 – 6.
m. w Małopolskiej Lidze Gimnastycznej.
G-2: Paulina Kukuczka przez trzy lata
czynnie uczestniczyła w życiu sportowym szkoły. Została wybrana Sportowcem Roku, a zwycięstwo zapewniła sobie
licznymi startami w zawodach sportowych

na szczeblu miejskim, międzygminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim oraz
ogólnopolskim. Koszykówka, siatkówka
halowa, siatkówka plażowa, piłka ręczna,
tenis stołowy, lekkoatletyka to dyscypliny,
w których silnie wspomagała reprezentację
szkolną.
Szymon Śliwka przez całe trzy lata
uczestniczył w wielu zawodach sportowych
na szczeblu miejskim, międzygminnym
i powiatowym. Zawsze można było liczyć
na jego zaangażowanie w różnych dyscyplinach, między innymi: sztafetowych biegach
przełajowych, lekkiej atletyce, koszykówce,
siatkówce halowej i plażowej, piłce nożnej,
piłce ręcznej oraz tenisie stołowym. Ambitnie dążył do jak najlepszych wyników
sportowych, przestrzegał zasad fair play.
Sportowa postawa Szymona stanowi doskonały wzór do naśladowania.

ABSOLWENCI
ROKU 2017/2018
SP-1: Dariusz Ostrowski ukończył klasę
ósmą ze średnią ocen 5,28 oraz wzorowym zachowaniem. Jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

Z osiągnięć uczniów dumni byli nauczyciele i bliscy.
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Fot. M. Niemiec

z Geografii. Brał również udział w następujących konkursach: Wojewódzki Konkurs
Przedmiotowy z Biologii – najlepszy wynik
w szkole, Międzynarodowy Konkurs
Kangur Matematyczny – 3. m. w szkole,
konkurs języka angielskiego Lingua plus,
konkurs z języka angielskiego The Big
Challenge Contest.
SP-2: Paulina Sablik ukończyła szkołę z wyróżnieniem, ze średnią ocen 5,2
i wzorowym zachowaniem, osiągnięcia:
laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego 2019
r., wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Angielskiego FOX 2018
r., wynik dobry w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX 2019, 3. m.
w Powiatowym Dyktandzie z Języka Angielskiego, aktywne uczestnictwo w życiu
szkoły i klasy, zaangażowanie w pracę na
rzecz społeczności lokalnej w charakterze
wolontariusza.
SP-3: Wojtek Sikora uzyskał najwyższą
średnią ocen w klasie. Aktywnie działa na
rzecz społeczności lokalnej. Pasjonuje się
montażem filmowym.
SP-5: Martyna Balcar uzyskała średnią
ocen 4,75, zachowanie wzorowe, wykazywała się aktywnością w pracy organizacji
szkolnych i kół zainteresowań, była przewodnicząca klasy, godnie reprezentowała
swoją szkołę w środowisku lokalnym
poprzez uczestnictwo w konkursach, zawodach sportowych. Aktywnie uczestniczyła
w życiu kulturalnym szkoły, swoją aktywnością na terenie szkoły mobilizuje innych
do działania, jest wzorem do naśladowania
przez innych uczniów.
SP-6: Marcelina Burawa osiągnęła
bardzo dobre wyniki w nauce, często angażowała się w różne projekty, pełniła funkcję
w klasowym samorządzie. Marcelina jest
bardzo sympatyczna, otwarta, zawsze
uśmiechnięta i zaraża pozytywną energią
swoich rówieśników.
G-1: Katarzyna Gomola osiągnęła średnią ocen – 5,20, była uczestniczką konkursu
przedmiotowego z języka polskiego – etap
rejonowy. Aktywnie uczestniczyła w życiu
szkoły, w wielu imprezach artystycznych
szkolnych i pozaszkolnych. Gra na gitarze.
G-2: Bartosz Dusza przez trzy lata
nauki w gimnazjum reprezentował szkołę
na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim i międzynarodowym. Bartosz dał
się poznać jako osoba pracowita i odpowiedzialna. Jego największymi osiągnięciami
są: uzyskanie tytułu Laureata i Finalisty
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki w 2018 i 2019 r., bardzo dobrych wyników w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
w 2017, 2018 i 2019 r., tytułu KAONA
w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” w 2017 r., bardzo dobrego
wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX w 2017 r., zajęcie
czołowych miejsc w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego w piłce siatkowej w 2017,
2018 i 2019 r. oraz 1. m. w Igrzyskach
Młodzieży Szkół Powiatu Cieszyńskiego
w siatkówce plażowej chłopców 2019 r.
Absolwenci Roku otrzymali cenne nagrody - tablety i zegarki.
Na podst. scenariusza: Monika Niemiec
27 czerwca 2019 r.

V PIKNIK RODZINNY W NIERODZIMU
Za nami już V Rodzinny Piknik, zorganizowany przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu, który odbył się 8 czerwca. Impreza zgromadziła wielu chętnych
do wspólnej zabawy. Uczniowie przyprowadzili swoich rodziców, dziadków, ciocie
i wujków.

Piknik rozpoczął się od poczęstunku.
Uczestnicy mogli zakupić na straganach
różne smakołyki: grillowane potrawy,
popcorn, hot dogi, wyśmienitą grochówkę, domowe wypieki, naleśniki oraz lody.
Oprócz smakołyków można było zaopatrzyć się w przeróżne drobiazgi na pchlim
targu.
Godzinę później na dziedzińcu szkolnym pojawili się młodzi artyści z naszej szkoły, prezentując talenty wokalne,

taneczne oraz recytatorskie. Wzorem
poprzednich lat rodzice, nauczyciele
i uczniowie bawili widownię wspólnie
przygotowanym przedstawieniem. Tym
razem aktorzy zaprosili widzów do królestwa króla Romana oraz królowej Anny.
Po wizycie w „królestwie” piknikowicze mogli pomalować twarze, wyczarować
„coś” z papieru, ułożyć zabawne stworki
z balonów, a wszystko to pod bacznym
okiem naszych nauczycieli.

Tegoroczni absolwenci Ogniska wraz z nauczycielami.

Fot. Rafał Bortliczek

NOWA PREZES TKA

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, prowadzące Ognisko Muzyczne
w MDK „Prażakówka” funkcjonuje już
27 lat. Dzięki jego prężnej działalności co
roku zwiększa się liczba wychowanków,
a obecnie uczy się gry na instrumentach 100
młodych miłośników muzyki. Przez niemal
trzy dekady istnienia Ogniska spora część
naszej ustrońskiej społeczności posiadła
umiejętność gry na różnych instrumentach,
ale i przekonanie, że muzyka jest jednym
z przejawów ludzkiej kultury, więc działalność ta wpływała również na wrażliwość,
27 czerwca 2019 r.

		

zdolność obcowania ze sztuką i kształtowanie osobowości młodych ludzi. Warto więc,
aby następne utalentowane muzycznie
pokolenia miały również te możliwości.
Na ostatnie Walne Zebranie Wyborcze
TKA, które zorganizowano 18 czerwca
przybyło sporo osób, w tym 43 członków
Towarzystwa. Zebranie prowadziła kierownik Ogniska Agnieszka Durlow. Po odczytaniu sprawozdania za ostatnią 3-letnią
kadencję i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, jednogłośnie dokonano
wyboru nowego Zarządu w składzie: prezes

W tym samym czasie grupa ochotniczek i ochotników zgrabnie poruszała się
w rytmach zumby. Nie brakowało również chętnych, by z bliska przyjrzeć się
koparce, usiąść w wozie strażackim czy
w aucie policyjnym.
Najmłodsi uczestnicy wzięli udział
w specjalnie przygotowanych dla nich
grach i konkurencjach sportowych. Starsi
uczniowie zagrali w siatkówkę z rodzicami oraz nauczycielami. Rozgrywki
uczniowie/nauczyciele/rodzice dostarczyły wielu pozytywnych emocji. Gra
wszystkich drużyn była wyrównana. Do
końca w napięciu czekaliśmy na końcowy
wynik. Ostatecznie I miejsce wywalczyli
nauczyciele.
Szczególne podziękowania kierujemy
do następujących firm, organizacji oraz
osób prywatnych, dzięki którym możliwa
była organizacja imprezy: Park Linowy
Równica, Legendia Chorzów, Westernowy
Park Rozrywki TwinPigs, Zoo Chorzów,
kino „Helios” Bielsko-Biała, Nija Park,
Cukiernia - Pizzeria Haneczka, P.P.A.U
KLAUDIA, MOKATE, piekarnia „Bethlejem”, restauracja „Zacisze”, FAMEX,
Hotel Stok, L.P.N. Ustroń, UKS „Beskidy”, Zimowy Raj Serwis Nart, Stadnina
Koni Ochaby, Figloraj, TEATR NA DŁONI, restauracja „Bahus”, ESPRIT, salon
fryzjerski „Kameleon”, salon fryzjerski
„Ania”, Komora Marzeń, salon fryzjerski
„Kasia”, wyciąg narciarski „Skolnity”
Wisła; wyciąg narciarski „Siglany”, DreamPark Ochaby, Ludwig Czekolada s.p z
L. Raszka
o.o, Jubiler Kamdo.
Elżbieta Sikora, wiceprezes Piotr Zwias,
skarbnik Monika Grzyb, sekretarz Alena
Kolarczyk, przew. Muzycznej Komisji
Problemowej Lidia Janczar. Podziękowano
również Urszuli Lapczyk, pełniącej przez
27 lat funkcję skarbnika, która zrezygnowała z dalszej działalności.
Następnie siedmiu tegorocznych absolwentów Ogniska Muzycznego, których
zapowiadał Krzysztof Durlow, zaprezentowało popisy muzyczne, a wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia nauki
w kolejnej klasie. Tegoroczni absolwenci
to: Tymoteusz Cieślar (I st. Ogniska) klasa fortepianu Joanny Lipowczan-Stawarz, Zachariasz Bortliczek (I st.), Borys
Jędrzejczyk (I st.) i Katarzyna Gomola
(II st.).) - klasa gitary klasycznej Małgorzaty Groborz, Nikola Smyk (I st.) - klasa
skrzypiec Urszuli Chwastek, Olga Pokorny
(II st.) - klasa skrzypiec Krzysztofa Durlowa, Jakub Kuźnik (I st.) - klasa keyboardu
Justyny Wańdyki.
Warto podkreślić, że wybrana na prezesa
E. Sikora wchodzi w skład Zarządu TKA
od 20 lat. W ostatniej kadencji pełniła
funkcję wiceprezesa, a po śmierci prezesa
Henryka Banszla, kierowała działalnością
TKA. Jako długoletnia działaczka kultury
i organizatorka ambitnych imprez od wielu
lat czynnie włącza się w przygotowanie corocznych koncertów, niejednokrotnie również je prowadziła i pozyskiwała fundusze
na te cele. Życzymy dużo sił i wytrwałości
w pełnieniu tej odpowiedzialnej społecznej
funkcji.
Lidia Szkaradnik
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Zwycięzcy Konkursu Wiedzy o Ustroniu 2019 w konkurencjach indywidualnych: Natalia Stec
(SP-1) – I miejsce, Dominik Czarnecki (SP-2) – II miejsce i z lewej Maks Mierwa (SP-2) – III
miejsce. Towarzyszą im członkowie jury: Dorota Fijak – zastępczyni burmistrza i Marcin Janik
– przewodniczący Rady Miasta Ustroń.
Fot. Kamil Podżorski

