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W numerze: jubilaci czerwca, 
kto ukwieca Ustroń, inaugura-
cyjny koncert Festiwalu Eku-
menicznego z udziałem prof. 
Jerzego Buzka, wspomnienie 
o Karolu Hławiczce, historycz-
ny spacer po Ustroniu, zawo-
dy strażackie, Kuźnia Ustroń 
Cup, osiągnięcia MKS, chipsy
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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

AKCJA PRZYWRACA WIARĘ W SIEBIE

Jurorzy mieli trudne, ale smaczne zadanie. Szczegóły na str. 11.                        Fot. M. Niemiec                                      

Rada Miasta obecnej kadencji będzie 
miała jeden miesiąc wakacji od sesji. 
Ósme obrady miały miejsce 27 czerwca, 
a kolejne odbędą się 29 sierpnia. 

W ostatni czwartek w sesji uczestni-
czyło 13 radnych, nieobecna była Da-
ria Staniek i Damian Ryszawy. Obrady 
prowadził przewodniczący RM Marcin 
Janik, który powitał gości, a wśród nich 
radną powiatową Annę Suchanek, rad-
nego powiatowego i członka Zarządu 
Powiatu Stanisława Malinę oraz członka 
Zarządu Powiatu Christiana Jaworskie-
go, który m.in. zajmuje się sprawami 

(cd. na str. 2)

BĘDZIE REMONT  
CIESZYŃSKIEJ 

(cd. na str. 9)

W sobotnie popołudnie rozpoczęła się akcja „Daj Włos” organizowana w salonie 
Kemon Uli Legierskiej. W tym dniu, jak przystało na salon fryzjerski, obcinano tam 
włosy... w szczytnym celu!  Na rzecz fundacji Rack’n’Roll można było za darmo 
oddać włosy, z których wykonywane są peruki dla osób dotkniętych chorobą no-
wotworową. Cel zmotywował w tym sezonie 34 osoby, które niezależnie od wieku 
chętnie dzieliły się z potrzebującymi. 

Podziękowania, vouchery i smaczne przekąski czekały na uczestników akcji. Fot. K. Francuz 

komunikacji publicznej w powiecie.  
Christian Jaworski poinformował, że 
w związku z problemami z dojazdami 
młodzieży do szkół średnich, które mia-
ły miejsce we wrześniu 2018 roku, i w 
związku z tym, że w kolejnym roku szkol-
nym do szkół średnich dojeżdżać będą 
dwa roczniki, po raz pierwszy w historii 
powiat cieszyński wyasygnował pieniądze 
(200 tys. zł) na wsparcie dla przewoźni-
ków i poprawę sieci komunikacyjnej. 

Pierwszym punktem porządku obrad 
była informacja o działalności spółek 
miejskich – Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego, Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego oraz spółki Termy Ustroń.  
W sali sesyjnej obecni byli prezesi spółek: 
Krystian Wałach, Sebastian Płonka oraz 
Michał Dąbrowski. 

Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła 
zmian w budżecie miasta. Radni podjęli 
decyzje m.in. o przesunięciu środków 
z termomodernizacji Przedszkola nr 7, 
ponieważ prace w tej placówce mogą się 
rozpocząć w 2020 roku, na termomoderni-
zację Przedszkola nr 1 i Żłobka Miejskie-
go, bo tam inwestycja może się zacząć już 
w 2019 r. 400 tys. zł przekazanych zosta-
nie na uporządkowanie terenów nad Wi-
słą, odtworzenie zasobów przyrodniczych 
i modernizację stawu kajakowego. Będzie 
to wkład miasta w projekt o wartości 
prawie 5,8 mln. zł, realizowany do 2022 
r. współfinansowany z Unii Europejskiej. 
300 tys. zostanie przeznaczonych na 
rewitalizację Jaszowca, czyli utworzenie 
w tej dzielnicy strefy sportu i rekreacji,  
a 100 tys. zł na projekt – Ustroński Ro-
wer Miejski, dzięki któremu powstanie 
sieć wypożyczalni rowerów z możli-
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nej. Pierwsza drużyna występuje  
w okręgówce. 

Muzeum Drukarstwa znajduje 
się na liście obiektów Śląskie-
go Szlaku Techniki. Można tu 
obejrzeć kilkanaście unikato-
wych maszyn typograficznych. 
Aktualnie placówka przechodzi 
gruntowny remont.  
 
Występujące w naszym regionie 
solanki mają charakter chlorko-
wo-sodowy. W Dębowcu zawie-
rają jod i brom, podobnie, jak te 
na terenie Jaworza.

W Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go przez wakacje można oglądać 
wystawę malarstwa istebniań-
skiego artysty Jana Wałacha. (nik) 

w Wiśle), Marta Pietrzyk (Ze-
spół Szkół Ekonomiczno-Ga-
stronomicznych w Cieszynie, 
Eliza Rucka (Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Wiśle).

Tegoroczni laureaci Programu 
„Działaj Lokalnie”, odebra-
li umowy podczas spotkania  
w sali sesyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Cieszynie. W su-
mie do kilkunastu organizacji 
społecznych z gmin Chybie, 
Goleszów, Hażlach, Istebna, 
Skoczów, Ustroń i Wisła, trafiły 
granty warte 55,5 tys. zł.  
 
Władze gmin Pawłowice i Stru-
mień starają się o uruchomie-
nie komunikacji autobusowej 
na trasie Pawłowice – Bąków. 

Nowe połączenie planowane 
od 2 września powinno ułatwić 
młodzieży dojazdy do szkół.
 
Na skwerze w wiślańskim parku 
stoi pomnik Ślązaczki, który 
wyrzeźbił miejscowy artysta 
Artur Cienciała. Wcześniej na 
tym miejscu był pomnik Źródeł 
Wisły, odsłonięty w 1938 roku  
z okazji Święta Gór. Do imprezy 
tej nawiązuje Tydzień Kultury 
Beskidzkiej, który tego lata od-
będzie się po raz 56.

LKS Tempo Puńców świętuje 
70-lecie. Podczas jubileuszo-
wego spotkania nie zabrakło 
odznaczeń, wyróżnień i gratula-
cji. Prezesem klubu jest Andrzej 
Lacel. Działa sekcja piłki noż-

to i owo
z 

okolicy
Na początku wakacji podczas se-
sji Rady Powiatu Cieszyńskiego, 
wręczone zostały stypendia sta-
rosty cieszyńskiego dla wyróż-
niających się uczniów. Stypen-
dia otrzymali: Kinga Iwańska 
(Zespół Placówek Szkolno-Wy-
chowawczo-Rewalidacyjnych 
w Cieszynie), Kacper Karetta 
(II Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Kopernika w Cieszynie), 
Maciej Patrzyński (Zespół Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich  

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  **  *  *

ODPOWIEDŹ NA OŚWIADCZENIE 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA USTROŃ

(cd. ze str. 1)
W związku z publikacją w Gazecie Ustrońskiej z dnia 19 czerw-

ca 2019r. Oświadczenia Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń  
o rzekomym wprowadzaniu w błąd przez Radę Rodziców i Dy-
rekcję Przedszkola Nr 2 opinię publiczną na temat likwidacji lub 
przeniesienia Przedszkola Nr 2.

Twierdzenie, iż posiadamy niesprawdzone informacje jest nie-
prawdą.

W lutym, kiedy to dochodziły do nas słuchy o planach wobec 
placówki ze źródeł nieoficjalnych, Pani Dyrektor umówiła sie na 
spotkanie z Burmistrzem Miasta Ustroń w celu wyjaśnienia. Na 
spotkaniu, które odbyło się 4 marca dowiedziała się o planach 
przeniesienia Przedszkola Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 2.  
W obecności Pana Marka Gogółki przedstawiono i pokazano jej 
plany nowej lokalizacji przedszkola w szkole. W marcu pracownicy 
przedszkola i Rada Rodziców odniosły sie do tych informacji drogą 
oficjalną, pisząc pisma do Burmistrza. W odpowiedzi otrzymaliśmy 
zapewnienie, że rok szkolny 2019/2020 pozostaje bez zmian, że  
w chwili obecnej trwają prace nad weryfikacją i analizą możliwości 
zmiany lokalizacji Przedszkola Nr 2.

Zarzuca nam się wprowadzanie w błąd opinii publicznej na temat 
likwidacji lub przeniesienia przedszkola a prace nad planami trwały. 
18 marca na placówce pojawiła się Pani Zofia Perlaga, architekt 
w celu uzyskania informacji o potrzebach przedszkola, które by 
musiały być zrealizowane, aby przedszkole mogło funkcjonować 
w szkole. 28 maja została przez jednego z radnych opublikowana 
na portalu społecznościowym wycena adaptacji części pomiesz-
czeń szkoły dla celów przedszkola. W wycenie nie uwzględniono 
naszych sugestii. Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Nr 
2 uczestnicząc w zebraniu Rady Rodziców Szkoły usłyszała z ust 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, że były z nią od lutego 
osobiście prowadzone rozmowy na temat przeniesienia przedszkola.

Cała zaistniała sytuacja o tyle nas zaskoczyła, ponieważ w bu-
dżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem 
na wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku Przedszkola Nr 
2 z wykonaniem izolacji poziomej oraz w programie wyborczym 
radnego z ugrupowania Komitet Wyborczy Projekt Ustroń była 
ujęta modernizacja przedszkola.

3 kwietnia drogą oficjalną Rada Rodziców Przedszkola Nr 2 
napisała pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Pana Marcina 
Janika w celu wyjaśnienia co dalej z przyznanymi pieniędzmi na 
remont. O oświadczeniu z dnia 13 czerwca Przewodniczącego Rady 
Miasta dowiedzieliśmy się z portalu społecznościowego. Dopiero 19 
czerwca będąc w urzędzie otrzymaliśmy to pisemne oświadczenie.

W świetle powyższych faktów zarzucanie nam, że wprowadzamy 
w błąd opinię publiczną na podstawie niesprawdzonych informacji 
uważamy za niestosowne.

Z poważaniem                                                Rada Rodziców 
                                             oraz Dyrekcja Przedszkola Nr 2

BĘDZIE REMONT 
CIESZYŃSKIEJ

wością skorzystania przez mieszkańców i turystów z 45-60 
jednośladów. Radni musieli też zwiększyć środki, jakie miasto 
przeznaczy na zakup nowego samochodu dla jednostki OSP 
Lipowiec (40 tys. zł z rezerwy ogólnej) z powodu zmniejszenia 
kwoty dotacji z WFOŚiGW. Komisja Budżetu i Przestrze-
gania Prawa wydała pozytywne opinie uchwał związanych 
ze zmianami w budżecie, co przekazała przewodnicząca ko-
misji Bożena Piwowar. W przypadku wprowadzenia zmiany  
w uchwale, polegającej na zwiększeniu dotacji na samochód radni 
głosowali jednomyślnie. W głosowaniu nad uchwałą o zmianach 
w budżecie wstrzymał się Paweł Sztefek. Uchwała zmieniająca 
Wieloletnią Prognozę Finansową przeszła jednogłośnie. Tak samo 
jak kolejna, dotycząca zmian w spisie inkasentów, pobierających 
podatki i opłaty miejskie. 

Dzięki kolejnej uchwale ruszy remont 900-metrowego odcinka 
ul. Cieszyńskiej. Na tę swoją drogę powiat wyda 300 tys. zł i tyle 
samo dołoży Ustroń, jednak musimy te pieniądze przekazać do 
budżetu powiatu, bo ta jednostka samorządu jest właścicielem 
drogi i zarządcą. Ul. Cieszyńska zyska nową nawierzchnię i bru-
kowany chodnik. Obecnie trwa sprawdzanie ofert, które wpłynęły 
po ogłoszeniu przetargu. Artur Kluz wnioskował, żeby wykorzy-
stać zerwane płyty chodnikowe, a naczelnik Wydziału Inwestycji, 
Architektury i Gospodarki Gruntami UM Andrzej Siemiński po-
wiedział, że nieuszkodzone płyty będą do wykorzystania. Opinia 
komisji budżetowej była pozytywna, decyzja jednogłośna.

Dzięki przekazaniu miastu działek przez osoby prywatne, do 
samorządu należeć będą wszystkie grunty związane z ul. Źródlaną 
i dzięki temu będzie można zmienić jej kategorię na publiczną. 
Opinia Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej RM była pozytywna, o czym poinformował 
przewodniczący Aleksander Poniatowski. Radni głosowali jed-
nomyślnie. Tak samo jak w przypadku kolejnej uchwały, którą 
radni zdecydowali o przystąpieniu do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu 
Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, 
Skalica i Równica.

