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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(cd. na str. 9)

Mieszkaniec Polany, który 
pytał o siłę sprawczą za-
rządów i sens zgłaszania 
wniosków, po wysłuchaniu 
sprawozdania stwierdził, że 
będzie chodził na zebrania. 
                       Więcej na str. 2

SPOTKAJMY SIĘ W CZYTELNI

Zapraszamy do wzięcia udziału w kon-
kursie pod hasłem „Mali ustroniacy na 
wakacjach”. Prosimy o przesyłanie zdjęć  
z kilkoma słowami podpisu oraz swoimi 
danymi na adres mailowy: gazeta@ustron.
pl lub poprzez Facebooka na naszą stronę. 
Autorów trzech najciekawszych zdjęć na-
grodzimy obrazami z ilustracjami Macieja 
Szymanowicza w dużym formacie. Współorga-
nizatorem konkursu jest Muzeum Ustrońskie,  
w którym można oglądać wystawę prac jedne-
go z najpopularniejszych polskich ilustratorów.  
W następnym numerze opublikujemy pierwsze 
prace konkursowe.

Na zdjęciu z prawej strony widzimy jedną  
z prac Szymanowicza, a z lewej strony spogląda 
na nas Emilia Lipowczan, która wybrawszy się 
z mamą na wystawę do Muzeum Ustrońskiego 
postanowiła również poprzymierzać tamtejsze 
eksponaty. Nasze muzeum jest przyjazne dzie-
ciom i wiele przedmiotów można dotykać, np. 
zabawki lub niektóre części garderoby. To też 
ciekawa propozycja na wakacje. 

WAKACYJNY KONKURS DLA DZIECI
A gdzież to nasi milusińscy wypoczywają w te wakacje? Na plażach nad Adriatykiem czy nad Bałtykiem. A może na 
Mazurach lub w górach? Albo w Ustroniu? 

Na cztery dni jubileuszowy XV Festiwal Ekumeniczny w Ustroniu zagościł 
w Czytelni Katolickiej. Było artystycznie, historycznie, artystyczno-histo-
rycznie i prozdrowotnie, a poza tym bardzo miło.

Przez cztery wieczory ustroniacy spotykali się w Czytelni Katolickiej.         Fot. M. Niemiec

W Skandynawii przecho-
dząc na emeryturę bierze 
się kijki i codziennie chodzi 
10-15 kilometrów, zaś Po-
lak kupuje nowy telewizor  
i całymi dniami ogląda pro-
gram.             Więcej na str. 7

Deser podajemy w czekola-
dowej miseczce. Wystarczy 
nadmuchać balon, posmaro-
wać go olejem i oblać czeko-
ladą, a następnie wstawić do 
lodówki.     Więcej na str. 11

Zaczynam od Albanii. Ru-
szam 1 sierpnia, idę na au-
tostradę, łapię stopa. Mam 
nadzieję dotrzeć w 2-3 dni 
do Sarandy. A potem w pla-
nie Bałkany i kieruję się do 
Francji.     Więcej na str. 12
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Polski. To dekomunizacyjna 
decyzja wojewody śląskiego. 
Tablicę zdeponowano w Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego.

W najbliższy weekend 19-
21 lipca na skoczni w Wiśle 
Malince, odbędą się konkursy 
skoków inaugurujące zmaga-
nia Letniego Grand Prix FIS. 
Wystąpi dwunastka polskich 
skoczków, a wśród nich pięciu 
zawodników WSS Wisła: Piotr 
Żyła, Paweł Wąsek, Tomasz 
Pilch, Aleksander Zniszczoł  
i debiutant Kacper Juroszek.     

Tegoroczne powiatowe święto 
plonów odbędzie się w Chybiu. 
Dożynkowe uroczystości za-
planowano na początek wrześ-
nia.                                    (nik)

nawcy ruch bez tzw. wahadeł 
zostanie przywrócony na czas 
trwania Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej. W tym roku impreza 
ta odbędzie się od 27 lipca do 
4 sierpnia.
 
W gminie Dębowiec ustano-
wiono Laur Dębowego Liścia. 
Wyróżnienie przyznawane jest 
raz w roku mieszkańcom wy-
różniającym się w kategoriach 
pracy społecznej, kultury, edu-
kacji, sportu i przedsiębiorczo-
ści. Laureaci honorowani są 
podczas gminnych dożynek.
 
Lektura książki telefonicznej 
może być ciekawa. Dowiemy 
się z niej, że w Brennej mieszka 
najwięcej Greniów, w Chy-
biu dominują Krzempkowie,  

w Cisownicy Sikorowie,  
w Wiśle Cieślarowie i Pilcho-
wie, a Legierscy w Koniakowie.
 
Głośno było o pożarze niele-
galnego składowiska odpadów 
na terenie dawnej cukrowni  
w Chybiu. Ogień pojawił się 
4 lipca. Szkody oszacowano 
na ponad 800 000 zł. Cie-
szyńska policja ujęła czterech 
mężczyzn podejrzanych o do-
prowadzenie do tego pożaru. 
Grozi im do 10 lat pozbawienia 
wolności.
 
Z frontonu cieszyńskiego ratu-
sza zniknęła tablica upamięt-
niająca nadanie Miastu Cieszyn 
Uchwałą Rady Państwa w 35. 
rocznicę wyzwolenia Krzyża 
Komandorskiego Odrodzenia 

to i owo
z 

okolicy
Projekt “Małe opowieści” trafił 
do „złotej dwudziestki” naj-
ciekawszych inicjatyw wybra-
nych przez Narodowe Centrum 
Kultury. Projekt zrealizowany 
w Bibliotece Miejskiej w Cie-
szynie zaprezentowano pod-
czas IX Ogólnopolskiej Giełdy 
Projektów. 

Na remontowanej drodze DW 
941 do Wisły tworzą się kor-
ki. Według zapewnień wyko-

*  *  *
*  *  * *  *  *

*  *  **  *  *

*  *  *

*  *  *

Głosowało 42 mieszkańców Polany.                                                               Fot. M. Niemiec

Zebranie prowadził burmistrz Ustronia 
Przemysław Korcz, obecny był przewod-
niczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik 
i radny Damian Ryszawy. Głosowanie 
pomagały przeprowadzić panie z Urzędu 
Miasta – Iwona Bujok i Joanna Pietrzyk. 
Wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład 
której weszli: Marek Witkowski – prze-
wodniczący, Katarzyna Jaworska, Klaudia 
Morel, a następnie wysuwano kandydatury 
na przewodniczącego Zarządu Osiedla. 
Mieszkańcy głosowali: na Annę Chowa-
niok – otrzymała 10 głosów, Ewę Lankocz 
– otrzymała 4 głosy, Romana Zorychtę – 
otrzymał 28 głosów, dzięki czemu będzie 
przewodniczącym Zarządu Osiedla Ustroń 

Polana już trzecią kadencję. 
W drugim głosowaniu wybierano człon-

ków zarządu. Zgłoszono 7 kandydatur, na 
które oddano następującą liczbę głosów: 
Michał Budniok – 29, Anna Chowaniok – 
25, Anna Krupa – 19, Dariusz Morel – 23, 
Mariusz Pawelski – 15, Leszek Puchała – 
19, Tadeusz Wielgosik – 17. Do Zarządu 
weszło troje kandydatów, ale z powodu 
remisu potrzebne było kolejne głosowa-
nie, żeby wyłonić czwartego. W ostatnim 
głosowaniu większe poparcie uzyskała 
Anna Krupa.

W czasie, gdy liczone były głosy jeden  
z mieszkańców zapytał, jaką moc ma za-
rząd osiedla, czy takie zebrania mają sens  

TRZY GŁOSOWANIA
Kadencja Zarządu Osiedla Polana upłynęła 16 czerwca, a 19 czerwca Burmistrz Mia-
sta Ustroń wydał obwieszczenie o zwołaniu zebrania sprawozdawczo-wyborczego na 
dzień 11 lipca na godz. 17. I o tej właśnie porze w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Przedszkolnymi zebrało się prawie 40 osób, co już zapewniało kworum, 
a dochodzili jeszcze kolejni mieszkańcy. Przy liczbie 1127 mieszkańców osiedla 34 oso-
by wystarczą do przeprowadzenia wyborów. W Polanie ostatecznie na liście obecności 
widniały 44 nazwiska, z czego dwie osoby nie mogły głosować, bo nie były mieszkańcami 
tego osiedla. Mimo to zebranie odbyło się w I terminie.

(cd. na str. 4)

i co dzieje się ze spisywanymi podczas 
nich wnioskami, bo on ma wrażenie, że nic. 

