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W numerze m.in.: Ustroń uporządkuje okolice rzeki Wisły za
ponad 5,5 mln zł, interpelacja
radnego w sprawie badania czystości wody, lektura na lato – od
mafijnych mordów po klucz do
szczęścia, śnięte ryby w Młynówce, fakty i mity o żmijach,
Kuźnia w Pucharze i sparingach, europejski sukces Majki
z MKS-u i wiele więcej.
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NAJZAMOŻNIEJSZE

MIASTO
ŚLĄSKA

Jest już najnowszy ranking zamożności
województw, powiatów, miast i gmin
opracowany przez Pismo Samorządu
Terytorialnego Wspólnota, najważniejsze w kraju pismo o samorządach lokalnych. Jego autorami są: prof. Paweł
Swianiewicz, kierownik Zakładu Rozwoju
i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego oraz dr Julita Łukomska,
adiunkt w tym samym zakładzie.

Wyjątkowy koncert w wyjątkowym miejscu na koniec jubileuszowego festiwalu. Fot. K. Francuz

FINAŁ W NIERODZIMIU
– Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać naszych gości oraz państwa

tu zebranych w tym urokliwym, drewnianym kościele pod wezwaniem Św. Anny
w Ustroniu Nierodzimiu, który w tym roku obchodzi jubileusz 250-lecia istnienia
parafii – tymi słowami rozpoczął Łukasz Sitek, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego, który wspomniał również o tym, jak ważnym miejscem był
ten obiekt w historii wyznań naszego regionu.
(cd. na str. 4)

Ranking zawiera nie tylko klasyfikację
poszczególnych jednostek, ale również
informacje i refleksje na temat kondycji
samorządów. Opracowanie otwiera niezbyt optymistycznie brzmiący cytat ze
wstępu: Sytuacja finansowa sektora samorządowego pozornie się poprawia, ale
w rzeczywistości jest rezultatem realizacji
rządowych programów społecznych,
które mogą mieć pozytywne skutki dla
sytuacji społecznej w kraju, ale nie mają
wiele wspólnego ze swobodą prowadzenia polityki rozwojowej przez samorządy
albo ze zdolnością władz lokalnych do
wykonywania innych zadań publicznych.
(cd. na str. 2)

NOWE PŁATNE
PARKINGI

Ustroń po raz kolejny odwiedził znany dzieciom Pan Pierdziołka, bohater wielu książeczek
dla maluchów. Można się z nich uczyć liczyć, zapamiętywać, śpiewać... Na wstępie przywitał
się kolejno ze wszystkimi słuchaczami małymi i tymi nieco starszymi, prosząc ich o przedstawienie się imieniem, do którego starał się dopasować słowo – rymowankę. Następnie prosił
dzieci o powiedzenie ulubionych wierszyków i nawet nie wiadomo kiedy i młodsi i starsi
podskakiwali wesoło w rytm muzyki. (ls)
1 sierpnia 2019 r.

		

Wielu ustroniaków jak nie musi, to
nie wyjeżdża w weekendy i święta do
miasta samochodem. Tłumy pieszych,
zakorkowane ulice – to nie na ich nerwy.
Nikomu jednak nie trzeba tłumaczyć,
jakie korzyści płyną z takich najazdów.
Samorząd może je czerpać np. pobierając opłaty za parkingi, dlatego w ostatnim czasie przybyło w naszym mieście
płatnych miejsc postojowych.

Należy do nich parking przy dawnej
Savii przy ul. Cieszyńskiej, gdzie od 1
maja do 30 września opłaty pobierane
są w soboty, niedziele, święta i inne dni
wolne od pracy.
(cd. na str. 6)
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(cd. ze str. 1)

Prof. dodaje jeszcze: Jeżeli pominąć
efekt budżetowy transferów socjalnych,
które tylko przepływają przez kasę samorządów, to w porównaniu do 2014
roku obserwujemy stagnację lub wzrost
dochodów, ale zdecydowanie wolniejszy
od tempa rozwoju gospodarczego kraju.
W efekcie samorządy mogą podejmować
decyzje o coraz mniejszym procencie
środków w porównaniu do polskiego PKB.
Na temat metody opracowania rankingu
czytamy:
Dochody każdego samorządu podzieliliśmy przez liczbę ludności. W dochodach
samorządów pominięte zostały wpływy
z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie
intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny
wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło
naszego rankingu (zamożność). Tak jak w
ubiegłych latach wpływające do budżetu
dochody zostały skorygowane jeszcze na
dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy tak
zwany podatek janosikowy. Po drugie, do
faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy
skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień
w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by
porównywać faktyczną zamożność, a nie
skutki podejmowanych w gminach decyzji
fiskalnych.
Ranking dostępny jest bezpłatnie na
portalu pisma Wspólnota (www.wspolnota.org.pl), a jego lekturę można polecić
każdemu, kto związany jest lub zainteresowany funkcjonowaniem samorządów.
Obok zestawienia zamożności z podziałem na województwa, powiaty, miasta,
a wśród nich miasta powiatowe i miasta
wojewódzkie czy gminy, zamieszczono
artykuły o tym, jak Limanowa skoczyła
z 41. na 8. miejsce, co napędza województwo dolnośląskie w pościgu za mazowieckim, z kim buduje TBS w Krośnie, na co
stawia Świeradów Zdrój i wiele innych
historii mniejszych lub większych miast
i regionów.

to i owo
z

okolicy

Dobiega końca 56. Tydzień
Kultury Beskidzkiej. W Wiśle
finał nastąpi w nadchodzący
weekend. 30 lipca koncertowały ustrońska „Czantoria”
i „Tekla Klebetnica”, a 4 sierpnia (o 17.00), jako pierwsza
w niedzielnym koncercie zaprezentuje się „Równica”.
W ramach tegorocznego TKB
odbywają się 30. Międzynarodowe Spotkania Folklory-
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Na temat wyników samego rankingu,
autorzy piszą we wstępie:
W wynikach rankingu nie ma wielkich
niespodzianek. Pozycję liderów utrzymały:
województwo mazowiecki, powiat człuchowski, Warszawa, Sopot, Polkowice.
Wśród gmin wiejskich w niezmienionym
od kilku lat kształcie trwa cała pierwsza
trójka, na czele z Kleszczowem. Jedynie
wśród małych miast miejscami zamieniły
się Krynica Morska i Dziwnów.
Nie znaczy to, że nie obserwujemy żadnych gwałtownych przetasowań na dalszych pozycjach w rankingu. Ale częściej
są one wynikiem różnych specyficznych
zmian organizacyjnych pociągających za
sobą inne zapisy księgowe (niestety, żaden
ranking oparty na prostych wskaźnikach
porównawczych nie jest w pełni odporny
na takie zniekształcenia), a nie nagłych
zmian sytuacji gospodarczej.
Wśród informacji dotyczących naszego
regionu warto wspomnieć, że woj. śląskie
jest na 7. m. - 251,67 zł na mieszkańca (1.
mazowieckie - 420,97; 2. dolnośląskie 301,49; 3. podkarpackie - 274,11), Katowice jako miasto woj. również znajdują się na
7. m. - 5411,84 (1. Warszawa - 7747,11;
2. Wrocław - 5805,25; 3. Opole - 5747,77).
Powiat cieszyński zajął 174. m. - 755,48
(1. człuchowski - pomorskie - 1455,44;
2. przysuski - mazowieckie - 1374,80;
3. opatowski - świętokrzyskie - 1266,82),
a sam Cieszyn wśród miast powiatowych uplasował się na 27. m. - 3683,78
(1. Polkowice - dolnośląskie - 6950,52;
2. Piaseczno - mazowieckie - 4860,82;
3. Grodzisk Mazowiecki - mazowieckie
- 4846,57).
Wśród 597 „miast innych” znalazł
się Ustroń, który zajął 43. m. - 4213,00
i jest pierwszym miastem z woj. śląskiego w rankingu poza sklasyfikowanymi odrębnie. Pierwsze miejsca zdobyli:
1. Krynica Morska - pomorskie - 11018,01;
2. Dziwnów - zachodniopomorskie 10050,79; 3. Świeradów-Zdrój - dolnośląskie - 10027,76. Z Ustroniem sąsiadują:
42. Brwinów - mazowieckie - 4216,92