Ostatnia uchwała dotyczyła mandatu radnej Darii Staniek, pro-
wadzącej nad rzeką Wisłą bar „Utropek”. Po piśmie, które wpły-
nęło do Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda nakazał zbadanie, czy 
radna prowadziła działalność gospodarczą na gruncie miejskim. W 
treści uchwały czytamy, że po przeprowadzeniu postępowania wy-
jaśniającego, stwierdza się, że radna Daria Staniek nie naruszyła 
art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z czym 
nie zachodzą podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnej. W głosowaniu nad tą uchwałą wstrzymali się od głosu:  

*  *  *

*  *  *

(cd. na str. 12)
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NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Karina Fryda z Puńcowa i Jacek Szwarc z Ustronia

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

26/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jan Cienciała  lat 87   ul. Traugutta
Marian Surowiec lat 71   ul. J. Sztwiertni
Ewa Szarzec  lat 77   ul. Kwiatowa
Stanisław Marian Frej lat 83   ul. Źródlana
Jan Rymorz  lat 77   ul. Boczna  
 

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 

26/2019/2/R

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Bogusław Binek   lat 80  ul. Cieszyńska
Zuzanna Chrapek zd. Szarzec  lat 80  ul. Wiejska
Hermina Dryjak zd. Ośliźlok  lat 96  ul. Sztwiertni
Władysław Glajc  lat 80  ul. Słoneczna
Norbert Głowania  lat 85  ul. Lipowczana
Teresa Gramcow zd. Dutkiewicz  lat 80  ul. Liściasta
Anna Jedzok zd. Wantulok  lat 80  os. Manhatan
Bronisława Konieczna zd. Husar lat 93  ul. Porzeczkowa
Danuta Kowalczyk zd. Siwińska  lat 80  os. Cieszyńskie
Bogusław Lipus   lat 80  ul. Kluczyków
Jan Niemczyk   lat 80  ul. Daszyńskiego
Elfryda Panasiewicz zd. Gondzik lat 85  os. Manhatan
Krystyna Płaczyńska zd. Kaiser lat 80  ul. Drozdów
Anna Raszka zd. Kowala  lat 80  ul. Katowicka
Henrieta Skora-Mojeścik zd. Skora lat 80  ul. Daszyńskiego
Emil Tomiczek   lat 90  ul. Lipowska

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

26/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *
STOWARZYSZENIE 

„USTROŃSKIE DOŻYNKI” INFORMUJE
W związku z organizowaniem Dożynek w dniu 18 sierpnia 2019 r. 

(niedziela), podmioty prowadzące punkty handlowo-gastrono-
miczne 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.

MOJE WĘDROWANIE… 
AKWARELE I RYSUNKI STEFANA 

STELLERA 
Stefan Steller (1926-2018) – architekt, syn nestora śląskiej 

grafiki, rodem z Ustronia, Pawła Stellera. Projektant – urba-
nista w Syrii (1963-67) i Libii (1978-86). Projektant obiektów 
użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. Współautor 
wielu nagrodzonych opracowań konkursowych dla Warszawy. 
Odznaczony Złotą Odznaką Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich (2009) za długoletnią aktywną pracę społeczną na rzecz 
środowiska architektów. Laureat wielu nagród w konkursach 
SARP na projekty urbanistyczne.

Wernisaż wystawy odbędzie się w Muzeum „Zbiory Marii 
Skalickiej” w sobotę 6 lipca br. o godz. 15.00. Z koncertem for-
tepianowym wystąpi wnuczka Artysty Dominika Duda.

TERMIN PŁATNOŚCI 
ZA ODPADY KOMUNALNE 

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności II 
raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa  
w dniu 05.07.2019 r. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu 
Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub na rachunek bankowy 
Miasta Ustroń.

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

Euro-Spar tel. 695-629-501

26/2019/8/R*   *   *

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

KONKURSY I PRZETARGI 

*   *   *

*   *   *

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 
8.07 – 19.07 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 –12.00. 
Dzieci można zgłaszać w Oddziale dla Dzieci MBP lub telefo-
nicznie: 33 854 23 40 w. 22. Ostatnie miejsca.

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

ZABAWA ŚWIĘTOJAŃSKA BEZ ALKOHOLU
Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynentów 

„Rodzina” zaprasza na tradycyjną Zabawę Świętojańską bez 
alkoholu, która odbędzie się w Dobce, na polu biwakowym 
Nadleśnictwa Ustroń. Będzie kuchnia domowa, napoje zimne 
i gorące, alkogogle, strzelnica, muzyka do tańca. Początek o godz. 
15, w niedzielę 14 lipca. Współorganizatorami są stowarzyszenia 
abstynentów „Jonasz” ze Skoczowa i „Familia” z Cieszyna. 

*   *   *
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26/2019/4/R

Festiwal Ekumeniczny organizowany 
już po raz piętnasty przez Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu 
na stałe wpisał się w bogatą ofertę im-
prez kulturalnych naszego miasta i cieszy 
się zasłużoną renomą, prezentując przez 
ponad miesiąc całą paletę atrakcyjnych 
imprez, a wśród nich: koncertów, prelek-
cji i wernisaży wystaw w miejscowych 
obiektach sakralnych i instytucjach kultury.  
W bieżącym jubileuszowym roku Koncert 
Główny Festiwalu w wykonaniu Orkie-
stry Kameralnej Silesian Art Collective  
z Katowic pod batutą Mateusza Walacha, 
stanowił wspaniałą uroczystość urządzoną 
23 czerwca w kościele ewangelickim Apo-
stoła Jakuba Starszego z udziałem wielu 
znamienitych gości, a zaszczycili ją swą 
obecnością m.in. premier i poseł do Par-
lamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, 
ks. bp. dr Adrian Korczago – zwierzchnik 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewan-
gelicko – Augsburskiego, ks. prof. Józef 
Budniak, Starosta Powiatu Cieszyńskiego 
Mieczysław Szczurek, przewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław 

(cd. na str. 7)

BYĆ RAZEM TO WAŻNE, 
ZARÓWNO DLA CHRZEŚCIJAN, 

JAK I CAŁEGO NARODU
Kubicius, członkowie Zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego Stanisław Malina i Christian 
Jaworski, radna powiatowa Anna Sucha-
nek, burmistrz Miasta Ustroń Przemy-
sław Korcz, przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń Marcin Janik, proboszcz parafii 

ewangelickiej ks. radca Piotr Wowry, radni 
miejscy oraz sporo zainteresowanych. 

Uroczystość można nazwać wzniosłym 
wydarzeniem artystycznym, a to przede 
wszystkim za sprawą świetnej prezentacji 
pieśni religijnych przez wokalistkę Joan-
nę Smajdor przy udziale energetycznego 
siedmioosobowego zespołu młodych skrzy-
paczek i doskonały wybór oraz interpre-
tację tekstów prof. Jana Szczepańskiego, 
ks. Jana Twardowskiego i ks. Józefa Tis-
chnera dokonany przez znaną prezenterkę 
wielu imprez i recytatorkę Magdalenę 
Kozłowską oraz wyborne wystąpienia 
mówców. Uroczystość rozpoczęto frag-
mentem kultowych wspomnień Profesora 
„Korzeniami wrosłem w ziemię” o wierze, 
która była przede wszystkim stylem ży-
cia, sposobem przeżycia w ciężkiej walce  
o byt, uzasadniała i nadawała sens pracy 
ponad siły. Ale tylko taka praca mogła 
utrzymać jednostki, rodziny, zbory liczą-
ce wyłącznie na siebie i na „przymierze  
z Panem”. Religia uświęcała pracę, bo  
z niej utrzymywali się wierni.

Prowadzący ceremonię przewodniczący 
ChSE, Łukasz Sitek po powitaniu zacnych 
gości i dokonaniu prezentacji Festiwalu 
Ekumenicznego poprosił o zabranie głosu 
premiera Jerzego Buzka, który powiedział 
m.in. Przychodzimy tutaj od wielu lat  
i w jakiś sposób łatwiej zjednoczyć nam 
się, bo jesteśmy jedno wobec potęgi  

Po pięknej uroczystości długotrwałe owacje na stojąco.                            Fot. L. Szkaradnik

Pieśni w wykonaniu wokalistki wzbudzały powszechny zachwyt.              Fot. L. Szkaradnik
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WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

Ostatnio opublikowany raport Najwyż-
szej Izby Kontroli wskazuje na złą jakość 
wody w kranach i problemy z odprowa-
dzaniem nieczystości w miejscowościach 
turystycznych w sezonie. Na szczęście 
w Ustroniu sytuacja jest dobra, więc za-
równo mieszkańcy, jak i turyści śmiało 
mogą pić wodę z kranu. Wszystko to 
dzięki wieloletnim, sukcesywnym inwe-
stycjom wodno-kanalizacyjnym. Dzięki 
nim wśród kurortów górskich jesteśmy 
na 3. miejscu w jakości infrastruktury sa-
nitarnej. Nasza gmina jest skanalizowana  
w ponad 95 proc., pozostałe niecałe 5 proc. 
to miejsca trudno dostępne lub pominięte  
z innych, czasem formalnych, czasem fi-
nansowych powodów. Staramy się jednak 
likwidować te białe plamy, np. teraz uzu-
pełnimy ostatecznie kanalizację w rejonie 
ul. Skoczowskiej. Gospodarstwa, które nie 
są przyłączone do sieci miejskiej korzy-
stają z szamb lub przydomowych oczysz-
czalni ścieków, a miasto za pośrednictwem 
Straży Miejskiej sprawdza częstotliwość 
wywozu nieczystości. W innych gminach 
ta kontrola jest zbyt słaba, o czym również 
informuje NIK. Pojawiają się nawet głosy, 
że należałoby wprowadzić kary dla gmin 
za nieegzekwowanie obowiązku wywozu 
nieczystości. Nie musimy się tego oba-
wiać, gdyż kontrole przeprowadzane są 
systematycznie, choć wyrywkowo. 

Problem gorszej jakości wody występuje 
w gminach turystycznych szczególnie  
w sezonie, gdy nagle kilkukrotnie zwięk-
sza się liczba osób. W Ustroniu gesto-
rzy obiektów turystycznych są dobrze 
przygotowani na większą liczbę gości,  
a ścieki oczyszczają dwie oczyszczalnie 
– w Ustroniu i w Skoczowie. Zgodnie ze 
sprawozdaniem NIK Ustronia nie dotyczą 
zarzuty, że gdy pojawiają się turyści, ścieki 
nie są odpowiednio oczyszczane. 

Mimo wyjątkowych upałów nie ma  
u nas na razie zagrożenia, że tak jak np. 
w Zakopanem podczas ostatnich świąt 
Bożego Narodzenia i sylwestra, zabrak-
nie wody w kranie. Nie mniej jednak 
pamiętajmy, że polskie zasoby wody są 
mniejsze od zasobów niejednego państwa 
afrykańskiego. Obecnie panujące upały 
i stosunkowo niewielkie opady sytuacji nie 
poprawiają. Dlatego zwracam się z ape-
lem do mieszkańców o szanowanie wody 
i rozsądne jej wykorzystywanie. Takim 
rozsądnym wykorzystaniem może być 
jej… picie. Okazuje się, że wodę kra-
nówkę można pić bezpiecznie, jest ona 
zdrowa i smaczna. Wodociągi Ziemi Cie-
szyńskiej dołączyły do grupy polskich 
zakładów wodociągowych, które pro-
mują picie wody prosto z kranu. Według 
naukowców kranówka ma bardzo wiele 
zalet zarówno tych zdrowotnych, jak 
i ekonomicznych. Picie wody z kranu jest 
też ekologiczne, bo ogranicza produkcję 
plastików.                            Spisała: (mn)

Ponad 11 tysięcy krzewów róż rośnie w naszym mieście. O tej porze roku  
i te różowe, i herbaciane, i czerwone prezentują się pięknie. Na klombach, 
rabatach, w parkach, wzdłuż dróg i chodników oraz na rondach barwne kom-
pozycje uzupełniają byliny i rośliny jednoroczne. W zeszłym i obecnym roku 
niejeden kawałek zieleni miejskiej przechodził gruntowną rewitalizację dzięki 
projektowi „Nasz Zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa zieleni w kra-
jobrazie miejskim”, współfinansowanemu ze środków unijnych, pozyskanych 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita 
wartość projektu to 1.539.474,43 zł, w tym dotacja ze środków unijnych: 
1.329.528,72 zł. 

UKWIECAJĄ USTROŃ

Program ten dotyczy zmian w określo-
nych miejscach w mieście, ale konieczna 
jest też codzienna pielęgnacja wszystkich 
terenów zielonych. A rabatki i ukwiecone 
donice to dzieło zaledwie 4 pań pracują-
cych w Przedsiębiorstwie Komunalnym. 
Jolanta Skupień, Natalia Makosz, Renata 
Wojtek i Aniela Jakubek zaczynają dzień 
pracy bardzo wcześnie. Najtrudniejsze są 
dla nich upały, zwłaszcza gdy pracują na 
rondach i przy samych ulicach, bo wtedy 
spaliny i kurz są jeszcze bardziej odczu-
walne. 

– Róże są trudne, bo trzeba się nimi dużo 
zajmować. Trzeba je opryskiwać, jesienią 
przyciąć każdy krzaczek, zakopcować  
i przykryć choiną, do tego dochodzi ich 
plewienie. Tę czynność powtarzamy kil-
kakrotnie w roku i na różach, i na każdym 
innym klombie – wyjaśnia pani Jolanta. 
– Jeszcze ze dwa lata temu wykonywały-
śmy dodatkowo inne prace porządkowe na 
terenie miasta, ale kwiatów tak przybyło, 
że teraz zajmujemy się tylko nimi. 

– To jest praca dzień w dzień przez cały 
sezon. Kopaczka od marca do października 
i końca nie widać – dopowiada Natalia 
Makosz. 