Odpowiedź zawarta była w sprawozdaniu 
z działalności Zarządu w latach 2015-2019. 
Przeczytał je Dariusz Morel, wiceprze-
wodniczący Zarządu poprzedniej i obecnej 
kadencji. Poinformował, że w ciągu ostat-
nich czterech lat zgłoszono 56 wniosków 
do budżetu, z czego zrealizowanych zo-
stało 26 (46,43%). Wymienił inwestycje 
i zadania, które udało się zrealizować,  
a są to m. in.: budowa ścieżki rekreacyjnej 
w Jaszowcu z rewitalizacją placu zabaw 
dla dzieci, renowacja chodnika – dojścia 
do kładki na Obłaźcu, odwodnienie ul. 
Żarnowiec, remont placu apelowego przy 
szkole, wykonanie parkingu oraz zatoczki  
i wiaty przystankowej przy szkole, naprawa 
chodnika i udrożnienie kanalizacji przy 
wjeździe na teren szkoły, modernizacja na-
wierzchni ul. Furmańskiej, budowa chod-
nika oraz wiaty przystankowej na ul. Wi-
ślańskiej, remont fragmentu ul. Polańskiej, 
wykonanie oświetlenia oraz nawierzchni 

Podczas tych wyborów musiały się odbyć aż 
3 głosowania.                        Fot. M. Niemiec
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

28/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Maria Szymczak zd Szarzec  lat 82 os. Cieszyńskie
Jan Szarzec    lat 71 ul. Pasieczna

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 

28/2019/2/R

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

28/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

TRWA FESTIWAL EKUMENICZNY
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne zaprasza na 

koncerty w ramach XV Festiwalu Ekumenicznego:
18.07 18.00 Koncert kwartetu dętego z Oldrzychowic, koś-

ciół ewangelicki
19.07 18.00 Koncert organowy, wystąpi Klaudia Camila 

Twardzik, kościół ewangelicki
20.07 18.00 Koncert „Na skrzydłach pieśni”– śpiew Mag-

daleny Hudzieczek-Cieślar, kościół ewangelicki.

*   *   *

GRA TERENOWA 
„POSZUKIWACZE SZCZĘŚCIA 

W BESKIDZKIEJ 5”
Poszukiwaczem szczęścia w Beskidach może zostać każda oso-

ba, która w Informacji Turystycznej odbierze specjalną książecz-
kę, stanowiącą przepustkę do zabawy. Zadaniem Poszukiwacza 
jest odwiedzenie wyznaczonych miejsc na terenie Beskidzkiej 5, 
w których ukryte są „szczęśliwostki” w postaci specjalnie przy-
gotowanych naklejek. Pięć gmin, które biorą udział w zabawie 
to Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła. 

Zasady gry: odwiedzaj atrakcje, zbieraj naklejki, odbieraj 
nagrody! Przyklej zebrane naklejki na odpowiednie strony ksią-
żeczki. Następnie wypełnij formularz odbioru nagrody na str. 109  
w książeczce. Nagrody odbierzesz w Informacjach Turystycznych 
w gminach Beskidzkiej 5! Adresy oraz dane kontaktowe placówek 
znajdują się na str. 2 przewodnika. Naklejki zdobywa się m.in. w: 
schroniskach górskich, odwiedzając atrakcje turystyczne, robiąc 
zdjęcia czy biorąc udział w imprezach i wydarzeniach organizo-
wanych na terenie gmin Beskidzkiej 5.

Czas trwania zabawy: od 5 lipca do 23 września 2019 lub do 
wyczerpania puli nagród.

Zapraszamy do Informacji Turystycznych po odbiór książeczek, 
stanowiących przepustkę do zabawy!

Szczegóły na stronie: http://beskidzka5.pl/

*   *   *

 „Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, 
zostawia ślad po sobie,

jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość...”
       

Rodzinie i bliskim zmarłego

śp. Zdzisława Pokornego
Radnego Miejskiej Rady Narodowej w Ustroniu

kadencji: 1984 – 1988, 1988 – 1990
wieloletniego kierownika i dyrektora 

Zakładu Przyrodoleczniczego w Ustroniu
wyrazy głębokiego współczucia, 

wsparcia i otuchy
w tych trudnych chwilach

składają

Burmistrz Miasta Ustroń
Przewodniczący Rady, Radni

oraz  Pracownicy Urzędu Miasta

28/2019/1/N
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28/2019/5/R

Zarząd Osiedla Ustroń Polana – kadencja 2019-2023: Dariusz Morel, Anna Krupa, Roman 
Zorychta – przewodniczący, Anna Chowaniok, Michał Budniok.                     Fot. M. Niemiec

ul. Jaworowej, przedłużenie kanalizacji 
na ul. Jodłowej, odwodnienie skrzyżowa-
nia ul. Tymczasowej i Turystycznej wraz  
z parkingiem przy garażach i przedłuże-
niem chodnika, wymieniono ogrodzenie 
przy szkole od strony północnej, wykonano 
dodatkowe miejsca parkingowe w pobliżu 
zapory na potoku Jaszowiec, dodatkowe 
miejsca parkingowe na osiedlu przy ul. Cha-
brów, utwardzoną ścieżkę rowerową od ul. 
Złocieni do mostu na Obłaźcu, renowację 
nawierzchni ścieżki spacerowej w okolicy 
domów wczasowych Jawor i Dąb, zwięk-
szenie częstotliwości koszenia terenów nad 
Wisłą wykorzystywanych do plażowania  
i całej dzielnicy Jaszowiec, remont mostu 
na ul. Wiślańskiej, naprawa studzienek 
kanalizacyjnych na ul. Świerkowej. Wy-
mienione zadania wymagały zaplanowania 
wydatków z budżetu miasta, ale również 
na bieżąco, kiedy zajdzie potrzeba prowa-
dzone są prace w Polanie. Dariusz Morel 
wśród nich wymienił koszenie ścieżek 

rowerowych, odśnieżanie ulic, naprawa 
uszkodzonych znaków drogowych, bieżą-
cy wywóz śmieci z miejsc uczęszczanych 

(cd. ze str. 2)

Przemysław Korcz, Roman Zorychta, Dariusz Morel, Marcin Janik, Damian Ryszawy. Fot. M. Niemiec 

przez turystów, naprawa oświetlenia ulic, 
udrożnienie rowów odwadniających, czysz-
czenie koryt suchych potoków w obrębie 
całego osiedla. Obecnie przewodniczący 
zarządów spotykają się w Urzędzie Miasta 
z burmistrzem raz na kwartał i zgłasza-
ją problemy występujące w dzielnicach, 
omawiane są sposoby ich załatwienia i inne 
bieżące sprawy. 

Mieszkaniec, który pytał o siłę sprawczą 
zarządów i sens zgłaszania wniosków, po 
wysłuchaniu sprawozdania stwierdził, że 
będzie chodził na zebrania. Inni uczestnicy 
zgłaszali problemy, którymi należy się za-
jąć. Jedna z pań mówiła o bardzo złym stanie 
nawierzchni na ul. Stromej, ale przewodni-
czący Zorychta tłumaczył, że jest to droga 
prywatna, a właściciele nie chcą na razie 
przekazać jej miastu. Mówiono o wzmo-
żonym ruchu na ul. Polańskiej w związku  
z remontem drogi wojewódzkiej. Kierowcy 
jadący do i z Wisły wybierają trasę przez 
Dobkę, ale jeżdżą bardzo szybko i nie sto-
sują się do ograniczeń. Jest to szczególnie 
niebezpieczne dla pieszych na odcinku od 
szkoły do skrzyżowania z ul. Wczasową, bo 
tam nie ma chodnika. Burmistrz tłumaczył, 
że na pewno nie da się tego wykonać w tym 
ani też w przyszłym roku. Na razie można 
złożyć wniosek do następnego budżetu  
o wykonanie projektu. Sugerowano, żeby 
zwrócić się do policji o kontrole w tym miej-

(cd. na str. 6)

TRZY GŁOSOWANIA
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WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

O wycince drzew
 mówi burmistrz 

Przemysław Korcz

Będzie list otwarty do Premiera Mora-
wieckiego!

W całym kraju obserwujemy masową 
wycinkę drzew przy liniach kolejo-
wych. PKP PLK tłumaczy to działanie  
w ten sposób, że usunięcie drzew jest 
nie tylko zgodne z przepisami, ale prze-
de wszystkim ma na celu zapewnienie 
pasażerom większego bezpieczeństwa  
w trakcie podróży oraz przyjazdy pocią-
gów na czas. Jest to zrozumiałe. 

Ale dlaczego wycinane są drzewa  
w sąsiedztwie linii kolejowej, w odle-
głości aż do 15 m od osi skrajnego toru? 
Z tego jasno wynika, że PKP PLK ma 
mandat do usuwania zieleni z pasa o szero-
kości co najmniej 30 m! Nie zgadzam się 
na to! Dlatego też wraz z Mieczysławem 
Szczurkiem – Starostą Cieszyńskim oraz 
Burmistrz Cieszyna – Gabrielą Stasz-
kiewicz będę kierował list otwarty do 
Premiera RP Mateusza Morawieckiego. 

W tym względzie, jak i zresztą w wielu 
innych, nasza współpraca z miastem Cie-
szyn oraz Starostwem Powiatowym ma 
tożsamy kierunek działania – zarówno 
pod względem praktycznym, ale przede 
wszystkim ekologicznym, krajobrazowym 
i społecznym.

List otwarty będzie skupiał się przede 
wszystkim na tym, aby zmniejszono od-
ległość wycinki od osi skrajnego toru z 15 
na 6 m, jak ma to miejsce w innych krajach 
Unii Europejskiej. Teraz na poziomie mi-
nisterstwa, toczą się rozmowy, więc jest to 
najlepszy moment, aby działać.  

Ponadto, koresponduje to z moim po-
mysłem, o którym już mówiłem, coraz 
szerszego zastosowania w naszym zielo-
nym krajobrazie drzew tlenowych – oxy 
drzew. Pomyślałem, że drzewa z gatunku 
paulownia można by sadzić nie tylko  
w szkołach i przedszkolach (w ramach 
zajęć edukacji ekologicznej i praktycznej), 
czy na skwerach, ale właśnie wszędzie 
tam, gdzie istnieje potrzeba nowego na-
sadzenia. Gdzie niezbędne jest wygłusze-
nie terenu, a jednocześnie zapewnienie 
bezpieczeństwa i komfortu – zarówno 
dynamicznego jak i statycznego (podróż, 
czy wypoczynek). 