styczne z udziałem zespołów
z różnych kontynentów.

* * *

Kilkunastoosobowa grupa
dzieci z opiekunami przyjechała z Wołynia (Ukraina) do
Polski. Podczas tygodniowego wakacyjnego pobytu goście odwiedzili Cieszyn. Byli
w ratuszu, zwiedzili miasto
i obejrzeli film w kinie „Piast”.

* * *

W sąsiedztwie boiska wiejskiego w Gumnach znajduje
się Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji. Obiekt wybudowany za gminne pieniądze dobrze
służy mieszkańcom.

* * *

Nowy parking zostanie wybudowany w Cieszynie. Ponad setka pojazdów znajdzie

Ojcowie dominikanie z Ustronia zapraszają na Letnią Szkołę Biblijną, która odbędzie się od 5 do 10 sierpnia. Tegoroczną,
III edycję Szkoły Biblijnej poprowadzi o.
Łukasz Popko OP, który jest wykładowcą
w krakowskim Kolegium Zakonu Dominikanów oraz w słynnej szkole biblijnej
École Biblique w Jerozolimie. Temat
tegorocznej Szkoły Biblijnej: „Słowo
proroka”. Spotkania będą poświęcone
księgom prorockim Pisma Świętego. Zapisy w zakrystii kościoła dominikanów lub
poprzez stronę internetową.
i 44. Zbąszynek - lubuskie - 4184,51. Kolejnym śląskim miastem w rankingu jest
na 46. m. Imielin - 4139,15, a następnie
na 49. m. Bieruń - 4119,10. Na 60. m.
znalazł się Szczyrk - 4005,84; na 104.
Wisła - 3630,43; na 241. Kalety - 3630,43;
na 251. Skoczów - 3094,23. Wśród gmin
wiejskich na 402. m. uplasowała się Brenna - 3180,23; na 541. m. Istebna - 3085,29;
a na 988. m. Goleszów - 2859,47.
Najuboższymi województwami są:
15. opolskie - 227,28 i 16. warmińsko-mazurskie - 227,16; najuboższymi powiatami: 313. skierniewicki - łódzkie - 452,23
i 314. łomżyński - podlaskie - 400,63;
najuboższymi miastami: 596. Stąporków
- świętokrzyskie - 2341,91 i 597. Pszów śląskie - 2301,67; najuboższymi gminami
wiejskimi: 1547. Jasło - podkarpackie 2242,38 i 1548. Bolesław - małopolskie
2211,87.
Monika Niemiec

miejsce na terenie obecnej łąki
za cmentarzem komunalnym.
Plac ma być gotowy na jesień.

cm wysokości. Wyeksponowane są w Izbie Cieszyńskiego
Rzemiosła na Starym Targu.

W budynku Komisariatu Policji w Zebrzydowicach zamontowany został ogólnodostępny
alkomat. Jest dostępny przez
całą dobę. Korzystając za darmo z urządzenia można sprawdzić swój stan trzeźwości.

Na Górze Zamkowej w Cieszynie pod metrową warstwą
ziemi odkryto swego czasu
średniowieczny bruk. Kilka
wieków temu chodzili po nim
dworzanie i jeździli kolasami
cieszyńscy książęta. Fragment
zamkowej drogi udostępniono
turystom, jako część ścieżki
archeologicznej.

* * *

* * *

Po cieszyńskiej koronczarce
Teresie Wałdze pozostały pamiątki, m.in. w postaci wyheklowanych trzech budowli
- symboli nadolziańskiego grodu. Z koronki zrobiła Rotundę,
Wieżę Piastowską i studnię
Trzech Braci. „Budowle” te
zawierają szczegóły architektoniczne i mają po kilkanaście

* * *

* * *

Przemysław Konecki (UKS Orlik Goleszów) drugi rok z rzędu
zdobył złoty medal, podczas
Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych w łukach bloczkowych. Rywalizowano w Gorzowie Wielkopolskim. (nik)
1 sierpnia 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Izabela Kuś z Ustronia i Błażej Kisiała z Ustronia

* * *

ZACHĘCAMY GOŚCI DO PŁACENIA
Samorządy Ustronia i Wisły wprowadziły kartę rabatową dla turystów, którzy uiszczą opłatę uzdrowiskową u nas lub miejscową
u sąsiadów. Opłaty są pobierane przez obiekty, w których turyści
nocują, i bezpośrednio zasilają budżety miast. W przypadku
Ustronia dochodzi jeszcze subwencja uzdrowiskowa od państwa,
którą oblicza się na podstawie skomplikowanych wskaźników,
ale mniej więcej wynosi ona tyle, ile my zbierzemy od turystów.
Rabaty mają zachęcić do dłuższych pobytów i sprawić, by goście
nie irytowali się dodatkowymi kosztami.

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00

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

SPROSTOWANIE USTROŃSKIEGO
ALARMU SMOGOWEGO
W raporcie o stanie miasta Ustroń w roku 2018 w temacie
„Ochrona Środowiska w roku 2018” została podana nieprawdziwa
informacja na temat przekroczeń norm jakości powietrza. W 2018
roku 24 godzinny poziom dopuszczalny dla pyłu PM 10 został
przekroczony 32 razy (zgodnie z www.powietrze.katowice.wios.
gov.pl z dnia 29.07.2019), a nie tak jak podano w artykule 2.
Najwięcej dni przypadło na pierwsze trzy miesiące roku.
z poważaniem Magda Koc
Ustroński Alarm Smogowy

* * *

GRA TERENOWA
„POSZUKIWACZE SZCZĘŚCIA
W BESKIDZKIEJ 5”

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Tadeusz Pietrusiak		
Ewa Lankocz			
Janina Sobieraj		
Józef Górniak			
Herbert Rudolf Wiencek

lat 67
lat 86
lat 90
lat 86
lat 89

os. Manhatan
ul. Wczasowa
ul. Kuźnicza
ul. Źródlana
ul. Wiślańska
30/2019/1/N

Serdeczne podziękowania za fachową opiekę medyczną,
okazane wyrazy współczucia, modlitwy, złożone kwiaty i wieńce
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