– Na rondach zrobiłyśmy już drugie sa-
dzenie, po wiosennych kwiatach przyszedł 

Renata Wojtek, Jolanta Skupień, Natalia Makosz mają chwilę przerwy.            Fot. M. Niemiec

czas na letnie. Teraz jest już trochę mniej 
jednorocznych, bo część zagospodarowa-
no roślinami wieloletnimi, ale i tak było 
ok. 4 tysiące sadzonek na jedno rondo – 
mówi Renata Wojtek. 

– Na szczęście niekiedy można sobie 
ułatwić życie i wykorzystać mechaniczne 
narzędzia ogrodnicze, ale głównie jest 
to tradycyjna praca – wyjaśnia Jolanta 
Skupień. –Ważne jest, żeby była zgrana 
ekipa, a jeszcze ważniejsze, żeby była ro-
botna. Firma poszukiwała ludzi do pracy, 
ale chyba wydała się za ciężka. Roboty 
byłoby dość na dwie takie ekipy jak nasza, 
ale dajemy radę. Sama też mam ogródek 
i zawsze jeszcze trochę siły zostaje, żeby 
w nim popracować. Lubię zajmować się 
moimi bylinami, krzewami, azaliami... 

Pani Jolanta jest też od kilku lat autorką 
najważniejszego wieńca Ustrońskich Do-
żynek, który podczas obrzędu przekazy-
wany jest gazdom. Podczas święta plonów 
wielotygodniową pracę rąk ustronianki 
podziwiają mieszkańcy i wczasowicze, 
a zdjęcia wieńca często pojawiają się  
w mediach, choć jego autorka pozostaje 
anonimowa. Podobnie jak z kwiatami  
w Ustroniu. Wszyscy się zachwycają, ale 
mało kto wie, że stoją za tym cztery pra-
cowite panie.                 Monika Niemiec
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Niezmiernie smutną rzeczywistością staje 
się fakt, kiedy coraz więcej znanych, zacnych 
i zasłużonych ustroniaków odchodzi. Ow-
szem wielu z nich udaje się dożyć pięknego, 
sędziwego wieku, ale każda pora nadejścia 
śmierci pozostającym na ziemskim padole 
wydaje się w tym momencie nieodpowiednia.

Śp. Karol HŁAWICZKA, który zmarł  
w Święto Trójcy Świętej 16 czerwca 2019 r. 
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie w wieku 88 
lat, urodził się 8 marca 1931 r. w Ustroniu 
jako syn Jana i Ewy z domu Drózd. W 1961 
r. wstąpił w związek małżeński z Heleną 
Sztwiertnią, lecz nie dane mu było za dłu-
go być szczęśliwym ze swoją wybranką, 
bowiem po 10 latach, w 1971 r., jego wspa-
niała żona umarła. Bardzo krótko Państwo 
Hławiczkowie mogli wspólnie cieszyć się 
swoimi dziećmi – pierworodnym Włady-
sławem i młodszą Marią, których osamot-
nionemu wdowcowi przyszło wychowywać  
w pojedynkę. Życie napisało niestety dla nich tragiczny scena-
riusz, młoda żona i matka przeniosła się w inny wymiar, zosta-
wiając na zawsze swoich najbliższych. Zamieszkiwali w dziel-
nicy Goje przy ul. A. Brody, w przeszłości zwanej przysiółkiem 
„Babilónka”. Doczekał się czterech wnuczek: Anny, Agnieszki, 
Katarzyny i Wioletty. Do wieczności wyprzedził go przyrodni 
brat Jan Wacławik. Pozostało przyrodnie rodzeństwo, siostra 
Helena Lipowczan i drugi brat Paweł Wacławik z rodzinami.

 Zmarły ukończył Szkołę Handlową w Cieszynie. W latach 
50.XX wieku był represjonowany. Całe swoje życie związał  
z Ustroniem i pracą na odziedziczonym w spadku gospodar-
stwie rolnym, tzw. ojcowiźnie, zostając jednym z największych 
nie tylko rolników, ale i hodowców bydła mlecznego. Mleko  
z własnej hodowli jak i z okolicznych majątków rolnych zawo-
ził do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bażanowicach. 
Gospodarką na „Babilónce” rozpoczął kierować w latach 60. 
ubiegłego stulecia.

Okazał się bardzo aktywnym działaczem społecznym jako 
długoletni członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 
(ob. Polskie Stronnictwo Ludowe). Kilkakrotnie pełnił funkcję 
radnego Miejskiej Rady Narodowej w kadencjach: 1961-1965, 
1969-1973 i 1988-1990. W ostatniej - skróconej wybrano go 
nawet na zastępcę przewodniczącego MRN. Po transformacji 
ustrojowej po raz kolejny startował w wyborach już samorządo-
wych do Rady Miasta z ramienia PSL, uzyskując mandat radnego 
na lata 1990-1994. Ponadto działał w ustrońskim Kółku Rolni-
czym , został członkiem Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej,  
a w latach 80.XX wieku do 2010 r. zasiadał w Radzie Nad-
zorczej Banku Spółdzielczego. Przez wiele lat angażował się  
w organizację ustrońskiego Święta Plonów „Dożynki”. Aktywnie 
uczestniczył w życiu Parafii, między innymi poprzez członko-

stwo w Chórze Ewangelickim. Za szeroką 
działalność społeczną w swojej rodzinnej 
miejscowości odznaczony został Złotym  
i Brązowym Krzyżem Zasługi.

Karol Hławiczka jako osoba powszechnie 
znana dał się poznać z wielu pozytywnych 
stron. Jego życzliwość, bezinteresowność, 
chęć niesienia pomocy ludziom nie tylko  
z branży powodowało, iż zasłużył sobie na 
szacunek, poważanie i wartościową pozy-
cję społeczną. Autorytet jakim darzyli go 
współmieszkańcy pomagał mu w realizacji 
wszystkich zamierzeń i celów. Pomimo 
przeciwności losu, każdego zawsze witał 
z uśmiechem. Do końca zachował pogodę 
ducha, nie chcąc przeczuwającym odej-
ściem sprawić przykrości swoim następcom. 
Jego osobowość w sposób bardzo wymow-
ny można scharakteryzować nawiązując 
do powiedzenia Moniki Zawistowskiej:  
„W ludziach dobrych wiele serc bije”. 

Dostojną uroczystość pogrzebową 19 czerwca br. w kościele 
ewangelickim Ap. Jakuba Starszego prowadzili: ks. proboszcz 
radca Piotr Wowry wraz z ks. Dariuszem Lerchem. Podczas 
kazania żałobnego bardzo licznie zebrani usłyszeli, iż dla wielu 
śmierć pozostaje zagadką, która poraża. Przywilejem chrześcija-
nina jest natomiast radosna nadzieja podążająca poza grób (…). 
Życie na ziemi nie jest spacerem ani wędrówką bez celu, bowiem 
celem jest Królestwo Boże znajdujące się na samym szczycie. 

W finalnej drodze na miejscowy cmentarz ewangelicki towa-
rzyszyli bohaterowi wspomnienia nie tylko mieszkańcy Ustronia, 
okolicznych miejscowości chcący oddać hołd jego pamięci, ale  
i liczne delegacje: Zarządu Miejskiego PSL z pocztem sztanda-
rowym, Banku Spółdzielczego, Stowarzyszenia „Ustrońskie Do-
żynki”, Kółka Rolniczego Ustroń Centrum. Uroczystość uświet-
nił występ chóru ewangelickiego pod kierunkiem Pawła Branca. 
Marlena Janik zagrała na skrzypcach z akompaniamentem 
organowym Joanny Chraściny. Na miejscu wiecznego spoczynku 
pożegnał zmarłego honorowy prezes Zarządu Powiatowego PSL 
w Cieszynie, Jan Kubień, zaś trębacze Greniowie z Brennej 
wykonaniem okazjonalnych utworów zakończyli ceremonię. 
Ustrońskie pagórki zaszumiały pieśń żałobną, a liczne ptaki 
pięknymi trelami zaśpiewały ostatni raz nad otwartą mogiłą. 
Niechaj zacisze, gdzie spoczął w grobie rodzinnym, zapewni 
mu wieczny odpoczynek, a ukochana ustrońska ziemia lekką mu 
będzie.                                                                Elżbieta Sikora 

        
P.S. Zainteresowanych szczegółową historią rodu Hławiczków 

odsyłam do artykułu autorstwa Bożeny Kubień pt. „Szkic do portretu 
ustrońskiego rodu Hławiczków z „Babilónki”, zamieszczonym w 19 
tomie „Pamiętnika Ustrońskiego”, wydanego nakładem Towarzy-
stwa Miłośników Ustronia w 2016 r.

WSPOMNIENIE  O  KAROLU  HŁAWICZCE

Nauczycielka języka polskiego Marzena Malina nie pełni i nie pełniła 
funkcji wicedyrektor Gimnazjum nr 2 jak napisałam w ubiegłym 
tygodniu. Na uroczystości Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 
otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta Ustroń za swoją pracę pedago-
giczną. Przepraszam za pomyłkę panią Marzenę Malinę i Czytelników.     
                                                                            Monika Niemiec                        

W poprzednim numerze GU błędnie podaliśmy termin organizacji 
targów „Skarby Stela”. Targi te odbywają się w każdą czwartą, a 
nie ostatnią niedzielę miesiąca. Na targowisku do dyspozycji kolek-
cjonerów są wtedy darmowe, zadaszone stoiska. Ustrońskie targi 
staroci cieszą się coraz większym zainteresowaniem sprzedawców  
 kupujących, których przepraszam za błąd.             Monika Niemiec
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru  Przewodniczącego Zarządu i Zarządu 
Osiedla Ustroń Lipowiec

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

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

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

odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Lipowiec

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

Osiedle Ustroń Lipowiec obejmuje ulice:
Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, Kręta, 
Krzywaniec, Leśna od nr 10, Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 
po stronie prawej i od nr 23 po stronie lewej), Mokra, Nowociny, 
Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa
     
     Burmistrz Miasta
    Przemysław Korcz

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru  Przewodniczącego Zarządu i Zarządu 
Osiedla Ustroń Polana

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

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

i piękna muzyki, albo też jak sobie wyobrazimy jak potężny, wiel-
ki i miłosierny jest Stwórca, w którego wszyscy wierzymy. To są 
prawdziwie chrześcijańskie spotkania i myślę, że Śląsk Cieszyński 
jest dobrym przykładem wspólnoty, która przezwycięża dawne po-
działy. (...) Można przezwyciężyć podziały, nawet te najtrudniejsze 
i dzisiaj przy okazji 15. Festiwalu pomyślałem sobie, że bardzo 
ważna jest na przykład wspólnota narodowa, która ma głębokie, 
ciągle niezabliźnione podziały. Nad nimi też musimy pracować. 
Jest to równie ważne jak to, co się już udało we wspólnocie chrześ-
cijańskiej. A więc wspólnota ma sens bardzo szeroki, ale dobrze, 
że chrześcijanie są tego przykładem. 

Z kolei Starosta dziękując Stowarzyszeniu za dotychczasową 
działalność przedstawił ważny dla jedności, lecz drobny epizod  
z czasów wojennych: Pozwólcie Państwo, że cofnę się do czasów, 
kiedy te różnice między ludźmi były najbardziej widoczne i okrut-
ne, do II wojny światowej. Chcę wspomnieć historię piosenki Lili 
Marleen, napisanej w 1941 r., która odnosiła wielkie sukcesy na 
wszystkich frontach. W czasie kiedy ją nadawano cichły armaty, 
milkły moździerze, wszyscy zasłuchani w podziwie milczeli. Jeżeli 
taka piosenka mogła zrobić tak dużo dobrego wśród nienawidzą-
cych się ludzi po obu frontach, jeżeli została przetłumaczona na 
kilkadziesiąt języków, to jak wiele dobrego może zrobić Stowa-
rzyszenie, które muzyką promuje działalność na rzecz jedności.

A piękna muzyka rozbrzmiewała w kościele przez ponad godzinę 
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective. Od 
2010 r. zachwyca ona publiczność swoim entuzjazmem i pro-
fesjonalizmem, odnajdując się zarówno w repertuarze muzyki 
klasycznej, jak i w brzmieniach rozrywkowych. Urokliwe kom-
pozycje płynące ze strun skrzypaczek uwznioślały każdą duszę,  
a znane pieśni religijne jak: „Kiedy ranne wstają zorze”, „Za rękę 
weź mnie Panie”, czy „Pod Twą obronę” w oryginalnej aranżacji 

wokalistki o anielskim głosie doprawdy wprowadzały słuchaczy 
w nieziemski nastrój, a może wprost w błogostan, podążając za 
słowami pieśni: „Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Ja nie! Ja 
wierzę, wiara czyni cuda”.

Mocnym akcentem uroczystości były wystąpienia księży. Ks. 
dr Adrian Korczago oznajmił m.in.: Kaznodzieja Salomonowy 
zapisał takie słowa w swej mądrości: Pilnuj swoich kroków, gdy 
idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, a ekumeniczny 
przekład tego fragmentu brzmi: Strzeż swoich kroków, gdy idziesz 
do Domu Bożego i podejdź blisko, by słuchać.. Mam nadzieję, że 
wyruszając na ten koncert, nastawiliście się Państwo na słuchanie. 
Podeszliście na tyle blisko, by usłyszeć Boży szept. A on zawsze 
zawiera słowa zachęty do miłości, bo jak słyszeliśmy Bóg jest 
miłością. (...) A zatem nie może motywować do tego abyśmy zacie-
trzewieni spoglądali z niechęcią w stronę drugiego człowieka. On 
zawsze chce motywować do tego, abyśmy potrafili otwierać się na 
różnorodność, która może zaskakiwać i zaskakuje, ale też w sposób 
niepowtarzalny ubogaca. Dlatego dziękuję też Stowarzyszeniu za 
te 15 lat podejmowanych prób. (...) Muzyka jest taką siłą, poprzez 
którą Duch Święty oddziałuje na nasze serca. (...)