Przypomnę, że takie drzewo wytwarza 
ogromne ilości tlenu, nadal zachowując 
oczywiście swoje walory chłodzące oraz 
krajobrazowe. Tymczasem list otwarty 
zostanie złożony na ręce Pana Premiera 
w jak najkrótszym czasie. 

GAZETA - JAK JĄ CZYTAJĄ
Pytając Szanownych Czytelników co  

w naszym tygodniku jest najbardziej inte-
resujące i od czego rozpoczynają lekturę 
gazety otrzymujemy bardzo różne odpo-
wiedzi. Są osoby, które od razu przystępują 
do rozwiązania krzyżówki i jeszcze w tym 
samym dniu ją przynoszą do redakcji. Wiele 
osób informowało, że najpierw „przeszkar-
tują” całą zawartość, zwracając uwagę prze-
de wszystkim na zdjęcia i tytuły artykułów, 
a po południu usiądą przy kawie i ciastku 
do czytania. Jeśli ktoś wie, że o nim lub  
o jego bliskim będzie artykuł, to już w punk-
cie sprzedaży patrzy z niecierpliwością jak 
tam wygląda, czy przypadkiem nie musi się 
wstydzić przed znajomymi, co przecież się 
nie zdarza, bo staramy się zrobić wszystko 
jak najlepiej. Jednak najwięcej Czytelników 
stwierdzało, że lekturę rozpoczynają od 
strony trzeciej, takiej społecznościowej, bo 
można zauważyć, że jest w gazecie sporo 
stałych rubryk w określonych miejscach.  
A dlaczego właśnie od tej strony?

Bo wiele osób interesuje się lokalną 
wspólnotą i chce uzyskać na bieżąco in-
formacje, kto obchodzi jubileusz urodzin, 
czy zawarł związek małżeński, a często 

na tej stronie ze smutkiem przeczytamy  
o osobach, które umarły. Są też informacje 
o ciekawych imprezach, różnych przed-
sięwzięciach, których przecież w naszym 
mieście jest co tydzień sporo.

Otóż w związku z przepisami o ochronie 
danych osobowych jubilatów od 80 roku 
życia zamieszczamy po wyrażeniu zgody 
na piśmie przez osobę zainteresowaną  
i wówczas wykaz jubilatów z określo-
nego miesiąca dostarczony przez MOPS 
zamieszczamy na początku następnego 
miesiąca. Zgodę na podanie do wiadomości 
informacji o ślubach czy pogrzebach rów-
nież musimy uzyskać na piśmie i podaje 
się je na bieżąco co tydzień. Wszystkie 
powyższe wiadomości są zamieszczane 
bezpłatnie. Jeśli jednak ktoś z Czytelników 
byłby zainteresowany ogłoszeniem życzeń 
dla kogoś bliskiego lub informacji o naro-
dzinach dziecka itp. to należy materiały 
pisane i graficzne dostarczyć do redakcji 
osobiście lub mailowo. Wówczas nastąpi 
wycena ogłoszenia w ramce  (czarno-białe 
1cm2 = 1 zł + Vat, kolor 1 cm 2 =2 zł + Vat). 
Zachęcamy do korzystania z tych usług. 

                                                 Redakcja

Fot. Sebastian Czyż
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(cd. z poprzedniego numeru)                    
MIEJSKI PROGRAM ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI 

Celem strategicznym Miejskiego Programu Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w roku 2018 było 
efektywne wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i wybranych 
inicjatyw lokalnych w ograniczaniu zjawiska spożywania alkoholu, 
używania środków psychoaktywnych  i podejmowania innych zachowań 
ryzykownych, szczególnie przez dzieci i młodzież, jak i ograniczanie 
szkód zdrowotnych oraz zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych 
problemem alkoholowym i narkotykowym.

W roku 2018 zrealizowano i przeprowadzono 19 spotkań edukacyj-
nych w szkołach SP1, SP2, SP3, SP5, SP6, ZST oraz ZDZw Ustroniu, 
warsztatów profilaktycznych o tematyce dopalaczy oraz narkotyków 
wśród uczniów, w których uczestniczyło 1074 rodziców, 14 warsztatów 
pn. „Powiedz nie narkotykom”, w których uczestniczyło 140 uczniów. 
Koszt wraz z zakupem materiałów służących realizacji programu profi-
laktycznego wyniósł 19455 zł.

Prowadzono Miejski Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z siedzibą 
przy ul. A. Brody 16, prowadzony przez dwie specjalistki terapii uza-
leżnień. 

W ramach profilaktyki uzależnień zawierano umowy z Biegłymi 
Sądowymi, którzy realizują ustawowy obowiązek przeprowadzania na 
zlecenie MKRPA w Ustroniu badań lekarskich na potrzeby postępowań 
sądowych zmierzających do leczenia odwykowego osoby badanej.

W roku 2018 przekazano na zadania realizowane przez organizacje 
pożytku publicznego kwotę 422.000 zł, z której to kwoty prowadzono: 
socjoterapeutyczny ośrodek dla dzieci i młodzieży w formie specjalistycz-
nej placówki wsparcia dziennego, klub abstynenta grupy samopomoco-
wej dla osób wychodzących z nałogu oraz współuzależnionych, zajęcia 
sportowe wraz z organizacją obozu o charakterze socjoterapeutycznym, 
zadania celowe służące wspomaganiu procesu powrotu do zdrowia oraz 
funkcjonowania społecznego osób wychodzących z uzależnienia oraz ich 
rodzin, zajęcia pozalekcyjne sportowe oparte o profilaktykę uzależnień 

RAPORT O STANIE MIASTA USTROŃ W ROKU 2018 
realizowane w placówkach oświatowych Miasta Ustroń oraz innych 
obiektach sportowych, ponadto zorganizowano: dni terapeutyczne dla 
uzależnionych i współuzależnionych oraz turnus rehabilitacyjno - pro-
filaktyczny.  

OCHRONA ŚRODOWISKA W ROKU 2018
Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy 

przypadało 404 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 
320 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane 
te przedstawiały się następująco: na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy 
przypadało 140 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
oraz 333 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana proporcji 
wynikała z tego, że w dniu 18 stycznia 2018 r. weszła w życie uchwała 
nr XXXIII/406/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r.  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisz-
czoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ta 
wprowadzała limity dotyczące ilości oddawanych odpadów zielonych, 
wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych.

W 2018 r. odnotowano 2 dni w których przekroczony został 24-go-
dzinny poziom dopuszczalny dla pyłu PM10. W celu polepszenia 
warunków środowiskowych w których żyją mieszkańcy gmina udziela 
właścicielom nieruchomości dofinansowania do wymiany starych  
nieekologicznych pieców węglowych.

W 2018 r. Miasto Ustroń realizując Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji, pozyskało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 702.216 
zł, z czego dotację w wysokości 240.000 zł oraz pożyczkę 462.216 
zł. Jednorazowe dofinansowanie na wymianę pieca wynosiło 6032 zł  
i podpisano 120 umów. Ponadto Miasto Ustroń realizując program usu-
wania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń pozyskało 
środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację wyrobów azbesto-
wych z nieruchomości położonych na trenie Miasta Ustroń. Podpisano 
24 umowy z właścicielami nieruchomości za łączną kwotę 26.350 zł  
z czego poddano utylizacji 37,375 Mg azbestu.                                      cdn

scu, ale przekracza to raczej jej możliwo-
ści, niemniej jednak burmistrz porozmawia  
o tym z komendantem ustrońskiego komi-
sariatu. Uczestnicy zebrania denerwowali 
się też z powodu zaniedbanych brzegów 
rzeki Wisły. Chcieliby zadbanych tere-
nów do plażowania takich jak w centrum. 

Odpowiadał radny Damian Ryszawy, 
tłumacząc, że na jego wniosek w Urzędzie 
Miasta ustala się, kto jest właścicielem, 
wiadomo tylko, że Wody Polskie, ale 
okazuje się, że są jeszcze prywatni właś-
ciciele. Miasto będzie musiało zawrzeć  
z nimi umowę, żeby móc cokolwiek zrobić 

na tym terenie. Gdy zostaną dopełnione 
formalności, będzie można tworzyć plaże, 
choć w tej chwili trudno jeszcze powie-
dzieć, jakie będą możliwości budżetu. 
Przewodniczący Zorychta dopowiadał, że 
Wody Polskie to instytucja, która powstała 
1 stycznia 2018 i przejęła wszelkie sprawy 
związane z gospodarka wodną, choć nie 
dysponuje prawie żadnym budżetem. Bur-
mistrz Korcz tłumaczył, że miasto wydaje 
sporo na utrzymanie brzegów Wisły, ale 
żeby móc wydać te pieniądze musi pod-
pisywać umowy o użyczenie. Ostatnio 
otrzymaliśmy informację, że Wody Pol-
skie chcą, by użyczenie było płatne. Nie 
jest łatwo załatwić coś z Wodami Polskimi. 
Konieczność wycięcia barszczu Sosnow-
skiego Urząd Miasta zgłosił na prośbę dy-
rektor szkoły podstawowej miesiąc temu,  
a wycinanie miało się zacząć na drugi dzień 
po zebraniu. Tyle potrzeba czasu, by ekipa 
uzyskała pisemną zgodę od przełożonych 
na wyjście w teren. Mieszkanka Dobki 
była zmartwiona, że w dniach wolnych od 
nauki szkolnej nie jeżdżą żadne autobusy  
i ludzie bez samochodów mogą liczyć 
tylko na życzliwość sąsiadów. Burmistrz 
Korcz mówił, że stworzenie i utrzymy-
wanie regularnej linii autobusowej jest 
bardzo kosztowne. Dlatego też nie decy-
dują się na to komercyjni przewoźnicy. 
Obecnie funkcjonuje jedna linia doto-
wana przez miasto, ale cały czas trwają 
rozmowy, prace i poszukiwanie środków 
na stworzenie komunikacji miejskiej, ale 
raczej nie stanie się to w ciągu dwóch 
najbliższych lat.            Monika Niemiec