MŁODZI ZNAWCY
NASZEGO MIASTA
Okazuje się, że dla ustrońskich nastolatków edukacja regionalna wcale nie musi
kojarzyć się z czymś niemodnym i nużącym. Wręcz przeciwnie – odkrywanie swoich
korzeni czy poznawanie ciekawostek z dziejów naszego miasta może okazać się
wspaniałą przygodą! Przekonaliśmy się o tym podczas ósmej edycji Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha, która odbyła się 18 czerwca 2019 r. w Muzeum
Ustrońskim im. Jana Jarockiego.

Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Miłośników Ustronia, a kolejne roczniki młodzieży przygotowuje do
konkursu Bożena Kubień na autorskich
warsztatach, połączonych ze spacerami
historycznymi po Ustroniu oraz zwiedzaniem zabytkowych miejsc i obiektów.
Na przestrzeni wspomnianych ośmiu lat
z tej formy edukacji regionalnej skorzystało ponad 130 uczniów (13 i 14-latków)
z wszystkich dzielnic Ustronia, a nawet
z sąsiednich miejscowości.

Tegoroczne zmagania konkursowe obejmowały dwie konkurencje indywidualne
oraz dwie zespołowe. W rywalizacji wzięło
udział 15 siódmoklasistów, tworzących
dwie drużyny. Skład drużyny nr 1 (z SP1) przedstawiał się następująco: Mateusz
Hubczyk, Antoni Kohut, Julia Łukosz,
Kinga Pawelska, Kordian Puchała, Nadia
Sikora i Natalia Stec. Z kolei w drużynie
nr 2 (z SP-2) znaleźli się: Krzysztof Biedrawa, Paweł Błahut, Dominik Czarnecki,
Oskar Czepczor, Aleksandra Gąsior, Julia

Zwycięska drużyna z SP-1 prezentuje swoją koncepcję zagospodarowania rynku. Fot. K. Podżorski
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Gregorska, Maks Mierwa i Kacper Zahraj.
Honorowy Patronat nad konkursem
objął Burmistrz Miasta Ustroń Przemysław Korcz, a oceniało jury w składzie:
Dorota Fijak (Zastępca Burmistrza Miasta
Ustroń), Marcin Janik (Przewodniczący
Rady Miasta Ustroń), Elżbieta Sikora (Towarzystwo Miłośników Ustronia), Alicja
Michałek (Muzeum Ustrońskie) i Maciej
Russek (Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM Ustroń). Obecna była
także Stefania Pilch-Szczechla – córka
Józefa Pilcha, patrona konkursu.
Najpierw miały miejsce konkurencje
indywidualne. Tradycyjnie młodzież
zmierzyła się z testem, ale poprzedził
go dłuższy, a zarazem niezmiernie interesujący etap, w którym nasi finaliści
wykazywali się znajomością swoich korzeni. Wcześniej jednak mieli za zadanie
poszperać w rodzinnych albumach oraz
porozmawiać o przodkach z rodzicami
i dziadkami. W rywalizacji indywidualnej
na 50 możliwych punktów do zdobycia,
najwięcej 48 uzyskali ex aequo Dominik
Czarnecki (SP-2) i Natalia Stec (SP-1).
Po dogrywce pierwsze miejsce przypadło
Natalii, a drugie Dominikowi. Na trzecim
miejscu z 47 punktami uplasował się Maks
Mierwa (SP-2). W czołówce znaleźli się
również Kinga Pawelska (SP-1) i Kordian
Puchała (SP-1).
Z kolei konkurencje zespołowe związane były z przypadającym w bieżącym roku
jubileuszem 125-lecia ratusza w Ustroniu.
Drużyny uzupełniały brakującymi wyrazami i datami tekst dotyczący historii
tej budowli oraz wykonywały twórczą
pracę na planszy, zagospodarowując rynek
i jego najbliższą okolicę według własnej
koncepcji. „Jedynka” zaproponowała:
kino, kawiarnię, fotobudkę, restaurację,
kiosk z lodami i goframi, stanowisko z hulajnogami, labirynt, fontanny do zabawy,
zewnętrzną siłownię oraz pomnik Kajetana Kajetanowicza. Natomiast pomysły
„dwójki” to: mała scena, droga rowerowa,
fontanna, mapa Ustronia, tablica ogłoszeń,
galeria zdjęć dawnego Ustronia, budka
z minikinem wyświetlającym filmy historyczne o Ustroniu, stragany z pamiątkami
i pomnik Józefa Pilcha. Jury wyżej oceniło
zarówno pracę o ratuszu jak i kreatywność
drużyny z SP-1, która na 50 możliwych
punktów do zdobycia uzyskała 45, zajmując pierwsze miejsce. Zespół „dwójki”
też świetnie się zaprezentował, uzyskując
40 punktów.
TMU składa serdeczne podziękowania
za udaną współpracę: Szkołom Podstawowym nr 1 i nr 2 – dyrektorkom Magdalenie Herzyk i Grażynie Tekielak oraz
nauczycielom – Barbarze Cieślar-Kurek,
Przemysławowi Sztwiertni i Annie Depcie, Muzeum Ustrońskiemu, Wydziałowi
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
UM, a także sponsorowi – „Społem”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Ustroniu za ufundowanie słodkich
nagród. Wielkie gratulacje za znajomość
swej małej ojczyzny należą się wszystkim
uczestnikom konkursu. A zatem – do zobaczenia podczas kolejnych edycji!
Bożena Kubień
27 czerwca 2019 r.

PODSUMOWANIE Z ANGIELSKIM
Koniec roku szkolnego to zawsze czas podsumowań. Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Ustroniu mieli okazję uczestniczyć w 10 konkursach języka angielskiego
różnego szczebla. W marcu odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Języka Angielskiego FOX, w którym Maja Torbus z kl.7b uzyskała wynik bardzo dobry.

W styczniu nasi uczniowie wzięli udział
w XI Międzyszkolnym Konkursie Języka
Angielskiego „The Best”, w którym w kategorii klas piątych Pola Bochenek zajęła
I m-ce, a w kategorii klas szóstych Liza
Shyshkina m-ce III.
W kwietniu 40 uczniów wzięło udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy
Archimedes Lingua.plus, w której aż 10
uzyskało tytuł laureata: Pola Bochenek
z kl. 5b laureatka I stopnia z wyróżnieniem
100p./100p., Julia Gawlas z kl.4a laureatka I stopnia 96p./100p., Jakub Folwarczny z kl.6b laureat III stopnia 92p./100p.,
pięciu laureatów IV stopnia z wynikiem
84p./100p: Tymoteusz Holeksa z kl. 5b,
Jan Korcz z kl. 6a, Mikołaj Śliwka z kl. 6b,

Jakub Krakowski z kl. 8a i Łukasz Gogółka z kl.7a., oraz dwie laureatki V stopnia
z wynikiem 80p./100p: Liza Shyshkina
z kl. 6a i Maja Torbus z kl.7b.
W tym samym miesiącu uczniowie
jedynki już po raz trzeci wzięli udział
w międzynarodowym konkursie języka angielskiego The Big Challenge Contest przeprowadzonym drogą online. W konkursie
wzięło udział 629 176 uczniów z 11 krajów
europejskich, w tym aż 50 uczniów z naszej
szkoły, którzy 3 kwietnia rozwiązywali 45
minutowy test online. Najlepsze wyniki
z poszczególnych poziomów uzyskali: kl.7
– Maja Torbus 11 m-ce w województwie na
224 uczestników, kl. 5 – Pola Bochenek 18
m-ce w województwie na 847 uczniów, kl.8