Ks. prof. Józef Budniak powiedział: Dołączam się do tych życzeń 
ks. Biskupa, rzeczywiście wsłuchujemy się w ten szept muzyki i słów 
pieśni. Św. Augustyn powiedział, że kto śpiewa dwa razy się modli. 
I tę modlitwę można było odczuć. (...) A kiedy jesteśmy jako siostry 
i bracia jedno, w tym sakramencie chrztu świętego, to dziękujemy 
kościołowi prawosławnemu, za to że oni dzisiaj mają święto Ze-
słania Ducha Świętego. Dziękuję Państwu, że jesteśmy razem. Być 
razem to jest ważne, zarówno dla nas chrześcijan, jak również dla 
całego narodu. Ks. dr A. Korczago dodał: Dzisiaj Dzień Ojca, a my 
wszyscy mamy niezwykłego Ojca, więc proponuję abyśmy wtulili 
się w jego ramiona i zmówili modlitwę „Ojcze nasz”. 

Długotrwałe owacje publiczności na stojąco oraz bisy stanowiły 
wyraźny dowód na to, że była to uroczystość najwyższej klasy,  
a zespolenie urokliwej muzyki religijnej z cytatami znanych dzieł 
literackich w tak wybornej interpretacji, było doprawdy nieco-
dziennym przeżyciem.                                      Lidia Szkaradnik

(cd. ze str. 4)

BYĆ RAZEM TO WAŻNE, ZARÓWNO DLA 
CHRZEŚCIJAN, JAK I CAŁEGO NARODU
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 Pijalnia wód na Zawodziu oferowała 
niejednokrotnie atrakcje kulturalne, lecz 
wieczorny koncert gongów w wykonaniu 

Aleksandry Żochowskiej z Bielska-Białej, 
który zaprezentowano w świąteczny dzień 
20 czerwca zgromadził tak liczną publicz-

ność, że dla wszystkich chętnych brakło 
miejsca. Dźwięki mis i gongów to szcze-
gólne fale, potrafiące uspokoić emocje, 
przynieść błogie rozluźnienie w ciele, 
ukoić umysł. Działają podobnie jak fale 
wody w morzu czy jeziorze, które koły-
sząc dają wrażenie lekkości i odprężenia. 
Organizatorzy przygotowali na podłodze 
maty, aby obecni na tym relaksacyjnym 
spektaklu mogli położyć się i wyciszyć, 
jednak nie było to dla wszystkich możliwe, 
bo większość słuchaczy stała ciasno obok 
siebie. Fenomen gongu i mis dźwięko-
wych polega na tym, że mają wyjątkowo 
rzadką właściwość przekazywania ener-
gii także bezpośrednio do organizmu. 
Gong, wytwarzając silnie rezonujące 
dźwięki, wpływa na ciało, umysł i duszę, 
a poprzez spowalnianie przepływu fal 
mózgowych, redukuje stres, uwalnia od 
lęków i przywraca naturalną równowagę 
psychofizyczną. Dźwięk ten nie leczy, ale 
pozwala uruchomić wewnętrzne procesy 
uzdrawiania i w ten sposób organizm leczy 
się sam. Nie należy się zatem dziwić, że 
zainteresowanie tą formą relaksacji było 
tak duże. 

              Tekst i foto:  Lidia Szkaradnik

FENOMEN GONGU I MIS DŹWIĘKOWYCH

Dr Aleksandra Golik-Prus pracuje  
w Książnicy Cieszyńskiej, wykłada filolo-
gię klasyczną na Uniwersytecie Śląskim, 
ale również sama jest ikonopisarką ze 
Szkoły św. Józefa w Wadowicach. Podzie-
liła się więc z zainteresowanym audyto-
rium – które dopisało mimo upału – nie 
tylko ogromną wiedzą, lecz również szcze-
rą pasją. Pasją, która okazała się zaraźliwa, 
ponieważ cała widownia słuchała z uwagą, 
zadawała pytania, oglądała zawieszone 

ZROZUMIEĆ IKONĘ

na wystawie ikony, by lepiej zrozumieć 
przedstawiane zagadnienia. Prelegentka 
wyjaśniła m.in. dlaczego ikony się pisze, 
a nie maluje i dlaczego brak plastycznego 
talentu nie jest w tym przeszkodą. Zwró-
ciła uwagę na cechy charakterystyczne 
wyobrażonych twarzy – wielkie oczy  
i uszy, ale wąskie nosy i małe usta, by wy-
jaśnić przyczyny takiego sposobu przed-
stawienia. Objaśniała znaczenie użytych 
kolorów, uświadamiając, jak wiele detali 

Ikony potrafią zachwycić swoim pięknem, wyglądają też w pewien sposób znajomo. 
Jednak dla odbiorców z naszego kręgu kulturowego często pozostają tajemnicze, 
zaskakujące, nie do końca zrozumiałe. Przekonać się o tym mogli goście Muzeum 
Zbiory Marii Skalickiej odwiedzający wystawę Krzysztofa Liszki “Świat Ikony” trwa-
jącą od kwietnia do końca czerwca. By ów hermetyczny świat nieco przybliżyć, 
15 czerwca odbył się korespondujący z nią wykład dr Aleksandry Golik-Prus pt. 
“Zrozumieć ikonę”.

ma swoją symbolikę i przekaz. Jako filolog 
klasyczny poświęciła wiele uwagi podpi-
som, które muszą się na prawdziwej ikonie 
znajdować. Odkrywała przed słuchaczami 
tajemnice starogreckich liter i skrótów, 
wskazywała na często występujące błędy 
ucząc je rozpoznać. Przybliżyła też stojącą 
za ikonopisarstwem tradycję, duchowość 
i filozofię niełatwą, bowiem wymagającą 
nie tylko zrozumienia, ale i wiary w wyni-
kające z owej tradycji założenia. Wyraźnie 
ukazało to różnicę między ikoną  a jedynie 
malarstwem ikonicznym.  

Biorąc pod uwagę, jak bardzo świat ikon 
jest złożony i rozległy, nie można powie-
dzieć, że słuchacze wykładu zrozumieli 
ów świat w pełni – o szczycenie się tym 
nie pokusiłaby się chyba nawet sama prele-
gentka. Jednak niewątpliwie rozumieją go 
trochę bardziej i na pewno zostali nim ocza-
rowani i zaciekawieni. Jadwiga Podżorny 
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Tegoroczną rekordzistką jest Iza z Jaworzna, która oddała 
42 cm włosów.                                                Fot. K. Francuz 

AKCJA PRZYWRACA
WIARĘ W SIEBIE

(cd. ze str. 1)
 Ania ma 14 lat i pod koniec roku szkolnego zadecydowała, że 

obetnie włosy i odda je potrzebującym. Do salonu przyszła wraz 
z mamą, która była bardzo dumna z decyzji córki. Równocześnie 
włosy obcinała Aniela Misiarz z Cieszyna. 2 lata temu zdecy-
dowała się na to po raz pierwszy i bez wahania wróciła również 
tym razem, szczególnie z myślą o chorych na raka dzieciach. Na 
darmowe obcięcie należało wcześniej umówić się telefonicznie, 
a następne w kolejce były Amelia i Julia. Dziesięciolatki wspólnie 
i bez obawy zdecydowały się na ten odważny krok, a gdy zobaczyły 
efekt końcowy, to zadeklarowały, że wrócą jak najszybciej. Martyna  
z Ustronia natomiast nie tylko honorowo ścięła bardzo długie 
włosy, ale też spełniła swoje marzenie. Chciała oddać włosy od 
kiedy jako dziecko przeczytała w gazecie o tej formie pomocy,  
a gdy na ustrońskim rynku usłyszała informację o organizowanej 
niebawem akcji, to natychmiast podjęła decyzję. Mimo lekkiej 
obawy cieszyła się, że może dać coś z siebie... i to wielokrotnie! 
Wielu chętnych obcina włosy, a przez kolejne dwa lata zapuszcza je 
aby ściąć ponownie. Tym samym osoby zdrowe stają się wsparciem  
i również angażują się w walkę z bezwzględną chorobą. 

– Niestety w branży nie jest to popularne – mówi właścicielka 
zakładu – Nie ma świadomości wśród innych fryzjerów, więc 
zachęcam, aby informowali oni o takiej możliwości swoich klien-
tów. Niejednokrotnie długie, zdrowe warkocze lądują po prostu  
w koszu! Ja walczę z klientkami o każdy centymetr, inni fryzjerzy 
także mogą informować klientów, że da się pomóc w taki sposób. 
Takie włosy można przynieść do mnie do salonu, to nic nie kosz-
tuje. Oczywiście, zorganizowanie całej akcji wiąże się z kosztami, 
bo są to obcięcia darmowe, klient wychodzi w pełnej fryzurze,  
a obcięcie włosów na perukę to proces. Takie włosy trzeba zmie-
rzyć, wymyć dokładnie, zapleść w warkocze i obciąć. Potem 
zajmujemy się klientką, a obcięte warkocze suszymy, opisujemy 
i wysyłamy prosto do Warszawy. Są też salony, które brały udział 
w akcji, ale już tego nie robią. A przecież jeśli bierze się pieczę, 
to należy trwać w postanowieniu, więc nadal gorąco zachęcam 
wszystkich do działania. 

Potwierdza to historia Izy, która wraz z mężem przyjechała na 
urlop aż z Jaworzna. Zapuszczała włosy od dziecka, a jakiś czas 
temu postanowiła je obciąć. Niestety, w jej okolicy nie znalazła 
odpowiedniego salonu. Pomimo, że wiele miejsc deklaruje przy-
należność do fundacji, po rozmowie okazywało się, że już się tym 
nie zajmują. Dopiero w Ustroniu kobieta przypadkowo trafiła na 
ogłoszenie. Dzięki temu nie tylko diametralnie zmieniła wizeru-
nek, ale przede wszystkim wsparła wspaniały cel oddają 42 cm 
zdrowych, naturalnych włosów.

W Ustroniu akcja odbywa się po raz 4. Ogromny wysiłek w reali-
zację projektu włożyła pani Ula i jej zespół, czyli Magda Januszek, 
Sandra Tyrna i Amelia Szarzec oraz Anna Chrapek i Ela Malik, 
które co roku oferują pomoc i przyjeżdżają zaraz po zamknięciu 

swoich własnych salonów. W tym roku wsparciem w nagłośnieniu 
projektu były wielkoformatowe plakaty w restauracji Sielanka, 
pubie Tete-a-Tete, u jubilera Domino i w cukierni Delicje. Smaczny 
poczęstunek w postaci ciasteczek ufundowały Delicje, a kanapki 
wykone przez restaurację Bahus, to inicjatywa Beaty Niemiec. 

– Pani Beata ma bardzo długie, piękne włosy, których nie zde-
cydowała się obciąć, ale wsparła nas w inny sposób. Dla osób 
z najgrubszymi i najdłuższymi włosami mamy też vouchery upo-
minkowe, w tym roku dostaliśmy je od restauracji Melisa, Chaty 
Olimpijczyka we Wiśle i drogerii Millor z Cieszyna – zaznacza 
U. Legierska. 

 Dowiedziałam się, że syntetyczne peruki są niewygodne, gdyż 
ten materiał nie oddycha, nie da się go ułożyć czy zafarbować. Na 
pierwszy rzut oka widać, że włosy są sztuczne, co często pogarsza 
samopoczucie chorej. 

– Tak jak każda pacjentka potrzebująca peruki ma swoją historię, 
tak i ja. A za każdym centymetrem przekazanych włosów kryje się 
też historia darczyńcy. Ta choroba to cierpienie, uporczywa terapia 
i jeszcze utrata włosów, która jest dodatkowym ciosem, obniża 
samoocenę. Nie musi tak być. Akcja Daj Włos jest właśnie dla 
takich osób, daje nadzieję. Włosy to atrybut kobiety i przywraca 
on chorej wiarę w siebie. 

Urszula Twardzik to kolejna klientka, która przez ostatnie dwa 
lata zapuszczała włosy. Pomoc innym była silną motywacją pomi-
mo, iż wymagają one odpowiedniej pielęgnacji, a taka fryzura nie 
zawsze jest komfortowa. Nie mogły zniechęcić jej nawet kąśliwe 
uwagi i słowa. Na pytanie: „Ula, dasz się oszpecić?” odpowiadała 
uśmiechem i dalej wytrwale dążyła do celu, czyli do co najmniej 
27 centymetrowej długości włosów.