Panie noszą… … panowie głoszą.               Fot. M. Niemiec

(cd. ze str. 4)

TRZY GŁOSOWANIA
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Znane jest powiedzenie „Śmiech to 
zdrowie” i zgodnie z tą zasadą wyjątko-
wo wesoły nastrój panował na spotkaniu 
z lekarzem Jackiem Musiałem na temat 
„Zdrowy tryb życia”, które zorganizo-
wano 11 lipca w Czytelni Katolickiej  
w ramach XV Festiwalu Ekumenicznego. 
Prelegent okazał się świetnym gawę-
dziarzem, wtrącającym do swej długiej 
wypowiedzi sporo humoresek, a rozpoczął 
wystąpienie od rozważań o polityce. Na 
spotkanie przybyło sporo zainteresowa-
nych, m.in. burmistrz Przemysław Korcz, 
przewodniczący Rady Miasta Marcin 
Janik oraz proboszcz tej parafii Wiesław 
Bajger. Gości powitał przewodniczą-
cy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Ekumenicznego Łukasz Sitek. Prelegent 
przypomniał, że 10 lat temu był tutaj z po-
gadanką na temat szkodliwości palenia na 
zaproszenie obecnej również na tym spot-
kaniu Barbary Langhammer. Na wstępie 
nawiązując do Festiwalu Ekumenicznego 
przypomniał, że ekumenia to niwelowanie 
różnic, zaś teraz we wszystkich mediach 
mamy do czynienia ze zmasowanym 

atakiem na chrześcijaństwo i na duchow-
nych. Przechodząc do właściwego tematu 
lekarz zaznaczył, że najważniejszy dla 
zachowania zdrowia jest systematyczny 
ruch. Tymczasem Polacy nie przodują  
w tej dziedzinie. Przykładowo, mieszka-
niec Skandynawii przechodząc na eme-
ryturę bierze kijki i codziennie chodzi 
10-15 kilometrów, zaś Polak kupuje nowy 
telewizor i całymi dniami ogląda program, 
a podczas weekendu wraz z rodziną urzą-
dza grillowanie z niezdrowym jedzeniem 
i alkoholem. Po tych słowach wszedł 
na salę Edward Langhammer, pełniący 
wraz z żoną Barbarą rolę gospodarzy 
tego miejsca, wnosząc na tacy czerwone 
wino, które jest powszechnie uznawane 
za prozdrowotne. Lekarz podkreślił, że 
na Zachodzie ludzie inwestują we własne 
zdrowie, zaś przeciętny Polak stwierdza: 
Po co ja mam dbać o zdrowie? Za mnie 
myśli państwo, będę czekał na sanato-
rium, choćby kilka lat. 

Obecnie większość osób ma siedzący 
tryb życia, co nieraz kojarzy się z pew-
nym awansem zawodowym, lecz jest to 

niekorzystna pozycja dla ciała. Wtedy 
najbardziej obciążony jest kręgosłup, zaś 
mniej jest on narażony podczas chodze-
nia lub leżenia. W telewizji nie zauważa 
się popularyzacji ruchu jako czynnika 
prozdrowotnego, a przecież dzięki niemu 
zmniejsza się zapotrzebowanie na leki 
ciśnieniowe, nasercowe, cukrzycowe, 
ponadto łagodnieje depresja i ból w sta-
wach. Prelegent preferuje nordic walking, 
bo wówczas uruchamia się więcej mięśni, 
niż przy zwykłym spacerze. 

Natomiast o odżywianiu nie podał wie-
lu informacji, zaznaczając, że piramida 
zdrowia zmieniała się już wielokrot-
nie. Obecnie są preferowane różne diety 
np. śródziemnomorska, która najlepiej 
sprawdza się w tamtym klimacie, a nasi 
przodkowie jedli smalec jako podstawo-
wy tłuszcz i nie należy na siłę z niego 
rezygnować. Lekarz nie polecał suple-
mentów diety, które nieraz są stosowane 
w nadmiernych ilościach. Twierdził, że 
należy najpierw wykonać badania na 
niedobór mikroelementów i witamin,  
a potem używać je tylko w razie potrzeby. 
Należy jednak wystrzegać się żywności 
nadmiernie przetworzonej, zawierają-
cej sporo niekorzystnych dla zdrowia 
związków. Zaznaczył również, że np. tak 
lubiane serki homogenizowane stanowią 
jednolitą masę i nie zawierają włókien, 
korzystnych dla odbudowy komórek, 
podobnie jak pasztety są gorszą opcją od 
kawałka mięsa z włóknami i chrząstkami. 

Następnym problemem, który przedsta-
wił gość Czytelni były choroby przewodu 
pokarmowego oraz zaparcia, a za główne 
przyczyny tego problemu uznał niedobór 
wody i błonnika. Lekarz stwierdził, że 
teraz choroby żołądka można bez trudu 
wyleczyć, zaś najczęstszym schorzeniem 
przewodu pokarmowego jest nowotwór 
jelita grubego, którego przyczyna tkwi w 
nieodpowiedniej diecie z przewagą mięsa 
i małą ilością błonnika, a ten znajduje się 
przede wszystkim w warzywach, owo-
cach i ciemnym pieczywie. 

Był to wykład wielowątkowy z żar-
tobliwymi dygresjami, lecz po dwóch 
godzinach spotkanie zakończono, suge-
rując, że nieporuszone tematy zostaną 
przedstawione przy innej okazji. 

                               Lidia Szkaradnik

OD POLITYKI PRZEZ RUCH 
DO ZDROWIA

W długą prelekcję lekarza (od lewej) zasłuchani są: ks. Wiesław Bajger, Marcin Janik, Łukasz 
Sitek, Przemysław Korcz.                                                            Fot. L. Szkaradnik

EDUKACJA 
NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH 

W CIESZYNIE!
Publiczne Studium Medyczne (PSM) jako szkoła   bezpłatna 
funkcjonuje w Cieszynie od 01.09.2013 w Szkole Organizacji 
i Zarządzania.  

Nauka jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia, co stwa-
rza szanse na podniesienie kwalifikacji czy zdobycie nowych, 
wszystkim osobom zainteresowanym. Kształcenie odbywa się w 
systemie zaocznym, stacjonarnym i dziennym i  trwa 1 rok,  2 lata 
lub 2,5 roku w zależności od kierunku. Nauka w szkole kończy 
się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje za-
wodowe i uzyskaniem dyplomu w danym zawodzie. Zdawalność 
absolwentów w Publicznym Studium Medycznym wynosi 100%. 
Absolwenci otrzymują dyplom w danym zawodzie oraz certyfikat 
w języku polskim i angielskim, uprawniający do pracy w krajach 

Unii Europejskiej.  
Bogata oferta kształcenia  uwzględnia preferencje przyszłych 

słuchaczy i pracodawców. Słuchacze mogą zdobywać nowe kwa-
lifikacje w zawodach  medyczno-społecznych tj.: 

•  opiekun medyczny, 
•  opiekunka dziecięca, 
•  terapeuta zajęciowy, 
•  asystentka stomatologiczna, 
•  higienistka stomatologiczna, 
•  asystent osoby niepełnosprawnej, 
•  opiekunka środowiskowa, 
•  opiekun w domu pomocy społecznej, 
•  technik masażysta, 
•  technik farmaceutyczny, 
•  technik sterylizacji medycznej, 
•  technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 
•  technik ochrony fizycznej  osób  i mienia.   
Publiczne Studium Medyczne jest jedyną publiczną i bezpłatną 

szkołą na terenie powiatu cieszyńskiego.
Szczegóły na  www.soiz.pl lub pod nr telefonu: 33 851 46 88



8   Gazeta Ustrońska                                                                                            18 lipca 2019 r. 

NIECH ROZKOSZ PŁYNIE 
„Soprany kontra tenorzy” to urocze 

spotkanie z muzyką operetkową, mu-
sicalową i filmową, a o tę znakomitą 

strawę dla ducha i ucha postarała się 
dyrektor MDK „Prażakówka” Barba-
ra Nawrotek-Żmijewska urządzając 6 

lipca koncert w amfiteatrze. Wystąpili 
znani artyści, których wielokrotnie moż-
na było podziwiać na ustrońskich sce-
nach, a byli to: Anna Bajerska-Witczak, 
Karolina Garlińska, Emilia Zielińska, 
Mariusz Ruta, Mirosław Niewiadomski  
i Bartosz Kuczyk, który także prowadził 
to piękne widowisko. Publiczność jak 
zwykle dopisała, bo każdy pragnie choć 
przez chwilę oderwać się od codzienności  
i zamarzyć o eleganckim świecie, w któ-
rym „niech rozkosz płynie póki czas, bo 
raz się żyje i kocha raz”. Zaś wytworny 
tenor zjawił się na scenie jak książę z bajki 
i zaśpiewał: „Za jeden uśmiech Twój, 
zabiorę Cię gdzie chcesz” więc diwa 
operetkowa odpowiedziała czarownym 
sopranem: „Już wiem, że on ma wdzięk 
tak spontaniczny i urok ma i czaru moc, 
i jeszcze wiem, że z nim naprawdę mo-
głabym przetańczyć całą noc!” Koncert 
trwał niemal dwie godziny i zakończył się 
oczywiście bisami i owacjami na stojąco. 
A, że tego przemiłego nastroju nigdy nie 
jest za wiele, więc urzeczeni pieśniami 
przepełnionymi wzniosłymi uczuciami,  
a czasem również miłosnymi intrygami, 
mogli przenieść ten nastrój do domu, ku-
pując nagrania występujących artystów.                        