–Weronika Trzaskacz, kl.6- Liza Shyshkina
i z klas 4 Julia Gawlas.
26 września z okazji Europejskiego Dnia
Języków Obcych został przeprowadzony
konkurs „Mistrz Dyktanda” z języka angielskiego i niemieckiego. Mistrzami Dyktanda
z języka angielskiego zostali: I m-ce Łukasz
Gogółka kl.7a, II m-ce Nadia Szleszyńska kl.8b, III m-ce Jakub Serwotka kl.8b,
natomiast Mistrzami Dyktanda z języka
niemieckiego: I m-ce Nadia Szleszyńska
kl.8b, II m-ce Dariusz Ostrowski kl.8b oraz
III m-ce Aleksander Bejnar kl.8b.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia
odbył się szkolny konkurs na najładniejszą
kartkę bożonarodzeniową z życzeniami
w języku angielskim „Christmas Greetings”, w którym zwycięzcą został Piotr
Kwapisz z kl.3b. Z kolei tuż po światach
odbyła się VII edycja Dyktanda noworocznego z języka angielskiego. Bezbłędnie tekst napisali: Łukasz Gogółka kl.7a,
Jakub Folwarczny kl.6b,Tymoteusz Greń
kl.6b, Michał Czernin i Wiktoria Czernin
kl.4c,Tymoteusz Holeksa kl.4c, Pola Bochenek kl.5b oraz Nikodem Brandys kl. 5b.
Ponadto przez cały rok szkolny organizowane były także dwa konkursy szkolne
Lookacz i Best Hunter, w których należało
się wykazać wiedzą z zakresu kultury,
geografii i historii krajów anglojęzycznych.
W konkursie Lokacz najbardziej dociekliwymi okazali się: Maja Torbus
kl.7b,Tymoteusz Holeksa kl.5b, Natalia Stec kl.7a, Dominika Kasprzyk kl.6a
oraz Nadia Szleszyńska kl.8b. Natomiast
w konkursie Best Hunter: Konrad Rubas
kl.4b, Mateusz Rubas kl.5a,Tymoteusz
Holeksa kl.5b oraz Maja Torbus kl.7b.
Dzięki wsparciu Rady Rodziców wszyscy
zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody
książkowe oraz drobne upominki. Jeszcze
raz ogromne gratulacje!
Nad organizacją konkursów oraz przygotowaniem do nich uczniów czuwały Agnieszka Kozik, Justyna Domagała, Monika
Grzywna oraz Aleksandra Kowalczuk.
		
Agnieszka Kozik SP-1

BRĄZOWY MEDAL

Dziękujemy siatkarzom za emocje i ciężką pracę.

27 czerwca 2019 r.

		

W czwartek, szóstego czerwca w Będzinie odbył się finał województwa Igrzysk
Dzieci w siatkówce chłopców, w którym
wzięli udział siatkarze z SP-2 w składzie
Samuel Zięba (kapitan), Kacper Boruszewski, Igor Muras, Bartosz Pilch, Mateusz
Cieślar, Tymoteusz Cieślar, Przemysław
Gawlas, Jan Nowak, Patryk Kędzierski,
Szymon Greń. Pierwszy mecz chłopcy zagrali z siatkarzami z SP-14 z Żor
i pomimo ogromnych starań i zaangażowania przegrali 0:2. Kolejny mecz był
zaciętą walką, tym razem o brązowy medal
z uczniami SP-27 z Gliwic. Obydwie drużyny dały z siebie wszystko, gdyż żaden
z zespołów nie chciał zakończyć turnieju
bez medalu. Mecz zakończył się wynikiem
2:1 dla siatkarzy z Ustronia, którzy nie ukrywali swojej ogromnej radości i wzruszenia.
Jest to ogromny sukces chłopców w Ustroniu, ponieważ dawno nie było tak dobrego
wyniku. Pierwsze miejsce natomiast zajęła
SP-9 z Będzina pokonując 2:1 zespół z Żor.
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J. Faryno rzeźbi nie tylko ptaszki.
			
Fot. L. Szkaradnik

Dominika była jedyną kobietą na plenerze.
Fot. L. Szkaradnik

By można podziwiać te rzeźby trzeba się
jeszcze sporo natrudzić. Fot. L. Szkaradnik

SZTUKA RODZI SIĘ W LUDZKIEJ DUSZY,
RAMIONAMI SPŁYWA NA OSTRZE DŁUTA

Spacerujący ścieżkami Parku Kuracyjnego nieraz słyszą muzykę rozbrzmiewającą
w amfiteatrze. Tymczasem w drugim tygodniu czerwca od rana do wieczora rozlegał
się w tym miejscu terkot i rytmiczne stukotanie pił mechanicznych, dłut i wiertarek
elektrycznych, bo na scenie pilnie pracowali artyści potrafiący z konara mokrej topoli
wyczarować ogromnego ptaka, ślimaka
o wprost niewyobrażalnym rozmiarze i inne
stworzenia. A więc park znów wzbogacił
się o nowe figury, a tegoroczny temat to
„Małe i duże w naturze”. Wszystko zależało
od wyobraźni, natchnienia i umiejętności
rzeźbiarzy, którzy w drewnianych klocach
realizowali swoje artystyczne wizje.
Coroczny dziewiąty już z kolei Plener Rzeźbiarski „DAR” (Drewno Artysta
Rzeźba) zorganizowany przez MDK „Prażakówka” ma swoje tradycje i cieszy się
renomą zarówno artystów przyjeżdżających
z zagranicy i różnych miejsc w Polsce, lecz
także spacerujących i podziwiających ten
niezwykły park. Dyrektor MDK „Prażakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska jest
pomysłodawczynią i organizatorką pleneru,
którego plon stanowi co roku 10 rzeźb, toteż
podzieliła się z nami różnymi przemyśleniami na ten temat: Zobaczyłam w Górkach
taki plener rzeźbiarski, bardzo mi się to
spodobało, więc za organizację zabraliśmy
się już we wrześniu 2010 r. Pozyskaliśmy
z Nadleśnictwa Ustroń topolowe i lipowe kloce, które sezonowano w Zakładzie Komunalnym, co wymagało odpowiedniego transportu
z podnośnikami. Obecnie – w miarę możliwości (nie co roku się udaje) – drewno
daruje nam Urząd Miasta, biorąc pod uwagę
nasze potrzeby podczas planowych wycinek,
a Przedsiębiorstwo Komunalne nadal udostępnia miejsce do sezonowania. Międzynarodowy charakter pierwszego pleneru mieli
zapewnić artyści z miast partnerskich, ale
wycofali się z przyczyn rodzinnych, dlatego
wówczas uczestniczyli rzeźbiarze z Ustronia
i okolic. Miejsce pracy zorganizowaliśmy
w zadaszonym amfiteatrze – między sceną
a widownią. Rzeźby powstawały na oczach
spacerowiczów, co cieszyła się sporym zainteresowaniem, stąd bramy amfiteatru przez
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cały dzień były otwarte. Po tygodniu działalności można było już rzeźby podziwiać,
zaś na Otwarciu Sezonu Uzdrowiskowego
burmistrz wręczał rzeźbiarzom pamiątkowe
statuetki i dyplomy. My jednak musieliśmy
wymyślić sposób montażu i konserwacji tych
prac, a nie jest to proste, bo zabezpieczać
je trzeba wielokrotnie, a kilka musieliśmy
już usunąć z parku, bo uległy zniszczeniu.
Artur Szołdra, który uczestniczył we
wszystkich plenerach, zapytany o wrażenia, powiedział: „DAR” to coś więcej niż
zwykły plener. To spotkanie ludzi, dla których rzeźba jest sposobem wyrażania siebie
w naszym świecie. Za każdym razem odkrywamy coś nowego, nie tylko w drewnie, ale
i w sobie. Nasze spotkania to też rozmowa
z ludźmi o tym, jak bardzo sztuka i piękno
jest potrzebne. Dzięki rzeźbom, które już
stoją park stał się bardziej tajemniczy, bo
każda praca to wiele godzin nie tylko wysiłku, ale i ukrytych myśli. Spacerując często
po parku przywołują one wiele wspomnień.
W tegorocznym plenerze brali udział rzeźbiarze: JiřÍ Cieslar, Čestimir SlÍva z Czech,
Jan Pišoja ze Słowacji, Grzegorz Michałek
z Wisły, Dominika Gorzołka z Istebnej, Józef Faryno z Człuchowa, Mirosław Kielak
z Warszawy oraz Artur Czyż i Artur Szołdra
z Ustronia.
Większość z nich uczestniczyła w tych
pracowitych spotkaniach wielokrotnie,
bo mają one coś przyciągającego, jakiś
niesamowity urok i magię. Spotykają się
przecież ludzie o artystycznych duszach,
osoby wrażliwe, oryginalne, umiejące
zaprezentować swoje credo. Oto przykład:
Józef Faryno wykonuje duże figury, ale też
zrobił już siedem tysięcy ptaszków, bo jak
twierdzi każdy lubi ptaki i chętnie po nie
sięga. Zauważył, że nieraz, gdy płaczące
dziecko dostanie do ręki drewnianego
ptaszka, to zaraz się uspokoi, toteż postanowił strugać ptaszki do końca swego żywota.
Podkreślił: Pojąłem życie i jestem bardzo
szczęśliwy. Być zawsze człowiekiem to jest
najpiękniejsze. Nikt z nas wszystkiego nie
wie, ale wszyscy razem wiemy to, co trzeba.
Swoją wiedzę należy przekazać dziecku,
choćby jedno słowo zapamiętało, ale kiedyś

sobie to przypomni. Czekam cały rok by
przyjechać do Ustronia, ptaszki już robię
w domu, a potem rozdaję dzieciom. Uśmiech
na ich twarzach to dla mnie wielka radość.
A, że ma też poetyckie zacięcie, więc cytuję
jeden wers jego poematu: Sztuka rodzi się
w ludzkiej duszy, ramionami spływa na
ostrze dłuta.
W międzyczasie Jan Pišoja zagrał tęskną
melodię na harmonii, a pozostałe osoby
mimo rekordowych upałów nadal używały
siły wyobraźni i swoich mięśni, by ukończyć dzieła. Była wśród nich jedyna w tym
roku kobieta, Dominika Gorzołka, związana
z ustrońskimi „Brzimami”, która wykonała
ogromnego ślimaka. Organizatorka pleneru
dobiera spośród zgłaszających się dziesięciu rzeźbiarzy, którzy już się sprawdzili, bo
wykonanie dużej figury z drewna nie jest
sprawą łatwą. Jednak czasem z powodu
przypadków losowych ktoś rezygnuje. Tak
było i w tym roku, lecz pozostali twórcy wykonali ławkę jako pracę zbiorową,
a zatem znów Park Kuracyjny wzbogacił się
o 10 rzeźb. Zachęcamy, by podziwiać nowe
dzieła i odpoczywać, chłonąc atmosferę
tego niezwykłego miejsca.
Lidia Szkaradnik
25/2019/4/R
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MŁODY
USTRONIAK