Peruka z włosów naturalnych nie jest refundowana przez NFZ, 
a jej koszt to około 5-7 tysięcy złotych. Wielu chorych ze względu 
na samopoczucie, brak siły i braku informacji w mediach nie wie, 
że można otrzymać ją całkowicie za darmo. W tym celu należy 
zgłosić się z oświadczeniem od lekarza, oświadczeniem NFZ oraz 
dowodem osobistym pod wskazany adres.         Karolina Francuz 

Klaudia zdecydowała się oddać włosy po raz drugi i bez wahania obcięła 
gęste pukle.                                                                                    Fot. K. Francuz 

Ania świetnie czuła się w nowej, wakacyjnej fryzurze.   Fot. K. Francuz 
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Przewodniczka jest niekwestionowanym 
ekspertem w zakresie miejscowej historii, 
a zwłaszcza architektury, więc przekazała 
zebranym dużo interesujących wiadomości, 
skupiając się na ciekawostkach do których 
dotarła podczas badań terenowych. Nazwała 
spacer eksperymentalnym, gdyż zorgani-
zowany był w tej formie po raz pierwszy, 
lecz okazało się, że wzbudził spore zain-
teresowanie. Nieprzypadkowo wędrówkę 
rozpoczęto pod ratuszem, który istnieje 
już 125 lat, a w przeszłości użytkownicy 
mieszkań w tym budynku wynajmowali 
pokoje letnikom. Po przejściu przez ulicę 
zatrzymano się pod obiektem dawnej willi 
„Ustronianka” (obecnie ING Bank Śląski) 
zbudowanej w okresie międzywojennym 
przez rodzinę Kozłów. Potem grupa udała 

się ulicą Grażyńskiego w kierunku doliny 
Gościradowca, a że trudno było przemiesz-
czać się zatłoczonym w tym świątecznym 
dniu popularnym traktem, więc przewod-
niczka szła na przedzie z daleka widoczna 
pod czerwonym parasolem. Pogoda była 
w sam raz na spacer, bez upału, ale też 
bez deszczu. Dalej uzyskano informacje  
o dawnych willach „Neli”, „Astra”, Helga” 
i „Oaza”, która była własnością rodziny Ko-
plów i mieściła pensjonat, restaurację, roz-
lewnię piwa oraz wytwórnię wód stołowych 
„Ustronianka”. Zatrzymując się przy hotelu 
„Olympic” prowadząca przypomniała, że  
w tym miejscu znajdował się popular-
ny park kąpielowy z basenem (z 1933 r.)  
i kortami tenisowymi, jako zalążek miejsco-
wej infrastruktury sportowej. Przechodząc 

przez most na Wiśle uczestnicy spaceru 
dowiedzieli się, że został on zbudowany  
w 1962 r., a wcześniejsze drewniane mosty 
podczas powodzi były nieraz niszczone. Tu-
taj też uzyskano wiadomości o „Brzezince”, 
wybudowanej przez rodziców prof. Jana 
Szczepańskiego, willi Blanków, zaś naprze-
ciwko mieści się najstarsza willa z początku 
XX w. – „Zameczek”, zlokalizowana nad 
urwiskiem, łącząca w sobie elementy rezy-
dencji letniskowej i warownego zamku. Po 
niedawno przeprowadzonej przebudowie 
zatracił on jednak cechy pierwotne. Idąc da-
lej popularnym w okresie międzywojennym 
chodnikiem w dolinie Gościradowca ostat-
nim miejscem, przy którym się zatrzymano 
był obiekt „Źródło Żelaziste”, wybudowany 
w 1939 r. na miejscu drewnianego pawilonu 
restauracyjnego, który B. Kubień określiła 
jako jedną z największych ikon ustroń-
skiej przedwojennej moderny, zachowaną  
w niemal niezmienionym stanie. Krótki 
postój urządzono przy Źródełku Żelazistym 
z 1883 r., gdzie na planszy zobrazowana 
jest historia tego miejsca. Przy okazji po-
wrócił temat, czy woda jest zdatna do picia,  
a trudno to było w tym gronie ustalić, choć 
kilka osób zdecydowało się zaspokoić 
swoje pragnienie. 

W tym miejscu zgodnie z programem 
nastąpił koniec spaceru, lecz w związku z 
tym, że większość osób zdecydowała się 
wysłuchać wieczornego koncertu gongów 
w pijalni wód, więc przechodząc wzdłuż 
fasady Szpitala Uzdrowiskowego pozostała 
grupa przystanęła pod pomnikiem gen. Je-
rzego Ziętka, inicjatora budowy uzdrowiska 
na Zawodziu, gdzie wykonano pamiątkowe 
zdjęcie. Przy okazji Urząd Miasta, organi-
zator spaceru, wydał ulotkę opracowaną 
przez B. Kubień opisującą trasę przechadz-
ki, a że eksperyment ten można uznać za 
udany, co potwierdzali zarówno miejscowi 
jak również przyjezdni uczestnicy, można 
przypuszczać, że chętnych na podążanie 
śladami dawnych letników będzie jeszcze 
wielu.                                   Lidia Szkaradnik

EKSPERYMENTALNY SPACER
Inaugurację Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego przeprowadzono już w czwartek 20 
czerwca popołudniowym spacerem szlakiem pierwszych letników pod kierunkiem 
znawczyni tematu Bożeny Kubień. Na rynku zebrało się około 30 osób, zarówno 
mieszkańców Ustronia, jak i wczasowiczów, przybyłych m.in. z Katowic, Łodzi  
i Wrocławia. 

Spacer rozpoczęto na rynku, a w ratuszu też były pokoje gościnne dla kuracjuszy.  Fot. L. Szkaradnik

… lato czeka, a z nim otwarcie Sezonu 
Uzdrowiskowego. W prawdzie w naszym 
uzdrowiskowym mieście można się kuro-
wać przez cały rok, ale latem ta kuracja jest 

szczególnie przyjemna. Po skorzystaniu  
z przepisanych przez lekarzy zabiegów 
można chodzić na spacery lub wygrzewać 
się w promieniach słonecznych. 

LATO, LATO…

Skoro sezon uzdrowiskowy to tyle rado-
ści, jego otwarcie musiało być uroczyste. 
W tym celu przez Ustroń przeszedł radosny 
korowód, który zatrzymał się na ustrońskim 
rynku, gdzie grała orkiestra dęta. Wokół 
rynku ustawione były stoiska.

W tych wszystkich uroczystościach 
umożliwiono również na udział pensjonariu-
szom Miejskiego Domu Spokojnej Starości  
w Ustroniu. Niektórzy, ci sprawniejsi, szli 
w pochodzie od samego początku, inni 
dołączyli do pochodu już pod sam koniec, 
blisko wejścia na rynek. 

Na rynku podziwiać można było pra-
ce wykonane przez mieszkańców Domu  
w ramach terapii zajęciowej. A było co po-
dziwiać głównie prace z ceramiki: różnego 
rodzaju patery, talerzyki i inne ozdoby. 
Miło było słyszeć, że rękodzieło ludziom 
się podoba.

Tegoroczne Otwarcie Sezonu Uzdro-
wiskowego było ze wszech miar udane. 
Również mieszkańcy Miejskiego Domu 
Spokojnej Starości spędzili interesująco  
i miło czas, uczestnicząc w tym przedsię-
wzięciu.                             Julianna Fusek
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Prezes Grupy Mokate dr Adam Mokrysz otrzymał prestiżowe 
wyróżnienie „Polish African Business Achievement Awards”, 
przyznawane przez Polsko-Afrykańską Izbę Przemysłowo-
-Handlową. W gronie laureatów znaleźli się liderzy pięciu 
największych polskich firm działających na Czarnym Lądzie, 
a także czołowi przedsiębiorcy z Afryki.

Nagrody wręczono 11 czerwca 2019 r., podczas odbywającego 
się w Warszawie Forum Polsko-Afrykańskiego. W tegorocznych 

DR ADAM MOKRYSZ WYRÓŻNIONY 
za ekspansję Mokate na rynkach afrykańskich

Fot. Janusz Pilszak

obradach uczestniczyli przedstawiciele takich krajów, jak: Al-
gieria, Angola, Republika Kongo, Egipt, Libia, Maroko, Nigeria, 
Senegal, RPA i Tunezja.

Dr Adam Mokrysz jest jednym z najbardziej doświadczonych 
pionierów budowania relacji biznesowych i eksportowych na 
linii Polska i Europa – Afryka. Od ponad 20 lat rozwija mię-
dzynarodową pozycję Mokate. Z tej wieloletniej perspektywy 
komentuje obecną sytuację i potrzeby w obszarze działań eks-
portowych polskich przedsiębiorstw na zagranicznych, w tym 
także afrykańskich rynkach: 

„Stałe wdrażanie rozwiązań systemowych ułatwiających 
zagraniczną ekspansję, budowanie pozytywnego wizerun-
ku polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, w tym 
na kontynencie afrykańskim, oraz zacieśnienie współpra-
cy między biznesem, administracją i organizacjami bran-
żowymi – to największe wyzwania stojące przed polskim 
eksportem. Wśród rodzimych firm, które przecierają mię-
dzynarodowe szlaki, Mokate, Rodzinny polski biznes jest 
na wielu rynkach pionierem. Jako producent m. in. kawy  
i herbaty, jesteśmy obecni w 73 krajach” – powiedział dr Adam 
Mokrysz. „W listopadzie 2018 r. powołaliśmy nową spółkę  
w RPA – Mokate International SA z siedzibą w Johannesbur-
gu. Firma jest odpowiedzialna za rozwój biznesu nie tylko  
w RPA, ale również w innych krajach tego regionu, wchodzących  
w skład Południowoafrykańskiej Unii Celnej SACU, m. in. 
w Botswanie i Namibii. Jest to dla nas region bardzo dobrze 
znany i niezwykle atrakcyjny ze względu na rosnącą popular-
ność napojów kawowych i dynamicznie rozwijającą się ofertę. 
Opracowaliśmy indywidualne portfolio produktów dedykowa-
ne tamtejszym konsumentom, zgodnie z ich oczekiwaniami  
i preferencjami smakowymi”. – dodaje Prezes Grupy Mokate.

NIEBO W GĘBIE
W programie Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego znalazł się 
finału konkursu kulinarnego EspritChef Junior – Mały Mistrz 
Kuchni Regionalnej. W niedzielę 23 czerwca na rynku wszystko 
kręciło się wokół jedzenia, gotowania i swojskich smaków. 

Wszystko zaczęło się w maju od eliminacji w siedzibie Akade-
mii Esprit – głównego organizatora, gdzie wśród kilkudziesięciu 
młodych ludzi z całego powiatu w wieku od 8 do 14 lat była też 
Wiktoria Smolorz z Ustronia. Kilka tygodni później na scenie 
rynku Wiktoria odbierała główną nagrodę – statuetkę Mały 
Mistrz Kuchni Regionalnej, 1.000 zł do wydania na zajęcia  

w Espricie, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i przyprawy. Razem 
z nią na scenie znajdowali się pozostali uczestnicy ścisłego finału 
– Oskar Kozłowski z Ustronia, który ostatecznie zajął 2. miejsce i 
Franciszek Sobczak z Dębowca – 3. miejsce oraz finaliści, którzy 
odpadli po pierwszym etapie – Nadia Szarek ze Skoczowa – 4. 
miejsce i Julia Przybyła z Cisownicy – 5. miejsce, a także zapro-
szeni na uroczyste podsumowanie konkursu – półfinaliści. Nikt 
nie odszedł z pustymi rękami. 

Jednak bez pracy nie ma kołaczy – żeby móc świętować, 
najpierw trzeba ugotować. Tak więc od godz. 10 do 13 na 
scenie odbywało się wielkie gotowanie, a dzięki olbrzymie-
mu ekranowi przy scenie widzowie mogli dokładnie śle-
dzić procesy kulinarne i poczuć się jak przy oglądaniu To-
pChefa czy innego MasterChefa. Profesjonalni kucharze  
z jednej strony bawili, z drugiej uczyli. Przez cały czas opo-
wiadali o tworzeniu potraw, produktach, tradycjach i pracy  
w restauracjach. 

To była już trzecia edycja konkursu kulinarnego o tytuł Esprit-
Chefa, który sukces zawdzięcza współpracy akademii z mistrzem 
Krzysztofem Gawlikiem i firmą RM Gastro. To pan Krzysztof  
w siedzibie RM Gastro przy ul. Sportowej wyłuskiwał talenty do 
półfinału, potem prowadził dwudniowe warsztaty, żeby na koniec 
zaprosić tylko pięcioro uczestników na wielki finał. W tej pracy 
towarzyszyła mu Elżbieta Wantulok z Akademii Esprit, która 
podkreślała, że coraz więcej dzieci chce się zapisać na zajęcia 
kulinarne, a poziom konkursu jest z roku na rok wyższy. Oprócz 
nich finałowe jury tworzyli znani i lubiani kucharze – Mateusz 
Czekierda i Michał Bałazy. Sędziowie często w zachwycie 
wznosili oczy do góry, mruczeli z rozkoszy i powtarzali: „Nie-
bo w gębie” albo „To jest najlepsze danie, jakie wyszło spod 
ręki amatora” i „Potrawę można by podać w każdej szanującej 
się restauracji”. Nic dziwnego skoro Wiktoria w drugim etapie 
przyrządziła: pierś z kurczaka z oscypkiem i z sosem z czerwonej 
porzeczki i prażoną kaszą, a na deser kruche ciasto czekoladowe 
z lodami śmietankowymi własnej roboty, kruszonką z czekolady  
i świeżymi owocami.                                            Monika Niemiec

Michała Bałazy zagląda Wiktorii Smolorz do garnków. Fot. M. Niemiec
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Sławomir Haratyk, Wincenty Janus, Jadwi-
ga Krężelok, Piotr Roman, Paweł Sztefek. 
Przeciwko wygaśnięciu mandatu radnej 
Darii Staniek opowiedzieli się: Jolanta 
Hazuka, Marcin Janik, Artur Kluz, Bożena 
Piwowar, Aleksander Poniatowski, Roman 
Siwiec, Mirosław Szuba, Dariusz Śleziona. 