                                     Lidia Szkaradnik

Sopranistka Małgorzata Lach-Strąg występowała z różnym repertuarem i w różnych strojach.

W ramach cyklicznych spotkań nie-
dzielnych organizowanych przez MDK 
„Prażakówka” 7 lipca wystąpiła sopra-
nistka Małgorzata Lach-Strąg z zespołem 
kameralnym „Amadeus Trio” z Bielska 
– Białej,  który stara się odtworzyć klimat  
i styl muzyki czasów klasycznych. Do tej 
epoki stosuje wierne w szczegółach ko-
stiumy, peruki, a nawet ozdobne pulpity. 
W koncercie przeplatały się utwory kla-
syczne z żywiołowymi ariami operetko-
wymi. Cały rynek był zapełniony publicz-
nością do czego przyczyniły się też  food 
trucki. Natomiast 14 lipca koncertowała 
na rynku orkiestra dęta „Goleszów Band” 
pod kierunkiem Grzegorza Ogrockiego, 
działająca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Goleszowie, w której zaangażowanych 
jest kilkanaście młodych, wykształconych 
muzyków. Wykonuje repertuar patriotycz-
ny, rozrywkowy, taneczny i religijny.  

                                      Tekst i foto: (ls)
    

POPOŁUDNIA 
MUZYCZNE 
NA RYNKU

Goleszów Band jak każda orkiestra dęta prezentował żywiołową rytmiczną muzykę.

ZABAWKI Z DREWNA
Na czas wakacji przygotowaliśmy dla 

najmłodszych atrakcyjną i pełną uroku 
wystawę drewnianych, ekologicznych 
zabawek firmy Tarnawa z Wilkowic. Wy-
stawa czynna od 1 czerwca do 31 sierpnia  
w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej, 
Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 68.

Zapraszamy także rodziców oraz dziad-
ków.
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SPOTKAJMY SIĘ W CZYTELNI
Maria Nowak.                         Fot. M. Niemiec

Burmistrz prezentował broń białą.  
                                           Fot. M. Niemiec

Parafia Rzymskokatolicka św. Klemensa 
w Ustroniu jest obok Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Ustroniu, współorganiza-
torem Festiwali Ekumenicznych i w czasie 
ich trwania zawsze zaprasza na ciekawe 
spotkania do działającej przy parafii Czy-
telni Katolickiej im. Jerzego Nowaka.  
W poniedziałek 8 lipca zagościli w niej 
artyści, członkowie ustrońskiego stowa-
rzyszenia twórczego, by otworzyć wystawę 
„Brzimy sakralnie”, a we wtorek wykład 
o „Udziale mieszkańców Śląska Cieszyń-
skiego w Powstaniach Śląskich” wygłosił 
burmistrz Przemysław Korcz. W środę 
wysłuchaliśmy prelekcji i obejrzeliśmy 
prezentację zdjęć „Chrześcijańskich drew-
nianych kościołów w Europie”, które przy-
gotowali Elżbieta i Andrzej Georgowie. 

„Brzimy sakralnie” to rzeźby i obrazy 
wykonane w najróżniejszych technikach 
oraz fotografie. Opowiadali o nich sami 
twórcy obecni na wernisażu, a o tych, któ-
rych nie było, mówił Andrzej Piechocki. 

Jednak na początku prowadząca spotkanie 
Danuta Koenig wspominała tych, którzy 
odeszli na zawsze – Karola Kubalę, Bo-
gusława Heczko, Jana Misiorza, Zygfrydę 
Demel-Bąkosz, Wincentego Bąkosza, Zbi-
gniewa Hławiczkę

Na tak artystycznym wieczorku nie za-
brakło poezji. Danuta Koenig przeczytała 
wiersz Marii Nowak, napisany ku pamięci 
Jana Chmiela, poety, dyrygenta, muzyka, 
kompozytora, traktujący o pasji twórczej  
i rozterkach artystów. Autorka wiersza 
przeczytała jeszcze inny swój utwór „In 
memoriam dla Bogusława Heczki”, napi-
sany w dniu pogrzebu tego artysty, inspi-
rowany jego obrazem. Andrzej Piechocki 
znany jest z żartobliwych utworów, nie 
zawiódł i tym razem pisząc o postępie 
technologicznym w… kościołach.  

O pracach i własnych przemyśleniach 
na temat sacrum w sztuce mówili: Andrzej 
Georg Kazimierz Heczko Renata Kubok 
Agnes Nagy, Gabriela Pająk, Andrzej 

Piechocki, Zbigniew Niemiec. Ten ostatni 
postanowił sacrum wprowadzić do inter-
netu i stworzył portal o kościołach Księ-
stwa Cieszyńskiego. Pod adresem: www.
koscioly.sci.pl znajdziemy 750 fotografii 
285 kościołów, świątyń, domów modlitwy 
znajdujących się w 125 miejscowościach 
od Ostrawy po Bielsko, należących do 
16 wyznań. Wystawę tworzą także prace: 
Roberta Heczko, Magdaleny Lupinek, 
Stanisława Sikory, Jana Herdy. Bardzo 
bogate w atrakcje spotkanie urozmaicone 
było jeszcze muzyką w wykonaniu zespołu 
„Wista”. Oprócz strawy duchowej były 
tez smakołyki dla ciała – kanapki, ciasta, 
ciasteczka, kawa, herbata, napoje, wino. 
Po części oficjalnej można było jeszcze 
posiedzieć i podzielić się wrażeniami. 

Burmistrz Przemysław Korcz wygłosił 
prelekcję w nawiązaniu do przypadają-
cej w tym roku setnej rocznicy wybuchu 
pierwszego z antyniemieckich zrywów. 
Omówił najpierw wydarzenia roku 1918 
w Cieszyńskiem, nakreślił sytuację poli-
tyczną w Europie, skupił się zwłaszcza na 

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze Gazety Ustrońskiej 

popełniłam błąd w artykule o organizacji 
ruchu w Nierodzimiu. Pomyliłam nazwy 
ulic i wpisałam ul. Wspólną zamiast ul. 
Wiejskiej, za co bardzo przepraszam. 

Przypomnijmy, zgodnie z organizacją 
zatwierdzoną przez Wydział Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, zjeż-
dżając ze skrzyżowania DW941 wjeżdżamy 
w nowo wybudowaną drogę, która obecnie 
ma jeszcze status drogi wewnętrznej, a po 
zakończeniu prac będzie przedłużeniem 
ul. Szerokiej. Gdy z tej drogi wewnętrznej 
chcemy się włączyć do ruchu na skrzyżo-
waniu z ul. Wiejską, musimy ustąpić pierw-
szeństwa, gdyż droga wewnętrzna zawsze 
jest drogą podporządkowaną. Inaczej to 
wygląda, gdy jedziemy od strony szkoły, 
przedszkola, OSP. Wtedy jesteśmy na dro-
dze z pierwszeństwem przejazdu nawet, 
jeśli wjeżdżamy w drogę wewnętrzną. (mn)

Skrzyżowanie ul. DW941 z ul. Wiejską w Nierodzimiu. Zdjęcie wykonane 13.06.2019 r. 
przez Bronisława Miecha. 

(cd. ze str. 1) (cd. na str.15)

Danuta Koenig.                     Fot. M. Niemiec
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BIBLIOTEKA   POLECA:

Sonia Shah 
 „Epidemia.”

W XX wieku wydawało się, że 
pandemie odeszły do historii. 
Odtrąbiono wielki sukces współ-
czesnego stylu życia i medycyny. 
Przedwcześnie. Nieszczepienie 
dzieci, coraz mniejsza skutecz-
ność antybiotyków, krzyżujące się 
patogeny. Epidemia może wybuch-
nąć w każdej chwili. Sonia Shah, 
amerykańska dziennikarka śledcza, 
zainteresowała się tematem epi-
demii, gdy sama zachorowała na 

lekoodporną odmianę gronkowca złocistego. W swojej książce 

postanowiła opisać mechanizmy 
rządzące epidemiami.

Thomas Harris
„Cari Mora”

Autor „Milczenia owiec” i „Czer-
wonego smoka” wraca po 13 latach 
z nową książką. Wielu śmiałków od 
lat próbuje wytropić skarb ukryty 
pod posiadłością należącą niegdyś 
do Pablo Escobara w Miami Beach. 
W wyścigu po 25 milionów dola-
rów w złocie prowadzi targany cho-
rymi namiętnościami Hans-Peter 
Schneider – człowiek, który zarabia 

na życie, realizując przerażające fantazje bogaczy.Na drodze staje 
mu Cari Mora, piękna strażniczka rezydencji.

Afrykańskie upały nie sprzyjają w naszym klimacie nikomu, 
a osobom w podeszłym wieku tym bardziej Tym którzy chociaż 
w jakimś stopniu niedomagają, w wielu wypadkach pomagają  
w dotarciu do kresu swojego życia. Można być przekonanym, 
iż z tej właśnie przyczyny zmarł w dniu 26 czerwca 2019 r.  
w wieku 87 lat śp. Jan CIENCIAŁA, zamieszkały najpierw na 
Osiedlu M. Konopnickiej, a od wielu lat  
w wybudowanym domu przy ul. Trau-
gutta.