W MINISTERSTWIE
KULTURY

Są jednak ludzie i drzewa są takie, pomiędzy którymi więź trwała, choć nie znaczona zrozumiałym znakiem, lecz w swej
istocie - wspaniała! Ten fragment wiersza
doskonale oddaje związek Artura i Gabriela
Szołdrów ze szlachetnym materiałem, jakim jest drewno, a potrafią oni wyczarować
z niego niepowtarzalne dzieła sztuki.
9-letni Gabriel, syn znanego ustrońskiego twórcy Artura Szołdry, rzeźbi od
pięciu lat. Miał już swoją autorską wystawę
w wiślańskiej Ochorowiczówce, której
wernisaż urządzono w Dzień Dziecka.
Potrafi on z jesionowych kloców stworzyć
każdy fascynujący go temat, a w kręgu
jego zainteresowań są ludzie i ich odbicie

w magicznym lustrze, czy abstrakcja. Tutaj
w grę wchodzi nie tylko talent, wyobraźnia
i pasja tworzenia, lecz również pokora
wobec sztuki, wyrażająca się w dążeniu do
doskonałości, bo jedną pracę doprowadzał
do perfekcji przez trzy lata.
– Kiedy biorę do ręki kawałek drewna –
mówi młody twórca – jeszcze nie wiem, co
z niego będzie. Ten kawałek materiału sam
mi podpowiada, co mogę z niego zrobić.
Gabriel często towarzyszył tacie w pracowni, przyglądając się jego działalności.
Teraz wraz z nim uczestniczy w plenerach
i tworzy własne dzieła. Jego prace wyróżniano na licznych konkursach, a rzeźby
znajdują nabywców nawet za granicą. Lecz
chyba nie mogło być inaczej, skoro od
dziecka obserwował działania taty-artysty
i chłonął atmosferę pracowni rzeźbiarskiej.
Młody człowiek w przyszłości pragnie
zostać architektem, projektując różne
obiekty w popularnej, kreatywnej grze
komputerowej Minecraft. Jego działalność
artystyczna została dostrzeżona nie tylko
na ziemi cieszyńskiej, ale także w stolicy,
gdyż informację o wystawie zamieszczono
również na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Życzymy wielu sukcesów i spełnienia
wszystkich marzeń. Lidia Szkaradnik
27 czerwca 2019 r.

ISLAM z ożywioną dyskusją
Polskie Towarzystwo Ewangelickie na
comiesięczne spotkanie zaprosiło dr Łukasza Barańskiego, który zaprezentował
temat „Chrześcijaństwo a islam”. W związku z tym, że muzułmanie coraz liczniej
zasiedlają kraje Europy Zachodniej temat
ten powinien być dla wielu interesujący
i „na czasie”. Jest to problem, który będzie się nasilał, gdyż oni nie asymilują się
z miejscową społecznością, lecz żyją
w zamkniętych wspólnotach i często choć
mieszkają od wielu lat w Niemczech, Francji, czy innym państwie nie znają języka
urzędowego.
Tymczasem na spotkanie w parafii ewangelickiej przybyli przede wszystkim członkowie PTE, choć znalazła się tam także para
Polaków żyjących w USA oraz rzeźbiarz
Ryszard Zając z Jeleniej Góry, mający wystawę w Muzeum Ustrońskim. Chrześcijań-

stwo i islam to dwie religie monoteistyczne
powstałe na gruncie odmiennych kultur,
w zupełnie innych warunkach, czasach
i miejscach. Jednak w Koranie, świętej księdze islamu, chrześcijaństwo jest
przedstawiane jako najbliższe tej religii,
która też zakłada, że chrześcijanie mogą
dostąpić zbawienia. Dialog chrześcijan
i muzułmanów jest możliwy, choć nie
wszyscy są gotowi go zaakceptować.
Nie ma jednak innej dobrej alternatywy,
jest on koniecznością. Ważną rzeczą jest,
by rozmawiać ze sobą, bo w ten sposób
przedstawiciele obu religii uczą się siebie nawzajem i ograniczają pewne lęki.
Dialog jest niezbędny dla pokojowego
i konstruktywnego kształtowania wspólnego życia w pluralistycznym społeczeństwie. Po prelekcji nastąpiła ożywiona
dyskusja.
(ls)

Pamiątkowa fotografia wykonana podczas odsłonięcia i poświęcenia tablicy informacyjnej
o Ołtarzu Naszej Małej Ojczyzny, które odbyło się 17 czerwca nad polem biwakowym „U Jónka
na Kympie”. Obecni byli m.in. wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan, przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik, proboszcz parafii ewangelickiej ks. Piotr Wowry, proboszcz
parafii katolickiej ks. Wiesław Bajger, przewodniczący Ustrońskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego Łukasz Sitek, Nadleśniczy Leon Mijal, naczelnik Wydz. Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Barbara Niemczyk oraz inicjatorzy uroczystości Andrzej Georg z żoną Elżbietą. (ls)
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W pierwszym rzędzie od lewej siedzą Paulina Kukuczka i Natalia
Sobolewska. W drugim rzędzie od lewej: Szymon Śliwka, Tomasz
Nowak i Kamil Faron.

Jak to będzie od września?
Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich jest pod jednym
względem bardzo nietypowa. Po raz ostatni do liceów, techników, szkół branżowych pierwszego stopnia rekrutują się
gimnazjaliści. O to jak będą wspominać mijające trzy lata
w szkolnych murach i jak planują dalszą ścieżkę edukacyjną,
zapytałam grupę uczniów z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.

Ale to już było, znikło gdzieś za nami choć w papierach lat
przybyło to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami – tak w jednej ze
swoich piosenek śpiewała Maryla Rodowicz. Powyższe słowa są
idealnym odzwierciedleniem zakończenia konkretnego rozdziału
w życiu. Rozdział ten kończą po raz ostatni w historii edukacji,
gimnazjaliści. Od września gimnazja staną się wspomnieniem,
ponieważ ze względu na reformę edukacji zabraknie ich w ustroju
szkolnym. Od 2017 roku rozpoczęto wygaszanie tych placówek,
a w zamian szkoły podstawowe trwają nie sześć (tak jak było to
dotychczas), a osiem lat. Tegoroczni gimnazjaliści i ósmoklasiści
równocześnie rekrutują się do szkół średnich. W przypadku tych
pierwszych, edukacja w liceum trwać będzie trzy lata, w technikum
cztery. Ósmoklasiści aplikują natomiast do czteroletniego liceum
i pięcioletniego technikum.
– Gimnazjum podobało mi się bardziej od szkoły podstawowej.
Po sześciu latach można było zmienić klasę i tym samym poznać
nowe osoby – mówi dziś Paulina Kukuczka. Szymon Śliwka dodaje,
że przez trzy lata odczuł przede wszystkim to, że w gimnazjum poważniej podchodziło się do nauki i nauczyciele bardziej przykładali
uwagę do przygotowania uczniów do dalszych lat edukacji. Pytając
uczniów jakie czynniki brali pod uwagę wybierając szkołę średnią
w większości odpowiedzi padły na atmosferę w danej szkole, jej
renomę i poziom. Oprócz tego dużą rolę przy wyborze odegrała
sprzyjająca lokalizacja danej placówki, ale także polecenie przez
rodzinę czy starszych kolegów.
– Wybrałem Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie. A dokładnie

chciałbym się wyuczyć za technika mechatronika. Edukację łączę
z moimi zainteresowaniami – mówi Kamil Faron, który wybrał Cieszyn ze względu na dogodny dojazd. – Dlaczego akurat ta szkoła?
Przede wszystkim dlatego, że jest przyjazna i ciekawa. I wiadomo,
po technikum ma się już zawód. – dodaje.
– Na pierwsze miejsce rekrutacji wytypowałam II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. A dokładnie zainteresowała mnie klasa
o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym. W przyszłości chciałabym
zostać fizjoterapeutką lub ortopedą. Wybrałam tę szkołę ze względu
na panującą w niej atmosferę i polecenie przez starszych znajomych.
Nie boję się tego, że do klas pierwszych jednocześnie aplikują dwa
roczniki. Klasy zostaną zdublowane. – mówi Paulina Kukuczka.
Aktualnie wszyscy gimnazjaliści czekają na przyjęcie do swoich
wymarzonych szkół. Za nimi proces rekrutacji, a za niecałe trzy
tygodnie dowiedzą się, czy we wrześniu będą dojeżdżać do szkoły
pierwszego wyboru.
– Rekrutacja odbywała się elektronicznie. Maksymalnie można
było wybrać trzy szkoły średnie. Najpierw składaliśmy wniosek
o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami. Po
odebraniu świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego musieliśmy dostarczyć te
dokumenty do szkoły pierwszego wyboru. Moja decyzja padła
na kierunek technik elektronik, zawodu chciałbym się wyuczyć
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. Wybrałem tę szkołę ze względu na atmosferę w niej panującą
i świetny kontakt nauczycieli z uczniami. – dodaje Tomasz Nowak.
Natalia Sobolewska wybrała szkołę prywatną położoną w Bielsku-Białej. Ze względu aplikowania do szkoły niepublicznej, proces
rekrutacji zakończył się już dwa miesiące temu.
– Chciałabym zmienić otoczenie, Bielsko daje też większe perspektywy. W rekrutacji do tej szkoły liczyły się oceny semestralne
i wynik z egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego. –
dodaje gimnazjalistka.
– Przyszły zawód chciałbym połączyć ze swoimi zainteresowaniami. Aplikuję do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, konkretnie do technikum na profil technik organizacji reklamy. Interesuję się grafiką
i wybrałem tę szkołę właśnie dlatego, że mają w swojej ofercie
ten kierunek. Samodzielnie uczę się grafiki i tworzenia filmów.
Właśnie w tym kierunku chcę tworzyć swoją przyszłość - mówi
Szymon Śliwka. Egzaminy gimnazjalne odbywały się w trakcie
strajku nauczycieli. Był to niewątpliwie trudny czas nie tylko dla
samych nauczycieli ale przede wszystkim dla uczniów. Zapytałam
gimnazjalistów, czy bezpośrednio odczuli stres związany z tym
czasem. Większość z nich odpowiedziała, że faktycznie, początkowo
obawiali się, czy egzaminy odbędą się w wyznaczonym terminie.
W domu indywidualnie powtarzali materiał, przeglądając podręczniki, czy kartując zeszyty z różnych przedmiotów. Trzy lata spędzone
w gimnazjalnych murach na długo pozostaną w ich pamięci. Pomimo
tego, iż nie usiądą już razem w szkolnych ławkach, są pewni tego,
że znajomości a nawet przyjaźnie, które udało im się zawiązać przez
te trzy minione lata, przetrwają na długi czas. Wspólnie spędzone
momenty, chwile smutku i radości, wzlotów i upadków, wspomnienia… Już na zawsze pozostaną w pamięci niejednego gimnazjalisty.
Bo każdy z nich wróci do czegoś z sentymentem. Zazwyczaj będą
to wycieczki, pożegnalny komers, zawody sportowe, konkursy czy
nawet budowa bolidu elektrycznego.
Natalia Biernat