Poszukiwaczem szczęścia w Beskidach może zostać każda
osoba - turysta i mieszkaniec, która w Informacji Turystycznej
odbierze specjalną książeczkę, stanowiącą przepustkę do zabawy.
Zadaniem Poszukiwacza jest odwiedzenie wyznaczonych miejsc
na terenie Beskidzkiej 5, w których ukryte są „szczęśliwostki”
w postaci specjalnie przygotowanych naklejek. Pięć gmin, które
biorą udział w zabawie to: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła.
Gra polega na odwiedzaniu atrakcji, zbieraniu naklejek i... odbieraniu nagród! Zebrane naklejki należy przykleić na odpowiednie
strony książeczki, wypełnić formularz odbioru nagrody na str. 109
i odebrać ją w punktach informacji turystycznej w gminach Beskidzkiej 5. Naklejki zdobywa się m.in. w: schroniskach górskich,
odwiedzając atrakcje turystyczne, robiąc zdjęcia czy biorąc udział
w imprezach i wydarzeniach organizowanych na terenie gmin
Beskidzkiej 5. Czas trwania zabawy: od 5 lipca do 23 września
2019 lub do wyczerpania puli nagród.

śp. Herberta Rudolfa Wiencka
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom, chórom, strażakom,
opiekunom medycznym p. Izabeli i p. Katarzynie
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

składa rodzina

SKLEP U PAKUŁKI
30/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

30/2019/3/R

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
30/2019/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

1 sierpnia 2019 r.
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utwór „Ondraszek”. Koncert zakończyły
owacje na stojąco, a Ł. Sitek poprosił
zespół o jeszcze jeden bis. Na koniec Przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik
z złożył podziękowania i wręczył kwiaty,
a gospodarz parafii podziękował za koncert i pożegnał gości wspólną modlitwą.
I w taki oto sposób Festiwal Ekumeniczny

Publiczność nagradzała oklaskami nasz zespół reprezentacyjny po każdym utworze...

FINAŁ W NIERODZIMIU
(cd. ze str. 1)

To właśnie w tej niewielkiej, usytuowanej na uboczu świątyni od 250 lat modlili
się wyznawcy wielu religii z Ustronia
i okolic. W niedzielę ponownie drzwi
kościoła otworzyły się dla wiernych,
a słuchacze zajęli swoje miejsca wypełniając kameralne wnętrze. W pierwszych
ławkach zasiedli m.in. proboszcz i gospodarz parafii ks. Marcin Jenkner, ks. Dariusz
Lerch z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Ustroniu, zastępca burmistrza Dorota Fijak, przewodniczący Rady Miasta
Ustroń Marcin Janik. Wszyscy czekali
na rozpoczęcie finałowego koncertu XV
Festiwalu Ekumenicznego. Celem tego
festiwalu i w tym roku była integracja
środowisk ewangelickich i katolickich,
szerzenie idei równości obu wyznań,
tolerancji i szacunku do innych. Festiwal
zwracał również uwagę na kulturę religijną
i sakralną naszego miasta.
Gwiazdą koncertu finałowego była
Estrada Ludowa „Czantoria” pod batutą
Danuty Zoń-Ciuk, a koncert prowadziła
Magdalena Herzyk. Zespół przygotował
na ten dzień utwory religijne, jak i utwory
ludowe. Od pierwszych dźwięków pub-

liczność słuchała z uwagą, nagradzając
kolejne wykonania gromkimi brawami.
Niektórzy poklaskiwali, dośpiewywali lub
kołysali się w rytm muzyki. Zespół z Ewą
Zachar na skrzypcach, Piotrem Śliwką na
kontrabasie i Joanną Chraściną na pianinie dodawał wykonaniom jeszcze więcej
uroku. Solistkami tego dnia były Maria
Kiecoń i Aleksandra Sikora, a także Zuzanna i Michalina Kiecoń, które wykonały

Koncert prowadziła Magdalena Herzyk.

... a na koniec zgotowała artystom prawdziwą owację.
30/2019/4/R
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WIADOMOŚCI

Miasto Ustroń jest w trakcie zawierania
umowy o dofinansowanie projektu kluczowego pn. Uporządkowanie terenów w
okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów
przyrodniczych – etap I w ramach RPO
WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności
biologicznej, Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – umowę
przekazano z UM do podpisania przez BM
w dniu 22.07.2019 r. – przekazano obiegiem
do podpisu przez właściwe wydziały zaangażowane w realizację projektu.
Montaż finansowy projektu – całkowita
wartość projektu: 5.704.050,41; wysokość
dofinansowania (wydatki kwalifikowalne):
3.145.000,00   
Głównym założeniem projektu jest poprawa stanu naturalnego środowiska naturalnego oraz poprawa warunków turystycznych

w rejonie nadbrzeży rzeki Wisły w granicach administracyjnych miasta Ustroń
w następującym zakresie:
Koszty kwalifikowalne:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z kosztorysami, przedmiarami oraz
uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli
będzie wymagane).
2. Remont istniejącej ścieżki turystyczno-edukacyjnej, obejmującej lewy brzeg Wisły
i częściowo prawy tj. od Al. Legionów (most
na rzece Wisła) do granicy z miastem Wisła
i od granicy z miastem Wisła do ul. Wczasowej obejmujący roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne oraz wymiana
nawierzchni:
- ścieżka turystyczna o nawierzchni tłuczniowej dł. ok. 4994 m.b. wraz z elementami
obrzeży
- ścieżka turystyczna o nawierzchni asfaltowej dł. ok. 1530,00 m.b. wraz z elementami obrzeży
- ścieżka turystyczna o nawierzchni
z kostki betonowej bezfazowej dł. ok.
1750,00 m.b. wraz z elementami obrzeży
3. Kładka pieszo-jezdna o długości 10,00
m.b., 1 szt.
4. Przepusty 5 szt. nad ciekami, dopływami rzeki Wisły – w miejscu istniejących
„dziko” posadowionych kładek
5. Usunięcie roślinności inwazyjnej,
w szczególności rdestowca ostrokończystego, niecierpka gruczołowatego, barszczu
Sosnowskiego oraz nawłoci
6. Na powierzchniach nieużytkowanych,
pozbawionych roślinności drzewiastej

dobiegł końca. Wydarzenia tegorocznej
edycji wzbudziły spore zainteresowanie
i zgromadziły duże grono zainteresowanych. Wyjątkowi goście znani niejednokrotnie na skalę europejską i światową,
duchowni wielu wyznań, ludzie uczeni
i znawcy, artyści i pionierzy, a także władze miejskie, politycy i znane nazwiska...
Wszyscy oni współtworzyli ten niezwykły

festiwal wraz z odbiorcami, dla których
był dedykowany. I tym razem był to ważny czas w życiu miasta, a zakończył się
w piękny sposób wraz z echem słów „Choć
lata miną, los rzuci w daleki świat, powrócę
tu, powrócę tu domie z dziecinnych lat. Tu
gdzie srebrzy się Wisła wśród zielonych
łąk. Tu gdzie moja ojczyzna, tu gdzie
rodzinny mój dom”. Karolina Francuz

Podziękowania od proboszcza ks. Jenknera.