W uzasadnieniu uchwały w sprawie 
odmowy stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu radnego czytamy: 

W dniu 12 kwietnia 2019 r. do Rady 
Miasta Ustroń wpłynęło pismo Wojewo-
dy Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
NPII.4l00.61.2019, w którym Wojewoda 
zwrócił się do Rady Miasta Ustroń o zbada-
nie, czy radna Daria Staniek naruszyła art. 
24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z powołanym przepisem radni nie 
mogą prowadzić działalności gospodarczej 
na własny rachunek lub wspólnie z innymi 
osobami z wykorzystaniem mienia komunal-
nego gminy, w której radny uzyskał mandat, 
a także zarządzać taką działalnością lub 
być przedstawicielem czy pełnomocnikiem 
w prowadzeniu takiej działalności.

Z pisma wojewody wynika, iż nadesłano 
do niego pismo z dnia 18 marca 2019 r.,  
w którym poinformowano, że radna Daria 
Staniek prowadzi działalność gospodar-
czą, a mianowicie bar, który wybudowa-
ny jest na jej gruncie, lecz zajmuje ona  
w sposób nielegalny (bezumownie) około 
6 arów terenu Urzędu Miasta, na którym 
ma wiaty, grille itp.

W wyniku przeprowadzonego postę-
powania wyjaśniającego oraz wyjaśnień 
złożonych przez radną Darię Staniek  
w piśmie z dnia 30 kwietnia 2019 r. usta-
lono, iż prowadzi działalność sezonową 
(gastronomiczną) w obiekcie znajdują-
cym się na nieruchomości stanowiącej 
jej własność. W 2018 r. działalność zo-
stała zakończona 3l października 2018 
r., natomiast z terenu ogródka, w tym  
z terenu gminnego (działka nr 222/25) ławki  
i parasole (ponieważ tylko one tam się 
znajdowały) zostały usunięte już 30 wrześ-
nia 2018 r. W 2019 r. działalność została 
rozpoczęta 22 kwietnia 2019 r. W lutym 
2019 r. rozpoczęły się prace związane  
z postawieniem obiektu gastronomicznego 
– namiotu – na nieruchomości stanowiącej 
własność radnej. Częściowo prace były 
prowadzone na nieruchomości Miasta 
Ustroń i Skarbu Państwa. Prace te zostały 
jednak przerwane na skutek interwencji 
Burmistrza Miasta Ustroń oraz Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Cieszynie. Na dzień 8 kwietnia 2019 r. na 
działce Miasta Ustroń nie było żadnego 
fragmentu związanego z rozpoczęciem 
budowy. Radna Daria Staniek w związku 
z objęciem funkcji radnej złożyła ślubowa-
nie w dniu l9 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 24f ustawy o samorzą-
dzie gminnym radni nie mogą prowadzić 
działalności gospodarczej na własny ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia komunalnego 
gminy, w której radny uzyskał mandat,  
a także zarządzać taką działalnością lub 
być przedstawicielem czy pełnomocnikiem 
w prowadzeniu takiej działalności.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, 
iż na dzień złożenia ślubowania radna 
Daria Staniek nie zajmowała nieruchomo-
ści numer 222/25, stanowiącej własność 
Miasta Ustroń. Natomiast prace związane 
z postawieniem namiotu zostały wstrzy-
mane i nie zostały ukończone bowiem 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego w Cieszynie postanowieniem numer 
10/2019 z dnia 7 maja 2019 r. wstrzymał 
roboty budowlane. Jednakże już w dniu 
8 kwietnia 2019 r. z terenu stanowią-
cego własność Miasta Ustroń zostały 
usunięte fragmenty namiotu. Wszystkie 
czynności związane z rozpoczęciem prac 
(postawieniem namiotu) miały miejsce 
w okresie, kiedy obiekt znajdował się na 
działce radnej, na której prowadzona jest 
działalność gastronomiczna (bar) był za-
mknięty z uwagi na okres pozasezonowy. 
Nie były w tym czasie świadczone usługi 
dla klientów. W związku z czym powstający 
obiekt – namiot nie mógł być udostępniany 
klientom i nie służył działalności gastro-
nomicznej z racji tego, że był w trakcie 
budowy i nie został ukończony, a także  
z racji tego, że obiekt, w którym radna pro-
wadzi działalność gastronomiczną (bar) 
był nieczynny. Radna wraz z nadejściem 
sezonu letniego rozpoczęła prowadzenie 
działalności gastronomicznej na swojej 
nieruchomości (poprzez otwarcie baru), 
stanowiącej działkę numer 222/18.

Biorąc pod uwagę powyższe nie zacho-
dzą podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnej Darii Staniek.         (mn)

BĘDZIE REMONT CIESZYŃSKIEJ

W piątek ustroniakami wstrząsnęła wiadomość o znalezieniu w samym centrum ciała męż-
czyzny, którym okazał się 42-letni mieszkaniec naszego miasta. Po południu policję wezwali 
przechodnie, gdyż dostrzegli mężczyznę leżącego w Młynówce, przepływającej przy galerii 
handlowej „Wenus” przy ul. Grażyńskiego. Policjanci stwierdzili, że ciało na pewno leżało  
w wodzie dłużej niż jeden dzień. Na miejsce przyjechała prokurator i zarządziła sekcję 
zwłok, po której da się powiedzieć coś więcej na temat okoliczności śmierci mężczyzny. Po 
wstępnych oględzinach uznano, że można wykluczyć działanie osób trzecich.  Fot. W. Herda

(cd. ze str. 2)

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik oraz radni kwiatami żegnają inspektor ds. 
Rady Miasta Magdalenę Fober, która kierowała biurem rady od stycznia 2007 roku. W sumie 
w ustrońskim samorządzie Magdalena Fober pracowała 23 lata. Zaczynała jeszcze w Zakładzie 
Usług Komunalnych, a po przekształceniu ZUK w Przedsiębiorstwo Komunalne i przejęciu spraw 
mieszkaniowych przez Urząd Miasta, pracowała w Wydziale Mieszkaniowym UM, następnie 
krótko w Wydziale Finansowym, a później zajęła się sprawami radnych.       Fot. M. Niemiec
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A tak było na Eliminatorze.                                         

ROZPOCZĘCIE 
WAKACJI 

NA CZANTORII
Wakacje na Górnej Stacji Kolei Li-
nowej Czantoria rozpoczęły się iście 
ciekawie. Nie zabrakło oryginalnych 
atrakcji i dobrej zabawy dla wszyst-
kich odwiedzających. 

Już w pierwszy dzień dwumiesięcznej 
laby na Czantorii po raz pierwszy zorgani-
zowano Warsztaty budowy instrumentów 
pasterskich. A prowadzili je znakomici bu-
downiczy instrumentów Marcin Blachura 
i Przemysław Ficek. Podczas warsztatów 
najmłodsi i ci nieco starsi opanowali pod-
stawowe umiejętności pracy z drewnem 
a w efekcie końcowym wykonali włas-
ne piszczałki beskidzkie. Piątek nato-
miast zapisał się przede wszystkim słodko  
i smacznie, ponieważ w tym dniu odbył 
się prawdziwy piernikowy zawrót głowy. 
Dzieci mogły własnoręcznie przygotować 
słodkie dzieła. A wszystko pod okiem 
kreatywnej Pracowni Lusi. Za to przez 
weekend na Czantorii można było spotkać 
gości nietypowych. Otóż Górna Stacja 
Kolei zamieniła się w prawdziwy rycerski 
obóz. A wszystko za sprawą Cieszyńskiego 
Rodu z Golęszyc. Zaprezentowano stroje 
i uzbrojenie wojowników słowiańskich 
i skandynawskich. Zademonstrowano 
musztrę wojskową z początków wieku 
X. Turyści mogli wcielić się także w rolę 
wojownika i stoczyć pojedynek z jednym 
z członków grupy. Na terenie Górnej Stacji 
odbyły się także warsztaty ceramiczne pod 
okiem Pracowni Dsceramika. Zaintereso-
wani mogli wykonać własnoręcznie naczy-
nia, kubki i inne arcydzieła z gliny. Udział 
we wszystkich warsztatach był bezpłatny, 
a na kolejne tygodnie zaplanowano równie 
ciekawe atrakcje.               Natalia Biernat

29 czerwca na stadionie miejskim w Skoczowie odbyły się powiatowe zawody sportowo-
-pożarnicze w grupach ,,A” i ,,C”. Nasze miasto reprezentowały dwie jednostki: OSP Li-
powiec i OSP Nierodzim. Ponad dwadzieścia drużyn ze Śląska Cieszyńskiego rywalizowało  
w trzech konkurencjach: musztra, sztafeta i ćwiczenia bojowe. Każda z lokalnych jednostek 
wystawiła dwie sekcje reprezentujące miasto: kobiet i mężczyzn. OSP Lipowiec w grupie 
,,C” jak i ,,A” zajęła 3 miejsce. Kobieca drużyna OSP Nierodzim zajęła miejsce 2. 

 OSP Nierodzim

 OSP Lipowiec - fot. N. Biernat

Warsztaty budowy instrumentów pasterskich.                                        Fot. N. Biernat
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BIBLIOTEKA   POLECA:

Aleksandra 
Boćkowska

„Można wybierać ”

W czerwcu minęła 30. rocznica 
częściowo wolnych wyborów. 
Książka jest reporterską opo-
wieścią o roku 1989. O miesią-
cach tuż przed wyborami i tuż 
po wyborach. O problemach,  
z którymi borykali się Polacy pod 
koniec lat 80. ubiegłego wieku – 
zapaści gospodarczej, fatalnym 
zaopatrzeniu, rosnących cenach. 
O oczekiwaniach i nadziejach.  
O wielkiej zmianie, ale też o tym, 

że kiedy działa się Historia, ludzie byli zajęci sobą – zakochiwali 
się, urządzali mieszkania, martwili o pracę i pieniądze, szykowali 
do wyjazdu na wakacje.

Artur Urbanowicz
„Inkub”

Powieść grozy. W Jodozioranach, 
małej wiosce na Suwalszczyź-
nie, zostają znalezione spopielałe 
zwłoki małżeństwa. Tajemnicami 
wioski żywo interesuje się młody 
dzielnicowy, który wkrótce po-
pełnia samobójstwo. W okolicy 
słychać odgłosy niewiadomego 
pochodzenia, czasem pojawia 
się niezidentyfikowane zielone 
światło. Korzenie mrocznej histo-
rii sięgają lat siedemdziesiątych 
minionego stulecia.

FINANSE W ROKU 2018
III. PRZYCHODY I ROZCHODY
Przychody budżetu miasta w 2018 roku wyniosły 19.602.647,98 

zł. Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela:

Rozchody budżetu w 2018 roku wyniosły 3.847.923,00 zł. 
Dokonano spłat pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 
627.923,00 zł oraz spłat kredytów w bankach komercyjnych  
w wysokości 3.220.000,00 zł. Dodatkowo w 2018 roku uzyskano 
umorzenie trzech pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 
138.601,89 zł.

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący krzywą zadłużenia 
Miasta Ustroń w latach 2015-2018:

W 2018 roku zadłużenie miasta wzrosło w porównaniu do roku 
poprzedniego o 51%. Natomiast w okresie ostatnich 4 lat wielkość 
długu zwiększyła się ponad dwukrotnie.

RAPORT O STANIE MIASTA USTROŃ W ROKU 2018 
Wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane przez 

Miasto terminowo, bez najmniejszych opóźnień, a mierniki i re-
guły zadłużeniowe określone przepisami prawa są stale spełniane. 

IV. MAJĄTEK MIASTA
Na koniec 2018 roku wartość majątku trwałego Miasta Ustroń 

wynosiła 157.105.797,75 zł (netto). Analizując wielkość majątku 
trwałego w ostatnich 4 latach możemy zaobserwować tendencję 
wzrostową w granicach 5%-17%.

Strukturę majątku trwałego na dzień 31.12.2018 r. przedstawia 
poniższe zestawienie:

W 2018 roku zrealizowano dochody z tytułu gospodarowania 
mieniem komunalnym w wysokości 2.145.028,19 zł tj. około 
2,45% dochodów budżetu miasta ogółem. Największy udział 
w dochodach z mienia stanowiły wpływy z dzierżawy i najmu 
gruntów, lokali użytkowych i mieszkaniowych 61% (kwota 
1.299.554,58 zł). Dokonano sprzedaży 6 nieruchomości grun-
towych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,6275 ha. 
Dochody uzyskane ze zbycia składników majątkowych oraz  
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności wyniosły 246.559,65 zł.

W 2018 roku Miasto Ustroń nabyło nieruchomości w postaci 
gruntów pod drogi oraz inne nieruchomości niezabudowane.  
Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 250.673,00 zł.