BIBLIOTEKA
Karsten Brensing
„Rozmowa
ze zwierzętami”
Komunikacja pomiędzy zwierzętami jest powszechnym zjawiskiem i to często w zaskakująco
rozwiniętej formie– poczynając
od pewnych gatunków bakterii,
które porozumiewają się między
sobą, przez wspólne „rozmowy”
niektórych insektów, a kończąc
na delfinach stosujących skomplikowaną gramatykę
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POLECA:
i sikorkach mówiących całymi zdaniami.
Karsten Brensing to niemiecki popularyzator
nauki , biolog morski i doktor etologii.

Remigiusz Mróz - „Listy zza grobu”
Nowy cykl autora popularnych powieści kryminalnych. Do miasteczka po dwudziestu dwóch
latach wraca Seweryn Zaorski - patomorfolog
i samotny ojciec dwójki dzieci. Tymczasem Kaja
Burzyńska cały czas dostaje listy od zmarłego
wiele lat temu ojca. Zadbał o to przygotowując
je zawczasu i zlecając coroczną wysyłkę. Ale
listy mają swoje drugie , zagadkowe dno....
27 czerwca 2019 r.

Przy ustrońskim stole
Koktajle owocowe
są zawsze smaczne i zdrowe
Maj już za nami, ale czerwiec może nas oczarować pierwszymi sezonowymi owocami. A zatem korzystajmy z tych
uroków rozsmakowując się w truskawkach czy czereśniach.
Dojrzewają też porzeczki i agrest, nie mające aż tylu wielbicieli, którzy by się skusili na konsumpcję prosto z krzaka,
a zatem hitem lata mogą być zawsze koktajle. Zrobione ze
świeżych owoców z dodatkiem jogurtu, maślanki, mleka lub
kefiru są pyszne i sycące. Ich zaletą jest także wyjątkowo
krótki czas przygotowania, a mogą stanowić znakomity pomysł na deser czy podwieczorek. Wystarczy wybrać ulubione
owoce, umyć, zmiksować z wyżej wymienionymi dodatkami
lub bez nabiału z kostkami lodu. Można też wykorzystać

USTRONIU
Tym razem przedstawiamy dawny Ustroń
z trochę innej strony. Kilka tygodni temu
zgłosił się do Muzeum Ustrońskiego miejscowy kolekcjoner – Bronisław Miech,
w którego zbiorach znajduje się piękny
odlewany żeliwny zlew, oznaczony napisem „Rudolf Świetlik, Skotschau”. Pan
Bronisław był ciekaw, czy jego cenny nabytek mógł zostać wykonany w Odlewni
„Elżbieta” w Ustroniu. Przedtem zwracał
się do Skoczowa, ale odesłano go do nas.
Przedstawiam więc ustroniakom, co udało się ustalić. Przede wszystkim mamy
pewność, że zlew jest produktem pochodzącym z odlewni arcyksiążęcej, należącej
do Komory Cieszyńskiej. Jestem w stanie
dokładnie go zidentyfikować, ponieważ
wzór ten został zawarty w niezwykle cennej
księdze wzorniczej z 1890 r., znajdującej się
w zbiorach naszego Muzeum. Księga ma
tytuł „Musterbuch der Gusswaaren aus
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mleko kokosowe, które nada naszemu napojowi egzotyczną
nutę. Smakosze dla jeszcze większej przyjemności dodają
gałkę lodów. Koktajle sprawdzą się również podczas diety
odchudzającej, ponieważ owoce zawierają dużo błonnika,
który przyspiesza utratę wagi i daje uczucie sytości. Po
zakończeniu sezonu truskawkowego czy czereśniowego delektujmy się borówkami, malinami, jeżynami, aronią i wieloma innymi owocami, które komponujemy dowolnie według
upodobań. Przy tej okazji warto wspomnieć o koktajlach
warzywno-owocowych lub warzywnych, wykorzystując
ogórek, natkę pietruszki, jarmuż, szpinak i zioła, a nawet
otręby, nasiona, pestki dyni lub słonecznika. Najlepiej skonsumować koktajl bezpośrednio po przygotowaniu, ponieważ
długotrwałe przechowywanie zmniejsza ilość zawartych
w nim cennych składników odżywczych. Eksperymentując
w kuchni można miksować wszystko ze wszystkim i tworzyć
ulubione kompozycje. Latem ogrody kuszą nas całą paletą
kolorów i smaków, a koktajle to kwintesencja współczesnego stylu życia. Są zdrowe, a równocześnie błyskawiczne
wykonane i wyśmienite.
Lidia Szkaradnik

den Eisenwerken SR. K.u.K. Hoheit des
Erzherzogs Albrecht, Erzh. Industrial –
Verwaltung in Teschen, Oesterr. Schlesien”
czyli „Księga wzorów odlewów dla hut
żelaza jego cesarsko – królewskiej Wysokości Arcyksięcia Albrechta, Arcyksiążęca
Administracja Zakładów Przemysłowych
w Cieszynie na Śląsku Austriackim”. Działy odlewnicze znajdowały się w pięciu
arcyksiążęcych hutach w następujących
miejscowościach: w Ustroniu, przy Hucie „Karola” w Lipinie, oraz przy hutach
w Baszce, Trzyńcu oraz Węgierskiej Górce.
Dla każdej z tych odlewni obowiązywała
ta sama księga wzornicza (Musterbuch),
wydana w Wiedniu. Ilustracje proponowanych wyrobów są w niej bardzo precyzyjne,
drukowane metodą światłodruku, stąd ich
doskonała jakość. I właśnie w rozdziale tej
księgi, zatytułowanym „Wasserauslaufmuschel und Ausgűsse” (czyli „umywalki
i zlewy”), pod numerem 7. figuruje nabyty
przez pana Bronisława zlew. Jest to najbogatszy możliwy wzór odlewu, inne modele
mają bardzo skromną ornamentykę lub
są zupełnie proste, zatem Rudolf Świetlik
musiał być zamożnym mistrzem ślusarskim.
Dochodzimy teraz do najważniejszego pytania – w której z arcyksiążęcych odlewni
zlew ten wykonano? Otóż teoretycznie
możliwość zamówienia tego wzoru istniała
zarówno w Ustroniu, jak i w pozostałych
wyżej wymienionych hutach. Ale musimy
zdać sobie sprawę, że zlew z umieszczonym nazwiskiem i miastem zamieszkania
wymagał specjalnej drewnianej formy,
w której żłobiono litery, zatem nie można
już jej było ponownie dla innego klienta
wykorzystać. Możliwe, że wykonywał ją
sam Andrzej Broda, burmistrz Ustronia
w latach 1882-1901, który był modelarzem
w Odlewni "Elżbiety", działającej do 1907
r. Firmę ślusarską prowadziło więcej pokoleń Świetlików. Zapewne potrzebowali
większej ilości zlewów dla swoich klientów
i była to dla nich forma reklamy. Jeżeli więc
złożyli zamówienie w czasie prosperowania
Odlewni „Elżbiety” w Ustroniu, mogli je
zrealizować właśnie tutaj, w sąsiedniej
miejscowości. Ustroń słynął z drobniejszych