Duża i Mała Czantoria.

z RATUSZA

Ustroń uporządkuje okolice
rzeki Wisły oraz odtworzy
zasoby przyrodnicze
za ponad 5,5 mln zł
Głównym założeniem projektu jest poprawa stanu naturalnego środowiska
naturalnego oraz poprawa warunków
turystycznych w rejonie nadbrzeży rzeki
Wisły w granicach administracyjnych
miasta Ustroń.

1 sierpnia 2019 r.

		

aranżacja zbiorowisk roślinności łąkowej,
z wykorzystaniem lokalnego materiału genetycznego bądź gatunków rodzimych oraz
uzupełnienie nasadzeń krzewów i drzew
gatunków rodzimych z uwzględnieniem
uwarunkowań siedliskowych
7. Zakup i montaż małej architektury:
- hotele dla owadów 4 szt.
- budki lęgowe dla ptaków 36 szt.
- budki lęgowe dla nietoperzy 4 szt.
- pryzmy przeznaczone do zimowania
płazów 2 szt.
- stojaki na rowery 70 szt. w kształcie
litery „U”
- stacje naprawy rowerów 4 szt.
- ławka pojedyncza z oparciem 30 szt.
- ława parkowa/ stół piknikowy 6 szt.
- betonowe kosze na odpady komunalne
30 szt.
- podziemne pojemniki na odpady 5 kpl.
(w jednym komplecie 3 pojemniki)
- kosze na odchody zwierzęce wraz
z zasobnikami na woreczki 12 kpl.
- ławki „leżanki” 5 kpl. (w jednym komplecie 4 ławki)
- ławy hamakowe 6 szt.
- ławki huśtawki 3 szt.
- ławki solarne, z ładowarką 3 szt.
- oznakowanie ścieżki
8. Tablice edukacyjne
9. Nadzór inwestorski i autorski
10. Promocja projektu – tablice informacyjno-pamiątkowe.
Przemysław Wojtasik
strateg marki Miasta Ustroń
i PR manager

Przed Świętem Wojska Polskiego
(15 sierpnia), które przypada
w tym roku w czwartek,
Gazeta Ustrońska ukaże się
w środę 14 sierpnia.
30/2019/5/R
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NOWE PŁATNE
PARKINGI
(dok. ze str. 1)

W dni powszednie brak miejsc do parkowania przy budynku biblioteki
nawet dla jej pracowników. W dni wolne jest wykorzystywany głównie przez turystów, którzy muszą zapłacić za postój. Fot. M. Niemiec

INTERPELACJA W SPRAWIE
BADAŃ CZYSTOŚCI WODY
Szanowny Panie Burmistrzu
W każdym roku, w sezonie letnim nad rzeką Wisłą w naszym
mieście wypoczywają tłumy turystów. Magnesem przyciągającym wypoczywających jest z pewnością szeroka zielona „plaża”
zlokalizowana między dwoma mostami w centrum Ustronia oraz
klimatyczne miejsca nad rzeką ciągnące się aż do Nierodzimia.
Ważną sprawą jest czystość i jakość wody w rzece Wiśle ale również w innych ciekach wodnych, m.in. w Młynówce, która płynie
w centrum miasta w pobliżu Parku Kuracyjnego i Lazarów. W
związku z kierowanymi do mnie pytaniami mieszkańców miasta
oraz turystów o jakość wód przepływających przez Ustroń, bardzo
proszę o odpowiedź na następujące pytania:
Kiedy ostatnio były przeprowadzane badania czystości wody
w rzece Wiśle przepływającej przez Ustroń? (badania mikrobiologiczne lub fizykochemiczne)
Czy kiedykolwiek były przeprowadzone badania czystości
wody w cieku Młynówka w punkcie za stawem kajakowym?
Dobrą praktyką Miasta byłoby ciągłe monitorowanie czystości
wód w naszym mieście i podawanie wyników do informacji
publicznej.
Interpelację i odpowiedź bardzo proszę niezwłocznie zamieścić
na łamach tygodnika „Gazeta Ustrońska”.
Łączę wyrazy szacunku
Paweł Sztefek

LIST DO REDAKCJI
Obietnice obietnicami,
a mieszkańcy znowu z niczym

W ostatnim numerze GU przeczytałam, że turyści dostają 15%
na wybrane atrakcje turystyczne w naszym regionie oraz mają
możliwość z korzystania z bezpłatnych przejazdów pociągiem
kolei śląskich. Z atrakcji między innymi: Górski Park Równica 15% na bilety do kina 7D, Grota solna w sanatorium „Malwa”
- 15% na bilety wstępu, Kolej linowa Czantoria - 15% na karnet
całodzienny oraz na bilety na kolej linową, Kolej linowa Poniwiec - 15% na bilety na kolej linową, Leśny Park Niespodzianek
- 15% na bilety wstępu, Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park
Poniwiec -15% na bilet wstępu na basen, Ustrońska Ciuchcia -
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W te same dni opłaty zaczęto pobierać na parkingu przy ul.
Partyzantów naprzeciwko delikatesów PSS, a także na parkingu
przy i za budynkiem biblioteki obok rynku. W dwóch pierwszych
przypadkach opłaty pobiera parkingowy, w ostatnim zapłacić
należy w parkomatach na rynku.
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń nr 259/13
z dnia 27 listopada 2013 r. dla samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych opłata za postój na parkingu należącym do
miasta wynosi 1 zł brutto za każde rozpoczęte pół godziny, 10 zł
brutto za cały dzień postoju, a dla pozostałych pojazdów, w tym
autobusów 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Zwolnieni z opłaty
są legitymujący się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej,
parkujący na miejscach wyznaczonych – „kopertach”.
Miejskie parkingi płatne znajdują się również przy ul. Grażyńskiego, przy ul. Nadrzecznej (cały tydzień – różne godziny
pobierania opłat w zależności od miesięcy – parkingowy), na
rynku wzdłuż ul. A. Brody (cały tydzień – cały rok – parkomaty), przy ul. Słonecznej (weekendy i święta – od 1 maja do 30
września – parkingowy).
(mn)
Informacja w sprawie interpelacji Radnego Rady Miasta
Ustroń Pana Pawła Sztefka z dnia 07.07.2019 r.
W odpowiedzi na interpelację z dnia 07.07.2019r. (data wpływu 11.07.2019r.) informuję, że zarządzającym rzeką Wisłą jest
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a Młynówką
Ustrońska Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej.
W związku z powyższym o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących jakości wody w rzece Wiśle powinien Pan
zwrócić się do ww. organów zarządzających. Przedmiotem
interpelacji kierowanych do Burmistrza Miasta Ustroń powinny
być wyłącznie sprawy należące do kompetencji tego organu,
ponieważ tylko w tym zakresie Burmistrz posiada możliwość
udzielenia informacji, czy też podjęcia jakichkolwiek działań.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta w temacie, który
poruszył Pan w interpelacji może przekazać jedynie poniższe
informacje:
Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej w czerwcu 2018 roku
wykonała badania wody w Młynówce Ustrońskiej w rejonie
stawów rybnych w Ustroniu Hermanicach.
W roku bieżącym od czerwca do sierpnia w ramach budżetu
obywatelskiego Miasto Ustroń prowadzi badania rzeki Wisły
w Ustroniu Polanie w zakresie (Enterokoki kałowe, Eschericha
coli, bakterie z grupy coli, azotany, azotyny, jon amonowy, fosfor
ogólny, BZT5. zawiesina ogólna, substancje rozpuszczone).
Zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.
U. 2018 poz. 2268 z późn. zm) obowiązek badania wody istnieje
w przypadku ustanowienia kąpielisk lub miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli – w takich przypadkach badania
wykonuje Sanepid.
Burmistrz Miasta Przemysław Korcz
15% na przejazdy ciuchcią. I super to się chwali niech turyści
przyjeżdżają i zostawiają pieniądze, bo poniekąd z tego żyjemy.
Ale co z nami mieszkańcami, gdzie dla nas jakieś zniżki czy darmowe przejazdy. Okres wakacji w pełni, nie każdego stać żeby
wyjechać, czasami dziadkowie mając pod opieką wnuki chcieliby
im zapewnić jakieś atrakcje, ale nikt o nas nie pomyślał. Wyjazd
na Czantorię w dwie strony dla czteroosobowej rodziny 90 zł –
zniżek dla ustroniaków brak, przejazd koleją z Ustronia do Wisły
w dwie strony prawie 35zł – zniżek dodatkowych, nie mówiąc już
o bezpłatnych przejazdach brak. Obiecywaliście nam drogie władze, że się coś zmieni, że będziecie więcej myśleć o mieszkańcach
Naszego Miasta ale chyba na myśleniu się skończyło. Wiem, że
Ustroń jest miastem turystycznym ale My tutaj też mieszkamy
i też chcielibyśmy z tego powodu mieć jakieś profity, bo czystego
powietrza, czystej wody i świętego spokoju coraz mniej!
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
1 sierpnia 2019 r.