Urodził się 13 stycznia 1932 r.  
w Kozakowicach Dolnych jako syn 
Franciszka Cienciały i Anny z domu 
Szczuka. Miał jedyną, starszą siostrę 
Helenę, która opuściła ziemską doczes-
ność w 1990 r. mając zaledwie 63 lata. 
Jako czteroletni chłopiec wraz z rodziną 
przeprowadził się do Ustronia. Edukację 
rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 
2, aby potem podjąć naukę w Gimna-
zjum Przemysłowym przy Pl. Kościel-
nym w Cieszynie. Następnie kształcił 
się w Technikum Elektrotechnicznym  
w Krakowie Płaszowie uzyskując tytuł 
technika – elektryka. W tamtych latach 
obowiązywał nakaz pracy, w związku 
z czym skierowany został do pracy  
w Fabryce Wyrobów Metalowych  
w Kraśniku. Stamtąd powołano go do 
odbycia służby wojskowej w Zambro-
wie, później w Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie. Po jej zakoń-
czeniu powrócił do Ustronia podejmując 
pracę w Fabryce Maszyn Elektrycznych 
„Celma” w Cieszynie. Tam objął stanowisko majstra w Dziale 
Elektrycznym. W 2002 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.

 W 1958 r. zawarł związek małżeński z Emilią Byrtek z Gole-
szowa – powszechnie znaną nauczycielką, głównie geografii w 
Szkole Podstawowej Nr 1 z którą przeżył 60 lat. Państwo Ciencia-
łowie doczekali się dwójki dzieci – pierworodnego syna Janusza i 
młodszej córki Ireny. Ze strony syna mają jedyną wnuczkę Esterę 
oraz dwoje prawnuków – Julię i Szymona. 

WSPOMNIENIE  O  JANIE  CIENCIALE

Zmarły posiadał wiele zainteresowań. Poza obowiązkami 
służbowymi organizował wycieczki zakładowe dla pracowni-
ków. Ponadto był długoletnim prezesem Klubu Honorowych 
Krwiodawców. Sam nie tylko cyklicznie oddawał krew, lecz 
jako honorowy krwiodawca urządzał masowe akcje na terenie 
zakładu pracy. Prowadził także sekcję tenisa ziemnego, później 
przez wiele lat tenisa stołowego przy Klubie Sportowym „Kuźnia 

Ustroń”. Jako członek Rady Parafialnej 
angażował się w różne prace na rzecz 
ustrońskiej Parafii Ewangelickiej. Był 
również długoletnim członkiem chóru 
ewangelickiego. Jako wielki fan piłki 
nożnej, nie opuszczał żadnego meczu 
rozgrywanego na Stadionie Sportowym. 
Miejscowym drużynom mocno kibi-
cował. Przytoczone na wstępie słowa, 
iż miał coś, co mógł dać innym, jakże 
pasują do jego osobowości. Uwielbiał 
rozwiązywać różnorodne krzyżówki,  
w tym zamieszczone w lokalnej „Ga-
zecie Ustrońskiej”, gdzie dosyć często 
miał szczęście wygrywać nagrody. Za 
wszelką swoją działalność odznaczony 
został Złotym Krzyżem Zasługi.

Ceremonia żałobna w kościele ewan-
gelickim Ap. Jakuba Starszego odbyła 
się 1 lipca br. Prowadzący ks. Michał 
Matuszek bardzo pozytywnie i ciepło po-
żegnał swojego parafianina, a koleżanki  
i koledzy z chóru ewangelickiego na 
czele z dyrygentem Pawłem Brancem 
uświetnili uroczystość. Na miejsce 

wiecznego spoczynku cmentarz ewange-
licki, odprowadziło Jana Cienciałę spore grono osób chcących 
oddać ostatni hołd jego pamięci. Tak, jak odszedł spokojnie  
w domu otoczony troskliwą opieką małżonki i dzieci, tak spo-
czął w grobie rodzinnym w towarzystwie najbliższej rodziny, 
licznych sąsiadów i znajomych. Niech ustrońska ziemia – mała 
ojczyzna u stóp Czantorii, którą od najmłodszych lat ukochał 
jako mieszkaniec tego miasta z wyboru, gdzie żył, pracował  
i działał da mu wieczne odpoczywanie.           Elżbieta Sikora       

 Każdy ma coś, co może dać innym.
 Barbara Bush

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

Jak większość ustronia-
ków wie, w 2017 r. Muze-
um Ustrońskie po 10 latach 
starań, zamontowało na sta-
łe odrestaurowaną słynną 
rzeźbę „Hutnik” pochodzącą  
z końca XVIII w. Przez ponad 
100 lat stała ona w ciemniej 
sieni budynku dyrekcji huty, 
w którym później powstała 
nasza instytucja. Znanych 
jest tylko kilka zdjęć tego 
cennego zabytku, na prze-
łomie lat 1935 i 1936 prze-
kazanego jako depozyt do 
Muzeum w Cieszynie. Jednak 
w zeszłym roku odnalezione 
zostało jeszcze jedno zdję-
cie rzeźby, które chciałabym 
spopularyzować. Pochodzi 
ono z albumu zakupionego 
w antykwariacie w Czeskim 
Cieszynie znajdującego się 
w prywatnych zbiorach. 
Jest to fotografia, wykonana  
w parku przy cieszyńskim 
Muzeum Miejskim w pierw-
szych latach II wojny świa-
towej. Wówczas to naszego 
hutnika podziwiali mężczyź-
ni udekorowani emblematami 
oznaczającymi najprawdo-
podobniej przynależność do 
Narodowego Zjednoczenia 

Budyń jaglany
Deser z serii tych, które można nazwać kołem ratunko-

wym. Niespodziewani goście, czyli sytuacja, w której każdy 
chociaż raz się znalazł. Rozwiązanie to budyń jaglany 
zrobiony wręcz z niczego. Szklanka ugotowanej kaszy ja-
glanej, 2 płaskie łyżki dobrej jakości kakao bez cukru, duża 
łyżka cukru, stewii lub ksylitolu, łyżka miodu. Wszystkie 
składniki blendujemy i deser gotowy. Możemy podać go 
w salaterkach lub czekoladowej miseczce. Wystarczy na-
dmuchać balon, posmarować go olejem i oblać czekoladą, 
a następnie wstawić do lodówki. Gdy czekolada zastygnie 
balon należy przebić, a miseczkę z pyszną zawartością 
szybciutko zjeść. Taki deser pomaga odkwasić organizm. 
Kasza jaglana zawiera witaminę E, witaminy z grupy  
B i lecytynę. Jest też pełna magnezu, wapnia, fosforu, potasu 
i żelaza. Co więcej, nie zawiera glutenu.  Smacznego!

                                               Karolina Francuz   
                                                     

– czeskiej kolaboracyjnej 
partii politycznej, działającej  
w Protektoracie Czech i Mo-
raw podczas II wojny świato-
wej. Więcej nowoodkrytych 
ciekawostek na temat dzie-
jów posągu można poznać 
w Pamiętniku Ustrońskim nr 

21, a już za kilka miesięcy 
w 22 nr tegoż periodyku, zo-
staną wyjaśnione sensacyjne 
wręcz tajemnice „Hutnika”. 
Ogłosimy też, który rzeź-
biarz jest jego prawdziwym 
autorem. 

           Alicja Michałek 
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Czym jest dla Ciebie podróżowanie?
- To forma wypoczynku, która zmieniła się 
dla mnie w formę odskoczni. Pierwszy raz 
pojechałem na Chorwację, zobaczyłem, 
że to jest coś fajnego i zacząłem sobie 
podróżować... Jakieś all exclusive, typowe 
wakacje. W pewnym momencie postano-
wiłem rzucić wszystko, bo zmęczył mnie 
ten system, praca, rachunki... Ruszyłem 
w pierwszego tripa i przekonałem się, że 
można inaczej żyć, otworzyć się na ludzi. 
Obecnie jest to mój tryb życia. Nie wiem 
czy to będzie moja praca, czy będę to robił 
dłużej, a może po prostu wykorzystam 
młodość w taki sposób.
Kiedy zacząłeś to robić?
Zacząłem w marcu 2018 r. gdy ruszyłem 
do Izraela. Z dnia na dzień kupiłem bilet 
lotniczy, a nigdy wcześniej nie podróżowa-
łem stopem, nie znałem też osoby z którą 
miałem ten trip spędzić, bo poznaliśmy 
się w internecie... U nas było zimno, a tam 
ponad 40 stopni! Gdy dotarłem, poznałem 
równie szaloną towarzyszkę podróży  
i wszedłem do ciepłej wody to uśmiechną-
łem się. Pomyślałem, że to jest właśnie to. 
A dzisiaj namiot jest moim drugim domem!
Planujesz trasy czy wychodzi to spon-
tanicznie?
98% to spontan. Ustalam tylko datę  
i mniej więcej gdzie chcę pojechać. To 
są te moje dwa procenty. Czy pojadę tam 
gdzie chcę? Nie wiem! Mogę wylądować 
zupełnie gdzieś indziej. Teraz chcę zacząć 