odlewów, które składowano w Wielkim
Domu (dziś ul. 3 Maja 16), który powstał
ok. 1870 r. właśnie jako magazyn odlewów.
Z kolei sąsiednia huta w Trzyńcu w tym
czasie specjalizowała się w większych
gabarytach, np. oknach dachowych oraz
ogromnych, wielokwaterowych, łukowato
zwieńczonych żeliwnych ramach okiennych
dla zakładów, kamienic, kościołów, co udowadnia nam wspomniany „Musterbuch”.
Załączone ilustracje przedstawiają zlew
w stanie obecnym oraz jego wzór katalogowy
ze specyfikacją miary i wagi. „Musterbuch”
informuje nas również, że istniała możliwość zamówienia w odlewni wewnętrznego
i zewnętrznego pokrycia zlewu emalią szarą,
niebieską, zieloną i brązową. Cieszymy się,
że dzięki posiadanym źródłom możemy
realizować się w roli ekspertów. Mamy
nadzieję, że „Musterbuch” pomoże nam
również w specyfikacji i ochronie innych
zabytków pohutniczych. Alicja Michałek
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Przeróżnych emocji dostarcza każdy przydomowy ogródek. Dla nym elementem parków i ogrodów, zwłaszcza tych, w których
jednych jest to duma z uprawianych egzotycznych roślin bądź dominują formowane drzewa i krzewy oraz symetryczne, regularz owoców i warzyw własnej „produkcji”. Dla innych ogród to przede ne układy kwater, alei i szpalerów. Naturalnie gatunek występuje
wszystkim źródło ekscytacji, że oto własnymi rękoma udało się w zachodniej i południowej Europie, w północno-zachodniej Afryce
zakomponować mniej lub bardziej naturalny, ale efektownie wyglą- i południowo-zachodniej Azji, lecz jest to roślina bardzo chętnie
dający kawałek przestrzeni i krajobrazu. Jeszcze dla kogoś innego sadzona nie tylko na całym europejskim kontynencie. Na dodatek
mniej ważne są wizualno-kulinarne efekty ogrodniczych pasji, gdyż „naturalne” i „rodzime” szkodniki – m.in. mszyce i należąca do munajistotniejsza jest sama przyjemność płynąca z bezpośredniego chówek miodówka bukszpanowa – nie czynią jakiś dramatycznych
kontaktu z naturą lub satysfakcja z możliwości codziennej fizycz- w skali i nieodwracalnych szkód pośród bukszpanów.
nej aktywności, chociażby ograniczającej się do pielenia skrawka
Cóż, żyjemy w świecie, w którym w cenie są nowości i orygigrządki czy dźwigania paru konewek wody. Niestety, w moim przy- nalność, bez względu na koszty. Dotyczy to również właścicieli
padku przydomowy ogródek ostatnimi czasy
ogrodów, wśród których liczne jest grono
to źródło głównie stresu i frustracji, gdyż
(z pokorą biję się we własne piersi, a oczy
dominującym, wręcz dołującym uczuciem
mi łzawią od „belek” pod powiekami) popłynącym z wysiłku i czasu poświęconego
żądających wciąż nowych gatunków roślin,
na urządzenie i utrzymanie kawałka trawnika,
nie spotykanych w innych ogrodach, nie
paru rabatek i grządek oraz kilkudziesięciu
wspominając o rodzimych lasach i łąkach.
krzewów i drzew jest przekonanie, że coNatomiast w czasach miłościwie panującej
kolwiek bym zrobił, bądź czego bym nie
nam globalizacji, rośliny w ciągu zaledwie
ĆMA BUKSZPANOWA
zrobił, to i tak efekty giną w przepastnych
kilku-kilkunastu godzin mogą trafić z upraw
i nienasyconych gardłach tysięcy stwona jednym krańcu świata do szkółek i sklerzeń na bieżąco pożerających wszystko, co
pów na krańcu drugim. I to prawdopodobnie
w moim ogrodzie urośnie.
z importowanymi azjatyckimi roślinami do
Naprawdę nie przesadzam – ledwo na
Europy zawleczony został motyl pochodzący
jakiejś grządce czy krzaczku uporam się
z Azji wschodniej (Japonia, Chiny, Korea,
(w naturalny lub chemiczny sposób) z mroIndie, Tajwan i rosyjski Daleki Wschód),
wiem mszyc i „wypasających” je mrówek,
którego gąsienice uwielbiają bukszpanowe
a już te same rośliny stają się celem ataku
liście.
równie nienażartej armii gąsienic motyli
Na pierwszy rzut oka motyle tego gai rośliniarek. Kiedy jakimś cudem uda mi
tunku są nawet i ładne, a przynajmniej elesię je zniechęcić do obżerania roślinek, to
gancko ubarwione – są przede wszystkim
z grządki z cebulą i z rabaty ozdobnych
duże (rozpiętość skrzydeł wynosi 4-4,5 cm),
czosnków i lilii dobiega odgłos chrupania
a skrzydła najczęściej są całkowicie białe
i pełnego zadowolenia poskrzypywania czer(rzadziej jednolicie ciemne, brązowawe),
wonych chrząszczy – poskrzypek liliowych.
z szerokim, ciemnym obrzeżeniem, z jasną,
Ledwie jednak w czeluściach internetu znajpółksiężycowatą plamką na skrzydle przeddę mądrą i sprawdzoną poradę, jak wyprosić
nim. Równie duże są gąsienice, żółtozielone
tych nieproszonych gości od mojego „stołu”,
z ciemnobrunatnymi, podłużnymi pasami
a tu już ogród staje się stołówką całkiem
i jasnym znakiem „Y” na czarnej głowie.
licznej, a przy tym bezczelnie pewnej swoich
W Europie ćma bukszpanowa po raz pierwszy
praw do tegoż kawałka ziemi rodzinki norzostała zauważona w Niemczech w 2006 r.,
ników (zwanych częściej nornicami). Kiedy
a potem stwierdzono, iż jej gąsienice błyskajuż opadną dymy i opary z ponoć super skutecznych w odstraszaniu wicznie zjadają bukszpany w innych krajach: w Szwajcarii i Holandii
tych myszopodobnych ssaków świec i płynów, to okazuje się, że w 2007 r., w Wielkiej Brytanii w 2008 r., we Francji i Austrii w 2009
płot nie jest żadną przeszkodą dla zajęcy i bażantów, które dość r., na Węgrzech w 2011 r., a potem w Rumunii, Turcji, Słowacji,
mają diety oferowanej przez sąsiednie łąki i zagony, i nad wyraz Belgii i Chorwacji; w 2013 r. ćmę stwierdzono w Danii, a w 2014
chętnie kosztują ogrodowych rarytasów. A jak tylko połatam dziury r. w Hiszpanii. Od 2016 r. owad ten jest w Polsce (chociaż można
w płocie i przepłoszę bażanty, to znikąd i znienacka liście jarmużu znaleźć informacje, że ćma bukszpanowa po raz pierwszy pojawiła
kolonizuje armia przypominających miniaturowe motyle mączlików, się na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia, już w 2012 r.).
a po cichutku i długo niezauważenie swoją „robotę” wykonują Gdziekolwiek by się gatunek ten nie pojawił, wszędzie pozostawia
grzyby, pokrywające szarą pleśnią liście pomidorów, cukinii, dyń za sobą bukszpanowe „zgliszcza”, nie oszczędzając zarówno parków
i berberysów. I nawet jeśli skuteczne okażą się różne przeciwgrzy- i ogrodów historycznych, jak i małych przydomowych ogródków
biczne „ustrojstwa” w proszku i w płynie, to i tak nocą nie mogę czy bukszpanów dziko rosnących na naturalnych stanowiskach.
zaznać ukojenia w spokojnym śnie. Usnąć bowiem mi nie daje Samice tego motyla składają od 100 do ponad 400 jaj bezpośrednio
hałaśliwe chrupanie i szuranie towarzyszące inwazji hordy śliskich, na liściach bukszpanu, następnie w ciągu kilku tygodni rozwijają się
pozbawionych muszli pomrowów, systematycznie objadających larwy, które żerują wyłącznie na bukszpanie, objadając jego liście
wszystkie ogrodowe rośliny.
i budując oprzędy podobne do pajęczyny. Jako że są to stworzenia
No cóż, ponarzekałem i poużalałem się nad sobą, bo lubię. Ale bardzo żarłoczne, czasem wystarczy raptem klika dni, aby z dorodprawda jest taka, że kupując przed kilku zaledwie laty kawałek ziemi nego nawet krzewu zostały wyłącznie łyse gałązki. Po „wykluciu
i urządzając ogród, wiedziałem na co się piszę. Tyle tylko, że do się” z poczwarek dorosłe motyle kolejnego pokolenia natychmiast
głowy mi nie przyszło, iż w banalnym ogródku będę miał możliwość przystępują do rozmnażanie się i składania jaj. W Polsce – z racji
obserwowania w mini-skali skutków dwóch procesów odpowiedzial- coraz cieplejszego klimatu – możemy mieć od 2 do 3 pokoleń,
nych za dramatyczne przekształcenia środowiska przyrodniczego a niezbyt mroźne zimy bynajmniej nie trzebią zimujących larw.
– globalizacji i zmian klimatu. Jak się mają te „wielkie” słowa do
Te azjatyckie bukszpanowe żarłoki zdają się nie mieć w naszym
małego, przydomowego ogrodu? Wystarczyło, że niegdyś posadzi- klimacie żadnych naturalnych wrogów – gąsienice zjadają trujące
łem kilkanaście bodaj krzaczków bukszpanu wieczniezielonego, liście bukszpanu, same stają się przez to mało apetyczne i gorzkawe
a od minionego lata na własnej skórze (czyli poprzez pęcherze na w smaku dla rodzimych owadożerców. Na dorosłe formy – motyle
dłoniach i ból w tak zwanym krzyżu) odczuwam efekty masowego tejże ćmy, też nikt jakoś nie ma większej ochoty. Na razie nie ma
pojawienia się w naszym kraju motyla, zwanego ćmą bukszpanową. w pełni skutecznego środka zabezpieczającego bukszpany przed
Bukszpan wieczniezielony to powszechnie znany krzew o niezbyt ćmami bukszpanowymi. Ja swoje bukszpany regularnie pryskam
wyszukanych wymaganiach siedliskowych, miododajny, a przede ogólnie dostępnym i popularnym środkiem „na mszyce i gąsienice”,
wszystkim – doskonale znoszący przycinanie. Te właściwości spra- pilnie przeglądam każdy krzaczek „likwidując” nieliczne na szczęświają, że od wieków ceni się tenże gatunek jako wręcz idealny do cie gąsienice, ale z niepokojem patrzę na roślinny innych gatunków
tworzenia niskich żywopłotów oraz zimozielonych geometrycznych – kiedyż to i na nich pojawi się kolejny inwazyjny i głodny roślibrył i figur o wymyślnych kształtach. Bukszpan stał się nieodłącz- nożerca.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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Rzutem na taśmę drużyna Żaków Kuźni Ustroń wskoczyła na pudło.