Barwna Mazurówna opowiadała barwnie nie tylko o facetach i rozdawała autografy.

LEKTURA NA LATO

OD MAFIJNYCH MORDÓW PO KLUCZ DO SZCZĘŚCIA
Wśród rozlicznych wakacyjnych atrakcji kulturalnych znalazły się nowości książkowe, które opanowały nasz rynek w ostatni weekend. Były stoiska z wieloma
najnowszymi wydawnictwami, ale też liczne spotkania promocyjne ze znanymi
autorami, z którymi podobnie jak w latach ubiegłych trzydniowy maraton godzinnych
wywiadów przeprowadzała znana miejscowa pisarka Joanna Jurgała-Jureczka, a
robiła to znakomicie i ze znawstwem sztuki dziennikarskiej, ale też promowanych
książek i ich autorów.

Zuzanna i Patryk Szulcowie
Warto wspomnieć, że „Lato z Książką”
organizowane jest już po raz ósmy i w
tym roku było tylko w trzech miejscowościach Mikołajkach, Darłowie i Ustroniu.
W piątek na rynku urządzono trzy spotkania. Zapoczątkowali je Zuzanna i Patryk
Szulcowie, a są oni autorami książki
„Świadek koronny” opartej na materiałach policyjnych oraz na zeznaniach
tytułowego bohatera, który pod koniec
lat 90. sprzedał policji „Carringtona”,
dolnośląskiego króla spirytusu i opowiedział z zimną krwią o kilkudziesięciu mafijnych mordach. Jak stwierdzili autorzy
praca nad publikacją była fascynująca
i nadal będą starali się dociec do równie
sensacyjnych dokumentów. Podobno
większość czytelników lubi krymina-

ły, tymczasem na spotkaniu autorskim
z doprawdy zaskakującymi wątkami było
zaledwie kilku słuchaczy.
Krystyna Mazurówna
Na następnym wywiadzie z polską
tancerką, choreografką i pisarką mieszkającą we Francji, Krystyną Mazurówną
zebrało się nieco więcej osób przed sceną na rynku, ale też ona już na wstępie
wzbudzała wyjątkowe zainteresowanie
barwną fryzurą i fantazyjnym strojem.
Tryskała humorem i energią, opowiadając co ciekawsze wątki z przebogatego
i długiego życia, jako że w tym roku
obchodziła jubileusz dwadzieścia razy
cztery i tak też zatytułowano jej benefis.
Spotkanie nazwano „Barwnie o facetach”, gdyż na temat mężczyzn w swoim
życiu napisała trzy lata temu książkę, ale

mówiła obrazowo i z humorem przede
wszystkim o sobie, a oni byli niejako w
tle. Stwierdziła: „Co poznam faceta, to się
w nim zakocham i jestem w tym związku
dominująca, bo wiem czego chcą mężczyźni”. Mówiła też, że jest w dobrych
relacjach ze swoim byłym mężem i jeżdżą
wspólnie na zakupy, a podsumowując te
relacje powiedziała: „On jest zadowolony
u mego boku, a ja też jestem zadowolona, bo się z nim rozwiodłam”. Swoją
niesamowitą fryzurę skomentowała następująco: „Moje włosy na co dzień nie
znają grzebienia. A to barwne uczesanie
wykonał fryzjer ze Szwecji na międzynarodowym pokazie, na który poproszono
mnie bym była modelką”, a więc nie tylko
nic nie płaciła za tęczowe uczesanie, ale
jeszcze jej zapłacono za uczestnictwo.
Jest osobą kreatywną, każdą sytuację
potrafi opanować i jak zaznaczyła mimo
wyjątkowo aktywnego życia nigdy nie
jest zmęczona. Po spotkaniu na stoisku z
książkami otoczyła ją spora grupa osób
chcących uzyskać autografy, na dopiero
co zakupionych książkach.
Ilona Felicjańska
Bohaterką ostatniego w tym dniu spotkania była modelka i pisarka Ilona Felicjańska, która chce przekonać czytelników publikacją „Znalazłam klucz do
szczęścia”. Napisała, że jest szczęśliwa,
bo budzi się rano z uśmiechem, żyje tu
i teraz, słucha emocji i jest sobą. Pielęgnuje sztukę pozytywnego myślenia
i przede wszystkim akceptuje siebie
i życie, które nie jest ani dobre, ani złe,
po prostu jest takie, jakie jest. Przeszła
jednak długą drogę pracy nad sobą, by
dojść do takiego błogostanu. Przyznała się
również, że była uzależniona od alkoholu.
Piotr Krysiak
W sobotę na pisarskiej scenie wystąpili
silni faceci, a zapoczątkował te spotkania
Piotr Krysiak, pisarz i dziennikarz śledczy, autor zeszłorocznych bestsellerów
„Dziewczyny z Dubaju” i „Diler gwiazd”.
Autor opisał szczegóły procederu pozyskiwania młodych, ładnych Polek, wywożonych do Dubaju na życzenie szejków.
Były to efektowne dziewczyny, często
wyszukiwane podczas przeglądów artystycznych i niejednokrotnie nie domyślały
się one, że czeka je los ekskluzywnych
prostytutek. Czasem były to osoby świa(cd. na str. 8)

GODKA BIESIADELLI

W sobotę amfiteatr znów zapełnił się miłośnikami lekkiej,
skocznej muzyki, która nastraja pozytywnie i bawi, a imprezę
zapowiadano następująco: „Biesiadella to nic innego jak Ślonsko
Tancmaszyna przeznaczona tylko do zabawy; kto pamięta Szlagiermaszynę ten wie, co będzie się działo”. Istotnie niemal trzy
godziny bawiło publiczność kilkunastu wykonawców, którzy od
początku nawiązali dobry kontakt z widzami zachęcając ich do
wspólnego śpiewania, tym bardziej, że w repertuarze były takie
biesiadne szlagiery jak „Poszła Karolinka do Gogolina”, czy
„Przepijemy naszej babci domek cały”. Zabawne dialogi przedstawiano w gwarze górnośląskiej. Miłośnicy tej godki, będący
u nas na wczasach nie przepuszczą takiej okazji i masowo uczestniczą w tego typu imprezach biletowanych, choć mieszkańców
Ustronia też można było w tym tłumie zauważyć.
Tekst i foto: (ls)
1 sierpnia 2019 r.
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Zuzanna i Patryk Szulcowie
„Świadek koronny”.