                                                                Cd. w następnym GU.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W WAKACJE
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 
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USTRONIU

Przy ustrońskim stole

Dziś przedstawiam kobietę niezwykłą, 
ustroniankę Annę Podżorską, która na prze-
łomie XIX i XX w. w poszukiwaniu pracy 
znalazła się w Wiedniu. Tam została ku-
charką w jednym z wiedeńskich hoteli, 
gdzie pracowała aż do emerytury. Tam też 
urodził się i spędził wczesne dzieciństwo 
jej syn Ernest, który, ze względu na moż-
liwość nauki w polskiej szkole, przyjechał 
do Ustronia i dorastał wśród najbliższej 
rodziny matki. W latach międzywojennych 
Ernest był aktywnym działaczem „Siły”  
w Hermanicach, założył też i prowadził 
orkiestrę salonową. Anna pozostała w Wied-
niu aż do śmierci (zmarła w wieku 96 lat).  
W latach 30. ubiegłego wieku wyszła za 
mąż za wdowca narodowości austriackiej 
nazwiskiem Kern, z którym uwieczniona jest 
na niniejszej fotografii. Zdjęcie udostępnił 
i opisał wnuk Anny – Tadeusz Podżorski 
wraz z małżonką Zuzanną. Wspomina on, 
że każdego roku, nawet podczas okupacji,  
odwiedzał babcię w czasie wakacji: „Wie-
czorem wsiadałem do pociągu w Boguminie, 
a rankiem już byłem w Wiedniu. Dziadek 
był wielkim urzędnikiem kolejowym. Co-
dziennie zabierał mnie do Schönbrunnu,  
a stamtąd do Zoo”. T. Podżorski  podkreśla 
także, że babcia była znakomitą kucharką, 
która przekazała mu przepisy i tajemnice 
swej profesji. Warto dodać, iż wiele dziew-
cząt ze Śląska Cieszyńskiego wyjeżdżało do 
Wiednia w poszukiwaniu lepszych warun-
ków życiowych. Przywoziły stamtąd wiele 
cennych umiejętności, nie tylko kulinarnych. 
Z Wiednia przywędrowały do nas misterne 
hafty i koronki, a także słynne ciasteczka cie-
szyńskie. Anna Podżorska była przykładem, 
że pomimo różnych kolei losu, niejedna 
dziewczyna stela potrafiła sobie w stolicy 
Cesarstwa doskonale poradzić.

                                      Alicja Michałek

Chipsy... Każdego z nas dopada czasami nieodparta 
ochota na zjedzenie całej paczki. A że w lecie chętniej 
sięgamy po warzywa i owoce, to możemy pozwolić sobie 
na tą przekąskę w zdrowszej, równie smacznej formie. 
A nawet możemy stworzyć nowe danie, idealne na letni 
obiad. Sałatka z chipsów? Czemu nie! Ziemniaki, mar-
chewkę i buraka należy wymyć, pokroić, dodać szczyptę 
soli i piec 25 minut w piekarniku. Do gotowych chipsów 
dodajemy kukurydzę konserwową i polewamy całość sosem 
zrobionym z kilku ząbków czosnku, jogurtu naturalnego  
i ulubionych przypraw. Taki przepis to smaczna przekąska 
i moc witamin, a do tego troska o linię w sezonie bikini. 
Smacznego!                                           Karolina Francuz
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Kochanemu Tacie i Dziadkowi
Dziś skończyłeś 80 lat, 

życzymy Ci abyś w zdrowiu był 
z nami jak najdłużej, mógł cieszyć się 

z każdego dnia, ze swoich wnuków 
i dzieci, by Twoje marzenia wszystkie się 
spełniły, a rodzina była blisko Ciebie. 

Życzenia składają 
Agnieszka z Łukaszem 

oraz 
kochające wnuki Kacper i Wiktoria

26/2019/5/R

CZAS PODSUMOWAŃ

MŁODZICZKI 
(ROCZNIK 2005):

Zespół młodziczek prowadzony przez 
trenerkę Wiolettę Rakowską zakończył 
sezon na szóstej pozycji w ligowej tabeli.  
W czternastu meczach ustrońskie szczy-
piornistki zanotowały sześć zwycięstw 
oraz ośmiokrotnie zmuszone były prze-
łknąć gorycz porażki. W tych czternastu 
spotkaniach udało im się zdobyć 319 bra-
mek. Najlepszą rzucającą była Magdalena 
Pinkas, która w dziesięciu spotkaniach 
zdobyła 108 bramek oraz Martyna Tete-
ra, która nie opuściła ani jednego meczu 
i zdobyła 95 bramek. Obie znalazły się 
bardzo wysoko w klasyfikacji strzelczyń 
całej ligi - odpowiednio na czwartym i 
szóstym miejscu. Warto zaznaczyć, iż mło-
dziczki w swoim debiutanckim sezonie 
zdołały wygrać tylko dwa spotkania, nato-
miast teraz tych zwycięstw było aż sześć, 
co najdobitniej pokazuje progres, którego 
dokonały ustrońskie szczypiornistki.

DZIEWCZĘTA 
(ROCZNIK 2007 I MŁODSZE):

Najmłodsze ustrońskie piłkarki ręczne 
ligę rozgrywały w formie trzech turnie-
jów eliminacyjnych i turnieju finałowego. 
Podopieczne trenerki Wioletty Rakowskiej 
podczas eliminacji rozegrały sześć spotkań 
i we wszystkich były lepsze od swo-
ich przeciwniczek, dzięki czemu pewnie  
i zdecydowanie awansowały do finałów 
wojewódzkich. W nich rozegrały trzy 
spotkania i niestety we wszystkich zmu-

szone były uznać wyższość rywalek, przez 
co ostatecznie zakończyły rozgrywki na 
czwartej pozycji. Najlepszą strzelczynią 
ustrońskiego zespołu była Julia Bałdys, 

która w dziewięciu spotkaniach zdobyła 
18 bramek.

CHŁOPCY 
(ROCZNIK 2006):

Zespół chłopców prowadzony przez tre-
nera Piotra Bejnara w dziesięciu spotka-
niach siedmiokrotnie sięgnął po zwycię-
stwo i trzykrotnie zmuszony był pogodzić 
się z porażką. W tych dziesięciu spotka-
niach ustrońscy szczypiorniści zdobyli 
239 bramek, a 184 stracili. Takie wyniki 
pozwoliły im zdobyć wicemistrzostwo 
Śląska. Najlepszym rzucającym został 
Łukasz Gogółka, który zdobył 113 bramek 
i został najlepszym strzelcem całej ligi.

CHŁOPCY II 
(ROCZNIK2007):

Zespoły chłopców II i III, podobnie jak 
dziewczęta, ligę grali w formie eliminacji 
i turnieju finałowego. Chłopcy z rocznika 
2007 w turniejach eliminacyjnych roze-
grali dziewięć spotkań i we wszystkich 
udało im się pokonać przeciwników, dzięki 
czemu bez problemów awansowali do tur-
nieju finałowego. W nim, młodzi ustroń-
scy szczypiorniści jeden mecz wygrali,  
a dwa przegrali, dzięki czemu zajęli trze-
cie miejsce w województwie. Najlepszym 
strzelcem był Jakub Folwarczny, który  
w dwunastu spotkaniach zdobył 39 bra-
mek.

CHŁOPCY III 
(ROCZNIK 2008 I MŁODSI):
Najmłodsi ustrońscy piłkarze ręczni, 

grając przeciw starszym od siebie zawod-
nikom, mieli w tym roku szansę debiutu 
w rozgrywkach ligowych. W turniejach 
eliminacyjnych ani razu nie udało im się 
wygrać spotkania. Najlepszym rzucają-
cym tego zespołu został Mateusz Rubas, 
który zdobył 27 bramek w dziewięciu 
meczach.                  Arkadiusz Czapek

W ostatnim czasie sporo pisało się o zespole młodzików, który dzielnie i niezwykle 
ambitnie walczył w Mistrzostwach Polski, dzięki czemu zajął siódme miejsce w kraju. 
Warto jednak pamiętać, że MKS Ustroń to także zespoły dziewcząt oraz młodszych 
chłopców, które też zakończyły swoje ligowe zmagania. Zmagania, podczas których 
pokazały się nie raz i nie dwa z bardzo dobrej strony zajmując miejsca na podium 
w województwie, ale także tym, że w każdym meczu walczyły do ostatniej syreny 
o jak najkorzystniejszy wynik. Dzięki temu sezon 2018/2019 był niezwykle udany 
dla całego klubu.

11 czerwca delegacja MKS Ustroń spędziła w Katowicach, gdzie wzięła udział w Gali Śląskiego 
Związku Piłki Ręcznej. Podczas uroczystości rozdano medale i puchary dla najlepszych dru-
żyn, trenerów i zawodników sezonu 2018/19. MKS obstawił wszystkie miejsca na podium. 
Drużyna młodzików, która zdobyła mistrzostwo Śląska i walczyła w 1/8 pucharu Polski ode-
brała puchar, a Piotr Bejnar statuetkę dla trenera zwycięskiej drużyny. Drugi puchar trafił 
do Ustronia w kategorii chłopców, za zdobycie drugiego miejsca. Trzeci, a jakże, za zajęcie 
III miejsca w kategorii chłopcy gr. II dla MKS II Ustroń. Także w kategorii chłopców Łukasz 
Gogółka odebrał statuetkę dla Króla Strzelców Śląskiej Ligi. W całym sezonie Łukasz rzucił 
113 bramek. Medal Za Zasługi dla Piłki Ręcznej na Śląsku, otrzymał wieloletni trener MKS-u 
Lesław Kaczmarek.                                                       Tekst i foto: Krystian Medwid
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SIWY, LOKATY I RUDY 

W sobotę 29 czerwca w Kijowie został rozegrany lekkoatletyczny 
Międzynarodowy Mecz U-18 Polska-Białoruś-Turcja-Ukraina. Repre-
zentacja Polski zdecydowanie wygrała te zawody z wynikiem 101 
punktów, wyprzedzając Ukrainę (71), Białoruś (63) i Turcję (61). 
Jedną z osób, która się przyczyniła do sukcesu była nasza Kinga 
Górny z Lipowca, zawodniczka MKS Ustroń. W każdej konkurencji 
startował jeden zawodnik i jedna zawodniczka, Kinga Górny oczywi-
ście skakała o tyczce. Udało jej się pokonać wysokość 3.70 m i tym 
najlepszym swoim wynikiem w sezonie wygrać konkurencję. Teraz 
przed podopiecznymi trenerki Magdaleny Kubali Mistrzostwa Polski 
w Poznaniu, na które pojedzie zwyciężczyni kijowskiego turnieju 
i Maja Chamot. Potem dziewczyny wyjadą na Europejskie Igrzyska 
Olimpijskie w Baku U-18.

Dramatyczny przebieg miał 76. Rajd Polski dla ustroniaka Łukasza Sit-
ka - pilota zespołu RallyPolonski. Elitarny rajd, jedna z ośmiu rund mi-
strzostw Europy FIA rozegrany został na malowniczych drogach Mazur.  
W tych pięknych plenerach trzeba było naprawiać samochód Poloń-
skiego i Sitka, gdy urwała się półoś. Naprawę kontynuowano w nocy  
w bazie w Mikołajkach. Następnego dnia samochód sprawował się dobrze,  
a rajdowcy walczyli o punkty. Nadrobili straty i ostatecznie zajęli  
2. m. w Abarth Rally CUP.

Tytułowe określenie pochodzi od Grzegorza Szczechli, a od-
nosi się do Mateusza Demczyszaka, jego samego i Sebastiana 
Kasprzyka, czyli drużyny, która zdobyła brązowy medal na 
Mistrzostwach Europy OCR (Obstacle Course Racing – biegi  
z przeszkodami) zakończonych w ostatnią niedzielę w Gdyni.

– W końcu! Jest trzecie miejsce i brązowy medal na mistrzo-
stwach Europy! Jestem przeszczęśliwy, bo dzisiaj naprawdę sporo 
zdrowia zostawiłem na trasie, chłopaki również. Do reprezentacji 
Rosji zabrakło nam sekund, do Belgów trochę więcej, ale w sumie 
były to bardzo niewielkie różnice i cieszy mnie ten brąz jak w 
dzieciństwie nowa zabawka. Start kosztował mnie dużo również 
emocjonalnie, więc tym bardziej dziękuję za wsparcie i trzymanie 
kciuków – mówił nie kryjąc szczęścia sportowiec z Ustronia.

Sporty OCR są coraz popularniejsze w Polsce i w Europie.  
W jednej imprezie bierze udział kilka tysięcy zawodników, 
prowadzona jest klasyfikacja zmagań ligowych, a organizację za-
wodów i działalność federacji OCR obserwuje Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski. Szacuje się, że biegi przeszkodowe pojawią 
się na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. 