PODSUMOWANIE
SEZONU 2018/2019
GRUP MŁODZIEŻOWYCH
Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń
ŻAKI – rocznik 2010-11występował w Lidze Wojewódzkiej
Żaków (Skoczów – grupa I). W obecnym sezonie zespół zajął
III miejsce w tabeli, ze zdobytymi 32 punktami, a zwycięstwo
w ostatnim meczu ligowym pozwoliło stanąć na podium (skok
z IV miejsca). Trenerami Żaków są Adrian Sikora i Konrad Pala.
Grupa liczy 48 osób.
ORLIKI – rocznik 2008- 09, występował w Lidze Wojewódzkiej Orlików (Skoczów – grupa B1) to grupa, która idzie jak burza,
nie przestaje nas zadziwiać! Zajęli I miejsce w tabeli, nie przegrali
żadnego meczu, imponujący stosunek bramek 240:19 jest ich
znakiem rozpoznawczym. Grupa trenuje pod okiem: Adriana
Sikory, Konrada Pali i Konrada Kudera. Grupa liczy 49 osób.
MŁODZICY – rocznik 2006-07 w sezonie jesiennym występował w Wojewódzkiej Lidze Młodzików (III liga – Skoczów). Zajął
I miejsce w tabeli. Przyszło im walczyć w barażach o wejście do
II ligi wojewódzkiej, mimo przegranego dwumeczu barażowego
zdołali awansować do II Wojewódzkiej Ligi Młodzików. W sezonie wiosennym drużyna rywalizowała na wyższym poziomie
z silniejszymi przeciwnikami. Niestety jako beniaminek tych
rozgrywek zajął ostatnie miejsce w grupie z dorobkiem 4 pkt.
W nowym sezonie drużyna młodzików ponownie będzie występować w III lidze wojewódzkiej. Grupa trenuje pod wodzą trenera
Michała Pszczółki i liczy 23 osoby.
TRAMPKARZE – rocznik 2004-05 występuje w Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy (III liga – Skoczów) i w sezonie jesiennym
zajął III miejsce w tabeli z dorobkiem 24 pkt. W sezonie wiosennym zespół ponownie zajął III miejsce z dorobkiem 15 pkt.
Grupa trenuje pod okiem Krystiana Szleszyńskiego i liczy 16 osób.
JUNIORZY – grupa liczy 19 osób, to rocznik 2000-03. Juniorzy toczą zmagania w Wojewódzkiej Lidze Juniorów (II liga
– grupa III Bielsko-Biała). Drużynę prowadzi od rundy jesiennej,
nie kto inny jak Adrian Sikora. Po wynikach, jakie osiągają można
śmiało stwierdzić, że trafił swój na swego. Zespół zajmuje VII
miejsce w tabeli z dorobkiem 42 pkt, środek stawki to w takim
otoczeniu całkiem dobre osiągnięcie. Oczywiście apetyt na zwycięstwa mają jeszcze większy!
DRUŻYNA KOBIET – to ich debiutancki sezon, dziewczyny
dzielnie walczą w IV lidze kobiet (Śląsk). Przed nimi jeszcze
wiele pracy, ale najważniejsze duch i chęć walki są, a trener
Konrad Kuder ciężko pracuje, by z 18 naszych perełek wydobyć
wszystko, co najlepsze.
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PRZEDSZKOLE – Nie możemy również zapomnieć
o naszych najmłodszych adeptach piłki nożnej czyli piłkarskim
przedszkolu oraz skrzatach. Chociaż te grupy nie mają swoich
rozgrywek, nie przeszkadza im to w intensywnych treningach
i coraz to lepszych osiągnięciach. Z całą pewnością już niebawem
będą godnymi następcami swoich starszych kolegów. Na zajęcia
przedszkola piłkarskiego uczęszcza 12 osób, trenują pod okiem
trenera Bernarda Banota. Grupa Skrzatów liczy 31 osób, trenują
pod okiem trenerów Konrada Pali, Adriana Sikory.
Reasumując rozgrywki ligowe warto wspomnieć, że rywalizacja w województwie śląskim stoi na bardzo wysokim poziomie.
W tegorocznych rozgrywkach w grupach młodzieżowych, udział
wzięło ponad 700 klubów. To drugi wynik w skali kraju w ilości
klubów przypadających na dane województwo. Na szczeblu
Centralnej Ligi nasze województwo reprezentuje tylko jeden
klub, drużyna juniorów Górnika Zabrze.
Sezon 2018-19 to nie tylko rozgrywki ligowe naszych grup
młodzieżowych, to również bliższe i dalsze wyjazdy na turnieje,
to uczestnictwo w organizowanych przez nasz klub turniejach
(zimowa liga, Kuźnia Ustroń Cup). Nasze grupy młodzieżowe
uczestniczyły m.in. w turniejach: Mundialito (Milówka i Węgierska Górka – V miejsce), Bory CUP (kobiety – VI miejsce),
Turniej Halowy Juniorów o Puchar Prezesa Podokręgu Piłki
nożnej w Skoczowie (II miejsce), MKS Zaborze Cup (II miejsce),
w Kętach (z okazji Dni Kęt – I miejsce),
Sukcesem naszych młodych zawodników są również powołania/przejścia:
• na memoriał im. Wyrobka w Chorzowie, jako reprezentacja
Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie (2 zawodników rocznika
2009);
• reprezentacja Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie (cyklicznie 2-3 zawodników rocznika 2009);
• do Karviny, grającej w Centralnej Lidze w Czechach (zawodnik trampkarzy);
• do Podbeskidzia Bielsko-Biała (zawodnik juniorów);
• do Gwarka Zabrze – kontynuacja gry (zawodnik młodzików).
Podsumowując sezon 2018-19 był dla naszych grup młodzieżowych bardzo udany. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych
drużyn dzieci i młodzieży. Najważniejszy dla nas jest rozwój młodych adeptów piłki nożnej, cieszymy się, że chęć do treningów nie
gaśnie, a sukcesy stają się dla nich motorem napędowym. Dumni
jesteśmy również z osiągnięć pierwszego zespołu, który ciężko
pracował na 3 miejsce w tabeli, nieskromnie dodamy również, że
w lokalnych mediach sportowych niejednokrotnie był nazywany
objawieniem i niespodzianką tego sezonu.
Przy okazji podsumowania chcielibyśmy serdecznie pogratulować wyników pozostałym klubom i stowarzyszeniom sportowym
działającym na terenie Miasta Ustroń. To ogromnie miłe, że
w stosunkowo niewielkiej miejscowości jest tylu pasjonatów
zaangażowanych w sport, a co najważniejsze, że są dzieci
i młodzież trenujące różne dyscypliny sportu i osiągające sukcesy
mniejsze i większe.
Mateusz Żebrowski – trener koordynator,
trenerzy grup młodzieżowych: Adrian Sikora, Konrad Pala,
Konrad Kuder, Michał Pszczółka, Krystian Szleszyński,
Bernard Banot.

Drużyna kobiet ma za sobą udany debiut - 4. miejsce w tabeli. Chętne
panie mogą dołączyć.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

28.06
29.06
30.06
30.06
1-5.07
1.07
5-7.07
6.07
7.07
8.07
9.07

Fot. K. Francuz

10.07
11.07
12.07
13.07

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

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,
511-482-407, www.wywoz-szamba24.pl.

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

Praca na parkingu przy Czantorii, wakacje, weekendy. Więcej
informacji 33 854 49 06.

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

Spawanie plastików, Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.
Kupię garaż murowany okolica
Manhatanu, domków szeregowych. 692 505 380.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
27-28.06 Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7
29-30.06 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
1-2.07
Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1
3-4.07
Lawenda
ul. Skoczowska 137
5-6.07
Centrum
ul. Daszyńskiego 8
7-8.07
Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.
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Koncert Grzecha Piotrowskiego „One World”, MDK
„Prażakówka”, bilety 20-30 zł
12.00 Akcja charytatywna „Daj włos”, Salon fryzjerski
„Kemon”, ul. A. Brody
15.30 Chrześcijański Festiwal Nadziei, rynek
16.00 Koncert organowy uczniów Społecznego Ogniska
Muzycznego im. J. Drozda w Wiśle, Kościół katolicki
w Lipowcu
9.00-13.00 Wakacyjny Tydzień Zdrowia, rynek
11.00 Światowy Dzień Architektury, Dom Pracy Twórczej
Architekta (Willa gen. J. Ziętka)
12.00 Wakacje z food truckami, rynek
18.00 Koncert „Soprany kontra tenorzy”, amﬁteatr,
18.00 Popołudnie Muzyczne: „Amadeus Trio” i Małgorzata
Lach-Strąg, rynek
18.45 Wernisaż wystawy „Brzimy sakralnie”, Czytelnia
Katolicka
18.45 Prelekcja Przemysława Korcza na temat „Udział
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w Powstaniach
Śląskich”, Czytelnia Katolicka
18.45 Prelekcja Elżbiety i Andrzeja Georgów na temat
„Chrześcijańskie drewniane kościoły w Europie”,
Czytelnia Katolicka
18.45 Prelekcja lek.med. Jacka Musiała na temat „Zdrowy
tryb życia”, Czytelnia Katolicka
18.45 Koncert Trio Vox Tribus , kościół rzymskokatolicki
św. Klemensa
18.00 Biesiada muzyczna, Hetmańscy Sarmaci z Zamościa
amﬁteatr

Mieszkanie dwupokojowe kupię
Ustroń, Skoczów. 33 854 5921.