Ilona Felicjańska
„Znalazłam klucz do szczęścia”.

Jacek Pałkiewicz
„Pasja życia”.

LEKTURA
NA LATO
OD MAFIJNYCH MORDÓW
PO KLUCZ DO SZCZĘŚCIA

Krystyna Mazurówna
„Barwnie o facetach”.

Z klasą i ze swadą rozmowy z autorami prowadziła Joanna Jurgała-Jureczka.
(cd. ze str. 7)

dome dalszych losów, chcące polepszyć
swą sytuację materialną, które pozostawiały w domu męża lub partnera. Nie
znały języka i to nie było potrzebne, bo
jak stwierdził autor „porozumiewano się
językiem miłości”. Niektóre z opisanych
dziewczyn groziły autorowi procesem,
ale do tego nigdy nie dochodziło, bo
musiałyby się ujawnić, a one mają już
najczęściej ustabilizowane życie. Podobno książkę czyta się jednym tchem

8 Gazeta Ustrońska

i równie dobrą ocenę uzyskała druga
pozycja. Problem używania narkotyków
jest dość częsty wśród osób z pierwszych
stron gazet i choć autor podaje zmienione dane osobowe, to z przytoczonych
faktów z życia świata artystycznego, czy
polityków można się domyślić, kto jest
opisywany. On jako pierwszy dotarł do
stenogramów rozmów dilera z klientami,
często osobami publicznymi, znanymi
z okładek poważnych pism i kolorowych
magazynów, więc książka wzbudza nie
lada zainteresowanie.
Jacek Pałkiewicz
Kolejny gość „Lata z Książką” Jacek
Pałkiewicz to doprawdy silny facet, a jego
niesamowite wyczyny wzbudzają autentyczny respekt i podziw, jak chociażby
fakt że jako jedyny samotnie opłynął Atlantyk szalupą ratunkową, bez łączności,
jedzenia i wody, co nastąpiło w 1975 r.
i zajęło mu 44 dni. Do picia zbierał deszczówkę, a do jedzenia łowił latające ryby,
używając latarki. Gdy nastąpił sztorm
przez 3 dni i noce wylewał wodę z łódki
wiadrem. Przeprowadził kilkadziesiąt
ekstremalnych wypraw, m.in. 20-dniową
pieszą wędrówkę przez Saharę. To, co
opisuje w książce „Pasja życia”, wydaje
się nie do wiary, a jak sam powiedział na
spotkaniu, to tylko niewielka część jego
przygód.
Artur Owczarski
Ostatnim autorem książki pod tajemniczym tytułem „Droga 66. Droga Matka”
był nieco młodszy podróżnik Artur Owczarski. Jak odnotowuje wydawca, wyprawa, którą on przebył ze znajomym po
najsłynniejszej drodze Ameryki, łączącej
Chicago z Los Angeles, liczącej około 4
tysiące kilometrów, kojarzy się z brodatymi motocyklistami, motelami, jedzeniem
w przydrożnych restauracjach, a także z
neonami – jej znakami rozpoznawczymi.

Piotr Krysiak
„Dziewczyny z Dubaju” i „Diler gwiazd”.
.

Artur Owczarski
„Droga 66. Droga matka”.

Route 66 to oblicze prowincjonalnej
Ameryki, bez przepychu, luksusowych
rezydencji i jachtów, pełne osobliwości
i charakterystycznego uroku, który sprawia wrażenie, że cofamy się w czasie. Ta
wyprawa dla wielu stanowi podróż życia,
ściganie horyzontu, odkrywanie sennych
amerykańskich miasteczek i przemierzanie bezkresnych przestrzeni. A jeśli ktoś
marzy, by przeżyć te superciekawe podróże jedynie w wyobraźni zachęcamy do
lektury. Tekst i foto: Lidia Szkaradnik
1 sierpnia 2019 r.

NIEZATARTE

WSPOMNIENIA
Pozostały po nich nie tylko wspomnienia,
ale też obrazy, na które w różnych wnętrzach obiektów publicznych patrzeć
będą mieszkańcy. Zdjęcia, które dotrą
do tysięcy internautów oraz nagrania
telewizji lokalnej i stołecznej - ogólnokrajowej. Takie ślady pozostawili po
sobie ustroniacy, członkowie Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” w mieście
partnerskim Hajdunanas, w którym od
17 do 27 lipca kolejny raz brali udział
w międzynarodowym plenerze.

Tym razem stowarzyszenie reprezentowali: Dominika Gorzołka, Andrzej Piechocki,
Stanisław Sikora oraz prezes „Brzimów”
Kazimierz Heczko. Do tego zespołu zaliczyć
można też Ágnes Nagy, ale ona występowała
po trochu jako gospodyni, gdyż ustronianką
jest od niedawna, a pochodzi właśnie z Hajdunanas. Oprócz Polaków w plenerze brali
udział Węgrzy, Słowacy i ... już od wielu
lat Japończycy, gdyż urocze miasteczko z
południa Węgier współpracuje z okręgiem
Toyama w kraju kwitnącej wiśni.
Tradycyjnie rozpoczęto wystawą przedplenerową, żeby mieszkańcy mogli poznać osoby, które widywać będą przez kolejne dni na
ulicach i placach swojego miasta. Na koniec
pobytu otwierano wystawę poplenerową, na
którą składały się prace stworzone na miejscu. Widać w Hajdunanas lubią wernisaże
i to z odpowiednią oprawą, bo na obydwóch
o pracach opowiadali profesorowie budapesztańskich uczelni artystycznych.
Międzynarodowy plener zawsze wzbudza
zainteresowanie, nie tylko mediów, ale i
mieszkańców. Niektórzy tylko obserwują
męki twórcze, inni - jak na przykład burmistrz
Hajdunanas wraz z synami i córką, chcą brać
w nich udział, mimo iż na co dzień rzadko
malują i rzeźbią. Ta otwartość na sztukę
czyni węgierski plener wyjątkowym. Gospodarze jak zawsze starali się zapewnić goszczącym w mieście artystom jak najlepsze
warunki do pracy, ale też karmili ich zacnie
oraz zapewniali rozrywki jak ogniska czy
wycieczki, np. do gospodarstwa, zajmującego się reintrodukcją tradycyjnych ras krów
oraz hodowlą bawołów.
Trudno może sobie wyobrazić polsko-słowacko-węgiersko-japońskie nocne
artystów rozmowy, ale z tego, co mówił
Andrzej Piechocki i Kazimierz Heczko
wynika, że miały miejsce i były owocne.