Brąz na mistrzostwach jest drugim wielkim sukcesem Grze-
gorza Szczechli w tym roku. 15 czerwca zakończyła sezon 
2018/2019 Ligę OCR Series, którą wygrał właśnie ustroniak – 
twórca Barbarian Race. Punkty do klasyfikacji generalnej zbierał 
podczas 7 edycji w 4 krajach (m.in. w Amsterdamie i w Nijmingen  
w Holandii, Genk w Belgii, Osnabruck i Frankfurt w Niemczech) 
i wygrał mimo odnowienia się podczas ostatnich zawodów dwóch 
kontuzji naraz – mięśnia skośnego brzucha oraz pleców.      (mn)

Fot. Dawid Herda

Zawody Koszykarskie o Puchar Burmistrza 
Miasta Ustroń odbędą się w sobotę 6 lipca 
na boisku przy rynku, obok budynku biblio-
teki. Program: 9.00 – zajęcia koszykówki dla 
dzieci i młodzieży, 11.00 – rozgrywki w kat. 
U-13, 13.30 – rozgrywki w kategorii OPEN 
(wpisowe 80 zł), 16.00 – konkurs wsadów 
(nagroda 600 zł). Zapisy na silaustron@gmail.
com i w dniu zawodów przed rozgrywkami. 
Regulamin na: www.ustron.pl

Barwny korowód utworzyli ustroniacy na Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego. Od sanatorium 
Równica do rynku przeszli reprezentanci samorządu, organizacji pozarządowych, hoteli, 
sanatoriów, firm, szkół, przedszkoli, klubów sportowych oraz… Zarząd Osiedla Zawodzie, 
który zmotywował mieszkańców dzielnicy do wzięcia udziału w tym ważnym medialnie  
i społecznie wydarzeniu. 
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

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

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

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

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

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

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

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

Praca na parkingu przy Czantorii, 
wakacje, weekendy. Więcej infor-
macji 33 854 49 06.

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

Małe kotki oddam. 504 095 999.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

WYSTAWA PSÓW
W najbliższą niedzielę 5 lipca w Ustroniu, odbędzie się 35. Be-

skidzka Wystawa Psów Rasowych. Psy w ringach na stadionie Kuźni 
Ustroń podziwiać będzie można od godz. 10. Bilet wstępu koszto-
wać będzie 5 zł, ulgowy dla dzieci, studentów, niepełnosprawnych, 
emerytów i rencistów 3 zł. Będzie to największa z dotychczasowych 
Beskidzkich Wystaw Psów Rasowych. Zgłoszonych zostało blisko 
1000 psów w 161 rasach. Impreza stale się rozrasta, a w tym roku 
poza wystawcami krajowymi, swój udział zapowiedzieli hodowcy 
ze Słowacji, Czech, Ukrainy, Niemiec, Rosji, Białorusi, Norwegii. 
Najwięcej, bo 82, zgłoszono labradorów retrieverów. Ponadto 
najliczniej na wystawie prezentowane będą następujące rasy: 
bremeński pies pasterski – 41, yorkshire terrier – 39, owczarek 
niemiecki – 32, golden retriever – 21, shih tzu – 19. - Na wystawę 
do Ustronia chętnie przyjeżdżają wystawcy i widzowie – twierdzi 
organizator Michał Jurczok.

DESZCZOWY FUTBOL
W miniony weekend w Ustroniu dominował futbol, bowiem  

w sobotę i niedzielę, odbył się IV Międzynarodowy Festiwal Mło-
dzieży w Piłce Nożnej. W sobotę rano na stadionie KS Kuźnia 
zgromadziły się drużyny z miast partnerskich Ustronia: Neukirchen 
Vluyn, Hajdúnánás i Ustronia Morskiego, a także z czeskiej Kar-
winy oraz Bielszowic, Chorzowa, Grodźca Śląskiego, Jasienicy, 
Katowic, Zabrza. Starosta cieszyński Czesław Gluza wraz z burmi-
strzem Ireneuszem Szarcem oficjalnie otworzyli turniej, a czynili to  
w obecności wszystkich zawodników, trenerów, wiceprzewod-
niczącej Rady Miasta, a jednocześnie organizatorki, Marze-
ny Szczotki, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Turystyki RM Bogusławy Rożnowicz. Rozgrywki toczone 
były w ciężkich warunkach, przy prawie stale padającym desz-
czu. Chłopcy jednak niemalże jak profesjonalni piłkarze po-
radzili sobie bez większych problemów.              Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 2.07.2009 r.

 
4.07      Lawenda    ul. Skoczowska 137  tel. 855-10-14
5-6.07    Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
7-8.07    Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
9-10.07   Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
11-12.07  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
13-14.07  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
15-16.07   Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

DYŻURY APTEK

4-5.07 9.00-13.00 Wakacyjny Tydzień Zdrowia, rynek 
5-7.07 12.00 Wakacje z food truckami, rynek
6.07 9.00-17.00 Królowie Ulicy. Streetball, boisko za MBP
6.07 15.00 Wernisaż wystawy akwarel i rysunków Stefana  
   Stellera, Zbiory Marii Skalickiej
6.07 18.00 Koncert „Soprany kontra tenorzy”, bilet 30 zł, 
   amfiteatr,
7.07 18.00 Popołudnie Muzyczne: „Amadeus Trio” i Małgorzata  
   Lach-Strąg, rynek
8.07 18.45 Wernisaż wystawy „Brzimy sakralnie”, Czytelnia 
	 	 	 Katolicka
9.07 18.45 Prelekcja Przemysława Korcza na temat „Udział  
   mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w Powstaniach 
   Śląskich”, Czytelnia	Katolicka
10.07 18.45 Prelekcja Elżbiety i Andrzeja Georgów na temat  
   „Chrześcijańskie drewniane kościoły w Europie”, 
   Czytelnia	Katolicka
11.07 18.45 Prelekcja lek.med. Jacka Musiała na temat „Zdrowy 
   tryb życia”,	Czytelnia	Katolicka	
12.07 18.45 Koncert Trio Vox Tribus , kościół	rzymskokatolicki 
	 	 	 św.	Klemensa
13.07 18.00 Biesiada muzyczna, Hetmańscy Sarmaci z Zamościa 
   amfiteatr
14.07 15.00 Koncert chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia  
   w Strumieniu, kościół	katolicki	na	Zawodziu
14.07 17.00 Popołudnie Muzyczne na Rynku, Orkiestra Dęta  
   Goleszów Band, rynek
19.07 16.00-20.00 Koncert chrześcijański „Przewodnik cuda  
   czyniący”, rynek

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Latający talerz!                                                      Fot. M. Niemiec

Szachy rozwiązanie z GU nr 25: d4.
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) kompan, 8) gatunek literacki, 9) jej skut-
kiem L-4, 10) chóralne brzmią w ustrońskich kościołach, 
12) skoczny taniec ludowy, 14) pojazd księcia, 15) ognik 
nadziei, 16) w drzwiach zamykanych na kłódkę, 19) arab-
skie województwo, 22) polski herb szlachecki, 23) spor-
towy czasomierz, 24) jasnożółty pierwiastek chemiczny.
PIONOWO: 2) stolica polskiej piosenki, 3) wiedza ta-
jemna, 4) Adam zdrobniale, 5) państwo w Afryce, 6) bicze  
z gałązek wierzbowych, 7) atrybut plotkarki, 11) posypuje 
oblodzone drogi, 13) mierzy ciśnienie atmosferyczne,  
17) spanie pod gołym niebem, 18) dla VIP-ów w teatrze, 
20) z niej benzyna, 21) męska klatka piersiowa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 12 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 24 

W USTRONIU LATO NA BOGATO
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Paweł Janik  
z Ustronia, ul. Źródlana. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

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

26/2019/7/R

Nie taki dawny Ustroń, 2002 r.                                 

26/2019/9/R

Tegoroczna akcja Daj Włos pozwoliła zebrać 64 m włosów na-
turalnych. Wszelkie informacje dotyczące oddania włosów lub 
pozyskania peruki można uzyskać pod adresem www.rokoko.
pl, a także marta.b@raknroll.pl i numerami 22 841-27-57 oraz 
510-912-629. Informacji chętnie udziela także salon Kemon 
pod numerem 33 854-12-37. Czekają tam dwie peruki z natu-
ralnego włosa, które właścicielka chętnie przekaże potrzebują-
cym.                                                                                                                                                    Fot. K. Francuz 
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KUŹNIA USTROŃ CUP

Kuźnia Ustroń Cup w liczbach
2 dni – 2 roczniki: 2007 i 2009 – 6 nagród 

głównych o łącznej wartości 7.000 zł – 6 na-
gród indywidualnych – 3 boiska – 4 sędziów 
– 20 wolontariuszy – ok. 900 skonsumowa-
nych drożdżówek – ponad 400 wydanych 
porcji gulaszu – ponad 500 kiełbas z grilla 
(były dokładki dla chętnych). 

Kuźnia Ustroń Cup wyniki
Rocznik 2007 (14 zespołów): 1. Rekord 

Bielsko-Biała, 2. Lukam Skoczów, 3. MKS 
Żory. Rocznik 2009 (12 zespołów): 1. Gór-
nik Zabrze, 2. AP Team Gliwice, 3. MFK 
Karvina, 4. Kuźnia Ustroń. Decyzją trene-
rów najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Andrzej Czyż (Kuźnia Ustroń). Pierwszego 
dnia puchary i nagrody wręczał prezes KS 
Kuźnia Ustroń Marek Matuszek, utytuło-
wany zawodnik i trener Adrian Sikora oraz 
działacz Kuźni i trener Mateusz Żebrowski. 
Drugiego dnia burmistrz Przemysław Korcz, 
radny Artur Kluz i prezes Matuszek.

Kuźnia Ustroń Cup pomocnicy
Organizatorzy bardzo dziękują paniom: 

Janinie Czyż, Marii Jaworskiej, panom: An-
drzejowi Siedlaczkowi, Andrzejowi Szeja, 
Zbigniewowi Szczotce, Miastu Ustroń na 
czele z burmistrzem Przemysławem Kor-
czem, cukierniom „U Janeczki”, „Bajka”, 
firmie Stokson, Naszej Pączkarni Katowice 
oraz firmie Bajkolody Bielsko-Biała, firmie 
Ustronianka Naturalna Woda Mineralna, 
firmie Spiderdesign.pl – strony WWW, 
pozycjonowanie, grafika reklamowa. Po-
dziękowania należą się też nieocenionym 
mamom zawodników: Karolinie Pasterny, 

Asi Czyż, Ani Michalskiej za wsparcie, 
pomoc i uśmiech. 

Kuźnia Ustroń Cup okiem trenera
– Przyjechaliśmy na zaproszenie prezesa 

Matuszka i Kuźni. Blisko mamy do Ustronia 
i lubimy tu przyjeżdżać, żeby rozegrać jakiś 
mecz pod  Czantorią. Również na wypoczy-
nek, bo blisko rzeka, góry. Spodziewałem 
się, że turniej będzie udany i tak się stało. 
Dla chłopców to był dobry trening, zabawa 
i smak zwycięstwa, a to fajnie buduje dru-
żynę. Dla rodziców turniej był okazją do 
zorganizowania wyjazdu na krótki urlop. 
Całą grupą zamówili sobie noclegi. W czasie 
rozgrywek wszystko było dobrze zorganizo-
wane, boisko utrzymane, obsługa, zaplecze. 
Chyba zaproszą zwycięzców za rok? – mó-
wił Grzegorz Zurek, trener Górnika Zabrze. 

Kuźnia Ustroń Cup okiem prezesa
Tuż po zakończeniu turnieju zapytałam 

prezesa KS Kuźnia, czy II edycję Kuźnia 
Cup można zaliczyć do udanych. Wyraźnie 
zmęczony Marek Matuszek powiedział:

– Mogę powiedzieć, że wszystko udało sie 
dopiąć na 100 procent. To nie są przechwałki 
tylko słowa uznania dla całego zespołu orga-
nizatorów i osób nas wspierających. Pogoda 
też nas wsparła, bo dopisała bardzo fajnie. 
Na pewno jesteśmy zmęczeni, ale i szczęś-
liwi. Ostatnie dwa tygodnie przed turniejem 
to była naprawdę intensywna praca, ale to, 
co się działo przez te dwa dni na boiskach, 
rekompensuje ten wysiłek. Jeśli tylko znajdą 
się osoby chętne do pracy, na pewno zor-
ganizujemy kolejne edycje, Zwłaszcza że 
przy pierwszej sporo się nauczyliśmy i teraz 

15 i 16 czerwca na stadionie przy ul. Sportowej wrzało. Od temperatury i od emocji. 
W niedzielę słupki termometrów trochę opadły i nawet popadał deszcz, ale i tak wa-
runki do gry nie były łatwe. A emocje, wiadomo, nie dość, że przeżywali zawodnicy, 
trenerzy, działacze, to jeszcze spora grupa rodziców. Niektórzy kibicowali do rytmu 
bębnów, inni operowali tylko głosem. Dla wszystkich turniej był ważnym wydarzeniem, 
a dla gospodarzy – Klubu Sportowego Kuźnia – sporym wyzwaniem. Udało się już po 
raz drugi, a uczestnicy zapewniali, że chętnie przyjadą za rok. 

Ostra rywalizacja i zdarzają się faule.              

O włos od pudła.          

Najlepszy zawodnik turnieju rocznika 2009 
Andrzej Czyż z prezesem Matuszkiem i bur-
mistrzem Korczem.  

juz było trochę łatwiej. Trenerzy, rodzice, 
a przede wszystkim dzieciaki mówią, że 
bardzo im się podobało. 

Tekst i foto: Monika Niemiec

Kiedy zacznie się mecz?            Trener wspiera.            