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

Malowanie dachów. 505-168-217.

20.00

tel. 854-46-58
tel. 854-57-76
tel. 856-11-93
tel. 855-10-14
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59

10 lat temu - 25.06.2009 r.
ZEBRANIE NA ZAWODZIU
15 czerwca odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Ustroń
Zawodzie. Jako że quorum (3%) z 1071 mieszkańców wynosi 33,
a na zebraniu pojawiło się tylko 19 mieszkańców dzielnicy, nie
miało ono mocy wyborczej. Z przykrością oznajmił to na powitanie
przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie, Michał Jurczok. Mimo
to kontynuował spotkanie, ponieważ zawsze cenne są uwagi mieszkańców. Na zebraniu byli obecni: przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina, pracownik UM Ireneusz Staniek, radny dzielnicy
Józef Zahraj, komendant Policji w Ustroniu Janusz Baszczyński,
dzielnicowy Zawodzia Dariusz Bejma oraz przedstawiciel Straży
Miejskiej – Bogusław Puczek.
ABSOLWENCI I SPORTOWCY ROKU
19 czerwca uczniowie, którzy w mijającym roku szkolnym odnieśli
największe sukcesy, wzięli udział w miejskim zakończeniu roku szkolnego organizowanym przez Urząd Miasta. Odbyło się ono w piątek po
południu w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Prażakówka.
Podczas spotkania uczniowie i ich nauczyciele zostali nagrodzeni
przez władze miasta. Uroczystość prowadziła naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, Danuta Koenig,
a rozpoczęła ją grupa wokalno-muzyczna z SP-2 pod kierunkiem
Aleksandry Pruszydło, która wykonała, m.in. ciekawą interpretację
„Lokomotywy” Juliana Tuwima. Ponieważ o sukcesach gimnazjów
w tegorocznym roku szkolnym, pisali już w ostatnim numerze GU
dyrektorzy obu szkół, wymieniamy tylko wyróżnionych uczniów ze
szkół podstawowych. Najwyższe wyniki w konkursie interdyscyplinarnym oraz kwalifikację do etapu rejonowego uzyskali uczniowie:
Magdalena Ficek, Anna Haratyk (obie SP-2), Piotr Kamiński (SP-1)
oraz Sebastian Warzecha (SP-3).
SPORTOWCY ROKU 2009: SP-1 - Nikola Sławicz, Michał Gomola, SP-2 - Adrianna Hojdysz oraz Łukasz Stoszek, SP-3 – Izabela
Cieślar, Mateusz Kohut. SP-5 – Justyna Kłoda oraz Szymon Legierski,
SP-6 – Agnieszka Benek i Grzegorz Misiniec. G-1 – Iwona Cieślar
i Szymon Szpin, G-2 – Żaneta Hulbój oraz Adrian Bujok.
Wybrała:(lsz)
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ

W. Suchta

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

Mat w dwóch posunięciach.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI DO
31.08.2019 r.

Aforyzmy:

Nie taki dawny Ustroń, 2002 r.

„Dobry szachista ma zawsze szczęście.”
„Jeżeli po przegranej partii twój przeciwnik twierdzi, że mógł
ją wygrać – nie zaprzeczaj. Rzeczywiście – mógł…”
„Nie bądź tak dumny, że wygrałeś partię. Być może to twój
przeciwnik ją przegrał.”
„W szachach – podobnie jak w każdym innym konﬂikcie –
sukces opiera się na ataku.”
„Nie każdy może napisać sztukę, zbudować most lub nawet
opowiedzieć dobry dowcip. Ale w szachach każdy musi przejawić intelektualną aktywność, co daje mu swoistą przyjemność.”
„Szachy, podobnie jak miłość i muzyka – mogą uczynić człowieka szczęśliwym.”
„Pionki są duszą gry.”

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

POZIOMO: 1) szyna budowlana, 8) gatunek literacki,
9) coś kiepskiego, 10) w ręku stolarza, 12) klub żużlowy z Torunia, 14) stolica Podkarpacia, 15) ocena
czegoś-kogoś, 16) formowany przez harcerzy, 19) kultowy polski zespół rockowy, 22) lepsze od marmolady,
23) cyganeria artystyczna, 24) niejedna w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
PIONOWO: 2) część walki na ringu, 3) popularny
chór „mnichów” śpiewający przeboje, 4) mały Adam,
5) czerwienieją w polu pośród zbóż, 6) przydatne w kuchni,
7) wulkan we Włoszech, 11) z przekąsem o stolicy Polski,
13) kuzyn tabaki, 17) owce na wypasie, 18) lodowy deszcz,
20) kwaśna przyprawa kuchenna, 21) gruby wieprz.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 5 lipca.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 23

LETNIA PORA BLISKO
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Irena Kochanek
z Ustronia, ul. Skoczowska. Zapraszamy do redakcji.
27 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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Sara Husar wraca do formy. Tydzień po Ustroń Cup wygrała i w singlu,
i w deblu Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek i Skrzatów
w tenisie ziemnym, który odbył się w Rybniku. Na co dzień trenuje
na kortach UKS na Brzegach.
Fot. M. Niemiec

USTROŃ CUP
DLA MŁODYCH
Ubiegłoroczne cztery zawodowe turnieje Ustroń Cup odbiły się
głośnym echem w świecie tenisa i ugruntowały renomę klubu
UKS Beskidy z Ustronia. Nazwa turnieju stała się marką samą
w sobie i choć w tym roku futuresów nie będzie, to Ustroń
Cup ma się dobrze, bo pod tą nazwą odbyły się w czerwcu dwa
turnieje dzieci i młodzieży – Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Skrzatów (8-10.06) i Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny
Młodzików (15-17.06). Oba pod Patronatem Burmistrza Miasta
Ustrń. Uczestnicy walczyli o punkty do prowadzonej od 12
roku życia klasyfikacji Polskiego Związku Tenisowego.

Pogoda dopisała młodym tenisistom aż za bardzo, było gorąco, ale ratowali się wodą z węża i jedną z największym atrakcji
ustrońskich turniejów – kąpielą w rzece, znajdującej się tuż obok
kortów. Turnieje rozgrywane były na kortach UKS-u na Brzegach
i na kortach Ustrońskiego Towarzystwa Tenisowego w centrum.
Za udostępnienie kortów organizatorzy OTeKów bardzo dziękują
członkom UTT.
– W pierwszym turnieju do lat 12 startowało 16 dziewczynek i 16
chłopców, którzy rozegrali w sumie 72 mecze. Graliśmy systemem
mieszanym, najpierw grupowym, a potem pucharowym, dzięki
czemu zawodnicy nie odpadali po pierwszej porażce – wyjaśnia
Aleksander Panfil, prezes UKS Beskidy, trener i główny organizator

turniejów. – Na turniej do lat 14 przyjechało 29 chłopców, czyli
prawie pełna drabinka i o kilka mniej dziewczynek.
Turnieje można uznać za bardzo udane. Miały większą obsadę niż
inne OTeKi, które rozgrywane były w Polsce. Na dwa weekendy do
Ustronia wraz z rodzicami zjechali tenisiści z Bytomia, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Wrocławia, Zabrza, a nawet z Rzeszowa.
– Jeśli chodzi o występy naszych zawodników, to nie spodziewaliśmy się cudów – mówi Aleksander Panfil. – Najważniejsze, żeby
grali jak najwięcej, ogrywali się, a przy okazji, zdobywali punkty
w klasyfikacji. Część z nich była młodsza od rywali, ale to tylko
pomaga w podnoszeniu umiejętności. Sara Husar niestety boryka się
z kontuzją stopy i chwilowo z motoryką, bo ostatnio bardzo szybko
urosła i musi to wszystko ogarnąć. Jednak jest zdeterminowana i na
pewno jeszcze pokaże na co ją stać.
W pierwszym OTK Adrianna Struzik uplasowała się na miejscu
5-8, a Sara Husar 9-12. W grze podwójnej Adrianna z Sarą doszły
do półfinału. W drugim turnieju Kacper Socha dotarł do półfinału
zarówno w singlu, jak i w deblu, tak samo jak Sara Husar w deblu. W
dwóch turniejach wystąpił Aleksander Deda, ale zajął dalsze miejsca,
To, że w Ustroniu na turniejach jest bardzo fajnie potwierdzili
chłopcy, którym przerwałam zabawę polegająca na polewaniu się
wodą z węża. Wśród nich był ustroniak Aleksander Deda, a także
Timur Czermoszencew z Ukrainy reprezentujący klub z Wrocławia
oraz Szymon Nawrot spod Wadowic i Kuba Jędryka z Katowic
– Ja już odpadłem, ale nie martwi mnie to za bardzo. Fajnie się
grało i dużo się nauczyłem. Lubię te korty i na co dzień tu trenuję –
powiedział 11-letni Aleksander,
który trenuje tenis od 6 roku
życia.
Jego koledzy zaczynali przygodę z rakietą równie wcześnie
i zgodnie stwierdzili, że tenis
to najlepszy sport. Najbardziej
podoba im się to, że grają sami,
a nie w drużynie, muszą kombinować i walczyć do ostatniej piłki. Przyznają, że kiedy
przegrywają, złoszczą się i na
siebie, i na rywala, ale to szybko przechodzi i potem mogą
razem rozrabiać. Najbardziej
nie lubią, gdy ktoś oszukuje
i kiedy rzuca rakietą, bo powinny być przestrzegane zasady fair
play. Najfajniejsza na turnieju
jest ich zdaniem Wisła, nad
którą biegną, jak tylko mają
chwilę przerwy. Ustroń też im
się podobał, a zwłaszcza lody Gratulacje dla Kacpra Sochy od
z rodzicami. Monika Niemiec Grzegorza Panfila.

Relaksują się: Aleksander, Kuba, Timur i Szymon.

Fot. M. Niemiec
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