Wokół Agnes oczywiście mali artyści.

Czasem wesołe i żartobliwe, a czasem
refleksyjne. Tak było, gdy uczestnicy pleneru w ciągu dnia byli świadkami przejazdu
setki motocyklistów, zdążających wolno
i z potężnym rykiem maszyn na pogrzeb
syna tamtejszego pastora Kościoła Reformowanego, który zginął w wypadku jadąc
na motocyklu. Może relacja z pleneru to nie
czas i nie miejsce na takie opowieści, ale
tego roku wspomnienie z ceremonii żałobnej
będzie jednym z najintensywniejszych.
Uczestnicy międzynarodowego pleneru mieszkali i pracowali w Domu Pracy
Twórczej w Hajdunanas, którym ustroniacy
są zachwyceni. Wykupione przez miasto
zabudowania powoli się rozrastają i modernizują, przekształcając się w miejsce
przyjazne twórcom i odbiorcom sztuki.
Pracownie, zaplecze socjalne, miejsca spotkań, to wszystko zostało stworzone z myślą
o sztuce i kulturze. A gdy chwilowo nikt
nie rzeźbi, nie maluje, nie lepi z gliny i
nie tka, Dom Pracy Twórczej wynajmują
mieszkańcy, by zorganizować rodzinne i
przyjacielskie biesiady. Na pewno nie gorsze
warunki zapewnią ustroniacy, gdy przyjdzie
czas na plener rewanżowy w Polsce, który
dzięki współpracy z Nadleśnictwem Ustroń
od lat odbywa się w Dworku Myśliwskim
w Brennej. Tam znów spotkają się artyści
z czterech krajów, którzy językiem sztuki
porozumiewają się bez żadnego problemu.
Monika Niemiec

Dominika zachwyciła Królem Racke (baran).

Chwilo trwaj Andrzeja.

30/2019/6/R

Uważny i refleksyjny Stanisław.
1 sierpnia 2019 r.
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RAPORT O STANIE MIASTA USTROŃ W ROKU 2018
(cd. z poprzedniego numeru)

OŚWIATA W ROKU 2018

Do ustrońskich placówek uczęszczają dzieci posiadające orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej. Organizowane są dla nich zajęcia specjalistyczne zgodnie z zaleceniami poradni
oraz zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dyrektorzy ustrońskich placówek oświatowych w roku szkolnym
2017/2018 z obowiązków związanych z prawidłowym dysponowaniem środkami budżetowym wywiązywali się prawidłowo. Środkami
finansowymi dysponowali w ramach planu finansowego. Wszelkie
zmiany wprowadzane były poprzez Centrum Usług Wspólnych w
Ustroniu na podstawie podjętych zarządzeń i uchwał. Koszty biletów
i dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych i Przedszkoli w 2017/2018 wyniosły 56.313,00 zł.
Refundacje kosztów dla przedszkoli publicznych i niepublicznych
poza Ustroniem, do których uczęszczają dzieci z Ustronia na rok
szkolny 2017/2018:
ilość dzieci:
kwota ogółem:

Przedszkola publiczne
6 		
25.415,65 zł

Przedszkola niepubliczne
20
109.960,77 zł

Refundacje kosztów dla innych placówek oświatowych na terenie
Miasta: Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Ustroniu
dotacja za okres od 1.09.2017 r do 31.08.2018 r. kwota 669.015
zł przy średniej miesięcznej ilości 70 dzieci. ZDZ Gimnazjum
dla młodzieży w Ustroniu dotacja za okres od 01.09.2017r. do
31.12.2017r. kwota 91.208 zł przy średniej miesięcznej ilości 84
uczniów. ZDZ Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Ustroniu w
okresie od 01.01.2018 do 31.08.2018 r. kwota 5.273 zł przy średniej
miesięcznej Ilości 5 uczniów.

Programy pomocowe dla szkół i przedszkoli
WYPRAWKA SZKOLNA
W roku 2017/2018 r. z realizacji Rządowego programu pomocy
uczniom „Wyprawka Szkolna” skorzystało 2 uczniów na łączną
kwotę 350 zł. Wyprawka szkolna skierowana była m. in. do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas
II - III szkoły podstawowej.

STYPENDIA NAUKOWE
W oparciu o Regulamin stypendium motywacyjnego dla uczniów
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacono stypendia
40 uczniom na wniosek dyrektorów szkół na kwotę 8.000 zł.
Wyniki sprawdzianów i egzaminów

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I PLANOWANIE
PRZESTRZENNE W ROKU 2018
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2018 r. drogi
powiatowe i gminne – 147,028 km. Drogi asfaltowe stanowiły na
początku roku 83,70 % wszystkich dróg, a pod koniec 83,73 %.
Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio,
88,55 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 88,65 % na dzień 31 grudnia
2018 r. Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni,
w podziale na poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący: drogi powiatowe – 36,419 km stan techniczny - ocena
średnia 3,97, drogi gminne – 110,609 km stan techniczny - ocena
średnia 3,47. Skala ocen dróg z okresowej kontroli stanu technicznego: zły i bardzo zły – 1, niezadawalający – 2, zadawalający – 3,
dobry – 4, bardzo dobry – 5.
Długość ścieżek rowerowych w roku 2018 r. wynosiła 3,714 km.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 104,9 km, a na koniec 105,2 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 107,5 km na początku
oraz 112 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodno - kanalizacyjnej
przedstawiają się następująco: liczba podłączeń wodociągowych
do budynków – 3389 szt., liczba podłączeń kanalizacyjnych do
budynków – 3003 szt.
			
cdn

BIBLIOTEKA
Agnieszka Gadzińska
„Kłopoty
z ulicy Rumiankowej”
Tadzik i Stefan to przyjaciele na śmierć i
życie. Na co dzień budują bazy, grają w piłkę,
opowiadają sobie historie o duchach i dzielą
się kanapkami. Kłopoty pojawiają się jednak,
kiedy trzeba się bawić z dziewczynami. A od
tego gorsza może być tylko nuda!
Zajrzyjcie na ulicę Rumiankową! Tu drożdże
są antidotum na kłamstwo, w toku ewolucji
wykluwają się różowe i puchate dinozaury, znaleziona dwuzłotówka
pustoszy portfel taty, a kręcenie loków okazuje się mieć wiele wspólnego
z… obcęgami. Przezabawny świat mieszkańców ulicy Rumiankowej
stworzyła Agnieszka Gadzińska – autorka j czterotomowej serii o Sklocie
i przyjaciołach. Ponadto w jej dorobku pisarskim znalazły się: powieść
z dreszczykiem „Duch potrzebny od zaraz” (seria Duże Litery), „Ostatni krzyk mody” (kolekcja „Pierwsze Czytanki”), a także dwa zbiory
opowiadań z pogranicza świata realnego i fantastyki: „Lekarstwo na
krowę” i „Co kapelusz jeść powinien”, którymi podbiła serca młodych
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POLECA:
czytelników. W wolnych chwilach zajmuje
się rękodziełem. Uwielbia książki, spotkania
z czytelnikami, górskie wycieczki i aktywny
wypoczynek. Pasję czytelniczą (i nie tylko)
dzieli z córkami – Wiktorią i Martyną.