od Albanii, a możliwe że tam złapię stopa 
i wyląduję na Karaibach.
Co wspominasz z pierwszych chwil?
Wszyscy nastawiali mnie negatywnie,  
a mnie zaskoczyło to, że Ci wszyscy 
ludzie są dobrzy, pomagają. To mnie 
zaskoczyło najbardziej! Dają Ci jedze-
nie, wodę, a nawet pieniądze... mimo, że 
masz te wszystkie rzeczy to ludzie i tak są 
pomocni, zabierają na imprezę, pokazują 
swoje życie nawet jeśli o to nie prosisz. 
Przejechałem połowę Europy i właśnie to 
mnie zaskoczyło.
A jak wygląda to finansowo?
To jest najprostsza z najprostszych rzeczy 
do ogarnięcia, czyli pieniądze. Dlacze-
go? Idziesz do pracy, zarabiasz, przede 
wszystkim oszczędzasz i możesz jechać 
w podróż. Ja zawsze pracując w Polsce 
co najmniej 60% zarobków odkładam 
na konto, a za resztę żyję. I to żyję bez 
ograniczeń ale zaoszczędzonych pieniędzy 
nie ruszam. Zarabiam też w podróży, na 
przykład we Francji jadę po raz kolejny na 
winobranie. W przyszłości chciałbym wię-
cej zarabiać na podróżowaniu, ale muszę 
najpierw podszkolić angielski.
Co na to ludzie?
Na początku ludzie mówili, że jestem 
głupi, nic z tego nie wyjdzie, a ja wrócę 
za tydzień. A że prowadzę instagrama, to 
wszyscy widzieli, że się bawię i cieszę 
tym co robię, że to działa. Zaczęły się 
wiadomości, słowa zachęty, moje historie 

były dla innych ciekawe i ludzie intereso-
wali się mną coraz bardziej. Po powrocie 
do Ustronia po pierwszym Eurotripie  
w zeszłym roku już wszyscy podchodzili 
do mnie zupełnie inaczej. Dzisiaj już nie 
spotykam się z negatywnymi opiniami, 
bo ludzie zobaczyli, że faktycznie można  
w taki sposób robić coś fajnego. 
Pierwszy raz wyjechałeś w zeszłym 
roku. Co powiesz o tej podróży?
W zeszłym roku zwiedziłem dużą część 
Europy, w tym roku lecę dalej. Oprócz 
tego mam na koncie Izrael, Indie, Anglie. 
To niesamowite wspomnienia i co naj-
ważniejsze, osobiście nie spotkało mnie 
tam nic złego.Według mnie trzeba ufać 
swoim przeczuciom, nie ryzykować z 
rozbijaniem namiotu w głupich miejscach. 
Oczywiście ze strony odbiorcy wygląda 
to pięknie, ale wiadomo, że podróże to 
też nie jest łatwa sprawa. Upały, ciężki 
plecak, polowe warunki, no i wieczna 
niewiadoma. Trzeba do tego podejść  
z uśmiechem i cieszyć się tym... no i mieć 
głowę na karku!
Jakie masz plany na ten rok?
Zaczynam od Albanii. Ruszam 1 sierp-
nia, idę na autostradę, łapię stopa do 
Albanii. Mam nadzieję dotrzeć w 2-3 dni 

Patryk Bujok jest ustroniakiem, którego pasja do podróżowania zaprowadzi-
ła nie tylko w wiele pięknych miejsc, ale pozwoliła również stworzyć markę 
i zdobyć liczne grono odbiorców. Dziś propaguje podróże jako styl życia. 

Z Ustronia ... dokąd nogi poniosą

do Sarandy. A potem w planie Bałkany  
i kieruję się do Francji. Kolejno mam różne 
opcje, zobaczymy co akurat się przytrafi. 
Myślałem o Paryżu, a z Paryża może uda 
się ruszyć na Karaiby. Wszystko zależy od 
ceny lotu, jeśli się nie zmieni, to udaję się 
tam. I wrócę kiedy wrócę! (śmiech) 
Rozmawiała:               Karolina Francuz

Zapraszamy do śledzenia ustrońskiego po-
dróżnika na jego portalach społecznościowych  
facebook.com/youngwildandfreetravel i insta-
gramie young_wild_and_free_travel
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CHCEMY 
ZARAŻAĆ TĄ 

ZAJAWKĄ
W sobotę ustroński rynek zmienił nieco 

swój charakter i stał się... torem rowe-
rowym! Wrocławska fundacja, której 
prezes jest mieszkańcem Ustronia, po 
raz kolejny zawitała do naszego miasta. 
Własnoręcznie stworzony tor pumptrack, 
miasteczko ruchu drogowego i profesjo-
nalne przeszkolenie przyciągnęły spore 
grono zainteresowanych. Na miłośników 
dwóch kółek czekało szkolenie z jazdy 
po torze, quizy i konkurs oraz pasjonaci 
z doświadczeniem, którzy chętnie dzielili 
się swoją wiedzą. O więcej szczegółów 
zapytałam Dariusza Sojkę.

– Co tydzień robimy to charytatywnie 
w innym mieście, zawsze jest wielu chęt-
nych. Ustroń jest bardzo przyjazny, miasto 
pomaga w organizacji wydarzenia. Dzisiaj 
zaklinamy pogodę, liczymy na to że nie 
będzie padać i że wszyscy będą mogli 
świetnie się bawić. Robimy to, bo chce-
my zarażać innych tą zajawką, odciągnąć 
szczególnie młodych ludzi od ekranu 
komputera i telewizora.  A we wrześniu  
w Ustroniu w dzielnicy Zawodzie orga-
nizujemy zawody na skalę europejską, 
będzie to finał o Puchar Europejski. 

Inicjatywa regularnie przyciąga zainte-
resowanych z miasta i okolic, a na prze-
szkodzie nie stoi nawet wiek – najmłodszy 
uczestnik miał 3 lata, a najstarszy 77 lat. 
To pokazuje, że jazda na rowerze może 
mieć różnorodny charakter i chociaż 
zmienia się społeczeństwo, to rower nie-
zmiennie jest bardzo popularny. 

                                   Karolina Francuz

Reprezentanci Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Beskidy” Ustroń wakacje 
spędzają bardzo pracowicie i startują  
w ważnych turniejach. Po Ustroń CUP, 
kiedy to mieli okazje grać na swoich kor-
tach nad Wisłą zaliczają rundę wyjazdo-
wą. Końcem czerwca Kacper Socha wy-
walczył brązowy medal na Mistrzostwach 
Śląska Młodzików w tenisie ziemnym 
w Bielsku-Białej. Pierwsze dwie rundy 
tenisista przeszedł jak burza, niestety 
w półfinale nabawił się urazu i musiał 

skreczować. 
Na 3. miejscu Ogólnopolski Turniej 

Klasyfikacyjny Skrzatów w tenisie ziem-
nym o Puchar Prezydenta Katowic, który 
odbył się w dniach 6-8 lipca w stolicy 
Górnego Śląska zakończyła Sara Husar. 
Do ćwierćfinału dotarł Aleksander Deda. 

Filip Rozborski zajął 3. miejsce  
w kategorii pomarańczowej (8-10 lat) 
w Silesia Kids Cup. Dobrze obsadzony 
mimo wakacji turniej odbył się 7 i 8 lipca 
w Bytomiu. 

Filip Rozborski.                Fot. UKS Beskidy                        
                                       

UKS NA WYJAZDACH

Ustrońscy pasjonaci dwóch kółek już od samego rana czekali na swoją kolej.   Fot. K. Francuz                                   

Prezes fundacji uczył techniki jazdy.                                                                 Fot. K. Francuz                                   
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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

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

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

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

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

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

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie scho-
dów.Tanio! 666-989-914. 

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. (33)854-
53-98.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

JABŁKO ZA PAPIEROSA
Przez cały ubiegły tydzień na ustrońskim rynku trwał Wakacyj-

ny Tydzień Zdrowia, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe  
w Cieszynie. Chętnych do sprawdzenia stanu swego zdrowia było 
wielu. W przeciągu pięciu dni około 300 osób dziennie korzystało  
z badań. Starostwo akcje zorganizowało po raz dziesiąty. Wcześ-
niej przez dziewięć lat akcja odbywała się na rynku w Cieszynie. 
Od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 13 poza badaniami 
prowadzono akcję profilaktyczną, edukacyjna i informacyjną. 

POŻEGNANIE KSIĘDZA
W sobotę już od wczesnych godzin rannych ustroniacy groma-

dzili się przy trumnie z ks. Zbigniewem Koziołem, wystawionej  
w kaplicy Jezusa Odkupiciela. O godz. 14 rozpoczęły się uroczysto-
ści pogrzebowe pod przewodnictwem bpa Gerarda Bernackiego, 
ks. prob. Antoniego Sapoty i około 60 księży, w tym ks. Ireneusza 
Kliche, byłego wikariusza ks. Zbyszka w argentyńskim Chaco 
oraz ks. prof. dr. hab. Jana Górskiego - delegata biskupiego ds. 
misyjnych w archidiecezji katowickiej. 

WSPOMNIENIA O KORZENIACH
Na zakończenie sezonu spotkań słuchacze Klubu Propozycji 

mogli przekonać się, jakie problemy zaprezentowane zostały  
w książce Jana Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem w ziemię”. 
Od strony bardziej filozoficznej. Tytułowe „korzenie”, czyli ziemia, 
ludzie, dom rodzinny profesora Szczepańskiego, były głównym 
tematem wykładu „O poszukiwaniu własnej tożsamości”. Wybór 
związany był z obchodami piątej rocznicy wydania książki. Spot-
kanie odbyło się w środę 17 czerwca, na poddaszu Muzeum Marii 
Skalickiej, wykład prowadził dr Marek Rembierz.  Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 16.07.2009 r.

 
18.07      Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
19-20.07  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76 
21-22.07  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
23-24.07   Lawenda    ul. Skoczowska 137  tel. 855-10-14
25-26.07  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
27-28.07  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

DYŻURY APTEK

18.07 18.00 Koncert kwartetu dętego z Oldrzychowic, kościół 
   ewangelicki 
19.07 16.00-20.00 Koncert chrześcijański „Przewodnik cuda  
   czyniący”, rynek
19.07 18.00 Koncert organowy Klaudii Camilii Twardzik, kościół  
   ewangelicki 
20.07 13.00 X Military Festival, rynek
  17.00 X Military Festival, amfiteatr
20.07 18.00 Koncert „Na skrzydłach pieśni”- śpiew Magdaleny  
   Hudzieczek-Cieślar, kościół ewangelicki
21.07 16.00 X Military Festival, recital laureatów, rynek
26-28.07 12.00-20.00 Lato z Książką 2019, rynek
27.07 17.00 II Letnia Gala Biesiadna, amfiteatr
28.07 15.00 Koncert Finałowy XV Festiwalu Ekumenicznego  
   występ EL „Czantoria”, kościół katolicki św. Anny 
   w Nierodzimiu
3.08 20.00 Koncert - Kortez z zespołem, amfiteatr (bilety 69 zł)
4.08 17.00 Popołudnie Muzyczne na Rynku, koncert operet- 
   kowy, rynek

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Szachy rozwiązanie z nr. 27 GU: 
1. Ge3, jeżeli Kb3, 2. Sa5X, 

jeżeli Kd5, 2. Sf4X, jeżeli Kb5, 2. Se5X.

15.07.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn Wykona-
nie renowacji pozostałych ścian budynku w P-2 z wykonaniem 
izolacji poziomej – termin składania ofert – do dnia 23.07.2019 
do godziny 10:00.

15.07.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn Dowóz 
uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych pla-
cówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca 
zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół” 
–  termin składania ofert – do dnia 23.07.2019 do godziny 10:00.

Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

KONKURSY I PRZETARGI 

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

Euro-Spar tel. 695-629-501

28/2019/4/R

WYPRZEDAŻ WAKACYJNA
TANIE CIUCHY - Plac Targowy
               Zapraszamy

28/2019/9/R

 -20%

        Fot. K. Francuz
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) znak zodiaku, 8) wynik dzielenia, 9) efekt 
pracy architekta, 10) eskorta – świta, 12) rodzaj tkaniny, 
14) szybka akcja po akcji rywala, 15) parzy w morzu,  
16) bez grosza przy duszy, 19) jedność – zgoda, 22) imię 
żeńskie, 23) pierwsza skibka z bochenka chleba, 24) skó-
rzane naczynie na wodę.
PIONOWO: 2) jedno z miast wojewódzkich, 3) ustrońska 
dzielnica z Mc Donaldem, 4) ogon lisa, 5) drabiniaste na 
drodze, 6) rodzaj kurtki terenowej, 7) wśród literatów, 
11) bajkowy nakrywa się, 13) mówi w imieniu szefa,  
17) piękny kwiat ogrodowy, 18) nad zlewem, 20) kochanka 
cesarza Nerona, 21) koń czystej krwi.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 26 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 26 

LIPCOWE SPIEKOTY     
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Krystyna 
Jaskonska z Ustronia, os. Manhatan. 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.
 

28/2019/7/R

Nie taki dawny Ustroń, 2013 r.                                 

28/2019/8/R

stosunkach Polski z Czechami oraz działaniom naszych południo-
wych sąsiadów, mającym na celu wzmocnienie ich pozycji kosz-
tem Polski. Lata po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu 
niepodległości były na terenie Śląska Cieszyńskiego bardzo trudne. 
Wrócił do macierzy nie po 123 a po ponad 600 latach pozostawa-
nia pod wpływami czeskimi, niemieckimi i austrowęgierskimi, 
a mimo to mieszkali na nim zadeklarowani Polacy, posługujący 
się polską mową, działający aktywnie w polskich organizacjach 
społecznych, religijnych, politycznych, towarzystwach, chórach i 
zespołach artystycznych. Nie byliśmy w tamtym czasie w stanie 
obronić jedności Śląska Cieszyńskiego przeciw Czechom, ale 
mimo to albo właśnie dlatego wspieraliśmy powstańców śląskich. 
Wiedza o tamtych czasach nie jest powszechna ponieważ po 1945 
roku, kiedy byliśmy z Czechosłowacją sojusznikami w bloku 
państw socjalistycznych, nie tylko nie mogliśmy mówić, pisać ale 
i uczyć się o tamtych czasach. Władze naszych państw mocno też 
utrudniały kontakty Polaków mieszkających po dwóch stronach 
Olzy, nawet gdy dotyczyło to rodzin. 

Temat drewnianych kościołów chrześcijańskich w Europie 
jest bardzo obszerny i, powiedzmy sobie szczerze, najlepszy do 
oglądania. Andrzej Georg dał subiektywny pokaz drewnianych 
świątyń od małych cerkwi w Beskidzie Niskim po monumental-
ne świątynie w Skandynawii. Po komentarzach i dodatkowych 
pytaniach można się było zorientować, że ustroniacy odwiedzili  
i zwiedzili wiele z tych cennych obiektów architektonicznych. Po 
wykładzie wywiązała się ciekawa dyskusja na temat kościoła, który 
zdaniem prelegenta mieścił się na terenie dzisiejszego cmentarza 
katolickiego przy ul. Daszyńskiego. 

W Czytelni Katolickiej spotkali się artyści, miłośnicy sztuki, 
przyjaciele i znajomi, byli również proboszczowie parafii współ-
organizujących Festiwal ks. Wiesław Bajger i ks. Piotr Wowry, 
radni powiatowi Anna Suchanek i Adam Kędzierski, burmistrz 
Przemysław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin 
Janik, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego 
Łukasz Sitek. Spotkania w czytelni były też okazją, by podzięko-
wać mecenasom Festiwalu:  państwu Owczarkom,  firmie „Kosta”, 
Annie Suchanek reprezentującej Laboratorium Suchanek oraz 
Jadwidze Pniak z Centrum Ubezpieczeniowe „Pniak”.   

                                                                           Monika Niemiec
O wykładzie o zdrowym trybie życia piszemy osobno na str. 7.

SPOTKAJMY SIĘ W CZYTELNI
(cd. ze str. 9)
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PRZYGOTOWANIA 
CZAS 

ZACZĄĆ

Majka Chamot w trakcie rozbiegu – OOM Poznań.         Fot. KowalskyPhotos

Na „NIE TYLKO Piłkarskich Półkoloniach” bawiły się dzieci od 6 do 12 roku życia. Od 8 do 12 
lipca organizator – Akademia KS Kuźnia Ustroń – zapewniła im liczne atrakcje, dużo ruchu  
i wycieczki. Półkoloniści m.in. zdobyli Równicę, szaleli w EnergyLandii, dokształcali się i bawili 
w zamku w Ogrodzieńcu i odwiedzili aquapark i FunPark w Ostrawie.         Fot. KS Kuźnia 
                                 

Data Przeciwnik Liga przeciwnika
17.07 Rekord Bielsko-Biała III Liga

21.07 Pniówek Pawłowice III Liga

27.07 BKS Stal Bielsko-Biała Liga Okręgowa

31.07 Szombierki Bytom IV Liga

3.08 Podbeskidzie II Bielsko-Biała IV Liga

W poniedziałek ósmego lipca przygo-
towania do nowego sezonu rozpoczęli 
piłkarze Kuźni Ustroń. Trener Mateusz 
Żebrowski, chcąc jak najlepiej przygo-
tować drużynę do trudów nadchodzą-
cego sezonu, zaplanował swoim pod-
opiecznym pięć sparingów (pierwszy  
z nich odbył się 17 lipca już po zamknię-
ciu numeru). Wszystkie gry kontrolne 
zostaną rozegrane w Ustroniu, jednak 
należy pamiętać, iż ich harmonogram 
może jeszcze ulec zmianom. Pierwszy 
mecz ligowy zawodnicy naszej ustroń-
skiej Kuźni rozegrają 10 sierpnia i już  
w I kolejce czeka ich derbowe starcie, 
ponieważ rywalem podopiecznych tre-
nera Mateusza Żebrowskiego będzie 
powracający po rocznej przerwie do IV 
ligi Beskid Skoczów. 

                               Arkadiusz Czapek

ZŁOTO SREBRO BRĄZ

Kinga Górny na treningu na stadionie POSiR 
w Golęcinie.        Fot. KowalskyPhotos
                                  

W II Integracyjnym Mityngu Lekko-
atletycznym, który odbył się 9 lipca w 
Krakowie medalowo spisały się tyczkarki 
MKS-u Ustroń. Kinga Górny zajęła 2. 
miejsce (wys. 3.70 m), a Maja Chamot 
3. miejsce (wys. 3.70 m). Tuż za podium, 
bo na 4. miejscu znalazła się Aleksandra 

Cholewa (wys. 2.80 m). Zwyciężyła re-
prezentantka Bydgoszczy (wys. 3.80 m). 

Ale już 3 dni później na lekkoatle-
tycznych Mistrzostwach Polski Junio-
rów Młodszych (U-18), które odbyły się  
w dniach 10-12 lipca w Poznaniu w ra-
mach XXV Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w sportach letnich „Lubuskie 
2019”, podopieczne Magdaleny Kubali 
były niepokonane. W rywalizacji dziew-
cząt triumfowała Kinga Górny (wys. 3.80 
m), a drugie miejsce zajęła Maja Chamot 
(wys. 3.70 m). Wyniki prób Kingi (rocznik 
2002): 3.50 (1) – 3.65 (1) – 3.70 (1) – 3.80 
(1) – 3.90 (xxx), wyniki prób Mai (rocznik 
2003): 3.30 (1) – 3.50 (2) – 3.65 (2) – 3.70 
(3) – 3.80 (xxx). 
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