Janine Beacham
„Koty i kamerdynerzy. Seria
Śledztwa panny Rose. Tom 1”
Rose Raventhorpe mieszka w Yorke, jest
córką lorda Fryderyka i lady Konstancji Baron
z Yorkesborough. W sąsiedztwie dochodzi do serii zabójstw, a ofiarami
są zawsze kamerdynerzy. Kiedy ukochany lokaj Rose, Argyle, zostaje
zamordowany, Rose postanawia odkryć tożsamość sprawcy.
Dochodzenie prowadzi ją w podróż do świata ukrytego w podziemnej
sieci labiryntów pod ulicami Yorku. Poznaje świat rabusiów, pojedynkujących się lokajów i ekstrawaganckich magików. Poznaje ekscentryczną
grupę Strażników Yorku. Czy uda jej się prowadzić śledztwo w tym
niebezpiecznym, nieznanym jej środowisku i odkryć, kto stoi za sprawą
zabójstwa Argyle’a?
1 sierpnia 2019 r.

Przy ustrońskim stole
Dzisiaj prezentujemy prawdziwie swojski przepis. Kojarzy
mi się on z dzieciństwem na wsi, kiedy to Babcia serwowała ten
specjał. Ta sezonowa sałatka „robi się” w kilka minut. Łączy
smak młodych ziemniaczków ugotowanych ze skórką w osolonej wodzie i cieciorki konserwowej z dodatkiem intensywnego
dressingu z oliwy, octu i łyżki musztardy oraz ulubionych przypraw. Ozdobić można ją cebulką... prosto z ogródka! Ze względu
na zawartość witamin pod skórką zaleca się jedzenie młodych
ziemniaków tylko wyszorowanych, a nie obranych. Tak też,
według mnie, smakują najlepiej! Polecamy podawać z kromką
żytniego chleba lub mięsnym dodatkiem. Tym dodatkiem może
równie prosty i lekki kurczak, ale równie dobrze sprawdzi się
wołowina, ryby czy baranina. A skoro już mowa o baraninie, to
warto wspomnieć o zbliżających się Mistrzostwach Baraniny.
Serwowana będzie 10 sierpnia o godzinie 8 rano na ustrońskim
rynku. Smacznego.
Tekst i foto: Karolina Francuz

USTRONIU

z panem Michałem, ile takich kubków znajdowało się ongiś
w ustrońskich domach?
Drugi przedmiot jest oryginalnym egzemplarzem pierwszego na Śląsku Cieszyńskim polskojęzycznego śpiewnika,
noszącego tytuł „Pieśni pogrzebne i szkolne”. Autorem
kancjonału jest ks. Karol Kotschy, teolog i botanik, pierwszy
proboszcz zboru ewangelickiego w Ustroniu, a dzieło, wydane
przez drukarnię Karola Prochaski w Cieszynie, ukazało się
1 maja 1853 r. Śpiewnikowi wartości dodaje własnoręczna
dedykacja autora o treści: „Kollatorowi Pawłu Malcowi na
pamiątkę i ku mojemu pogrzebowi. Karol Kotschy”. Właściciel niniejszego egzemplarza – Paweł Malec z Zawodzia
(przodek Michała Pilcha) w 1849 r. został kolatorem, czyli
wybieraną przez zbór świecką osobą, pomagającą proboszczowi w zarządzaniu parafią, zaś w 1861 r. znalazł się gronie 32
prezbiterów (członków Rady Parafialnej). Gazda Malec znany
był również jako „śpiewak pogrzebowy” Alicja Michałek

Tym razem przedstawiam przedmioty, będące świadkami
bardzo dawnego Ustronia. Pochodzą one ze zbiorów rodzinnych znanego wszystkim ustroniaka – Michała Pilcha i
są naprawdę cenne. Pierwszy skarb, to porcelanowy kubek
z początków I wojny światowej, zdobiony podobiznami
dwóch sprzymierzonych cesarzy – Franciszka Józefa I oraz
Wilhelma II. Pomiędzy postaciami władców umieszczono
elementy symboli, nawiązujących do heraldyki Hohenzollernów i Habsburgów, zaś po bokach kubka znajdują się flagi
obu cesarstw (niewidoczne na zdjęciu). Zastanawialiśmy się
1 sierpnia 2019 r.

		

Gazeta Ustrońska 11

Zdjęcie rodziny Stellerów na tle dzieł artysty.

Fot. K. Francuz

WSPOMNIENIA MAJĄ W SOBIE
COŚ Z TĘSKNOTY I COŚ Z ŁEZ
W sobotę 6 lipca w ustrońskim muzeum Zbiory Marii Skalickiej odbył się wernisaż wystawy prac artysty Stefana Stellera. Z tej okazji w placówce na Brzegach pojawiło się wielu gości, a także rodzina Stellerów. Warto zaznaczyć, że
spotkanie w tak licznym gronie to wyjątkowe wydarzenie w jej życiu.

to malarstwo było jego wielką miłością
i pasją. Stefan Steller był człowiekiem
spokojnym, skromnym, nad wyraz delikatnym. Podczas tworzenia dzieła przedstawiającego maki, zapytał swoją wnuczkę
o opinię. Początkowo nie nadał im koloru
i nie spodobały się dziewczynce. Postanowił ożywić kwiaty głęboką czerwienią,
ponownie zapytał ją o zdanie i usłyszał, że
stworzył coś pięknego. Wtedy S. Steller
ze wzruszenia uronił kilka łez.
Los państwa Stellerów nie był łatwy
i wiódł ich przez cztery strony świata. Stefan, zatrzymany nagle i wyprowadzony
z sali wykładowej, trafił na zsyłkę w głąb
Rosji, o czym poinformowano rodzinę dopiero po miesiącu. W ciężkich warunkach
jego talent pomógł mu przetrwać, gdy
rosyjski dowódca zobaczył, jak szkicuje
portret jego córki. Został wtedy pomocnikiem w biurze, gdzie dostawał większe
racje żywnościowe, którymi dzielił się
z towarzyszami niedoli.
Łzy uroniła także M. Steller w Szanghaju, gdzie podczas kolacji ukochany powiedział jej o planowanym wyjeździe do
Syrii. Po kilku latach rozstania wrócił do
Polski ze znajomością jezyka serbskiego,
włoskiego i rosyjskiego.
Wyjątkowe miejsca i często niełatwe
doświadczenia doprowadziły w końcu
Stellerów do ich wymarzonego domu –
niewielkiego mieszkania w Warszawie.
Gościli w nim m.in. Stanisława Mrożka,
Wojciecha Plewińskiego oraz wielu innych wybitnych ludzi.
Miłość i obrazy odległych krain Steller
przelał na płótna, które można podziwiać
na wystawie „Moje wędrowanie...” .
Karolina Francuz

Marzena Steller, wdowa po zmarłym rok
temu twórcy, zaprezentowała również album z pracami swojego ukochanego męża.
Przewracając kolejne karty opowiadała mi

wiele wspaniałych historii o jego twórczości i ich wspólnym życiu. Stefan Steller był
synem ustroniaka, wybitnego artysty Pawła
Stellera. Chociaż wybrał zawód architekta,

Do Ustronia przyjechała ekipa TVS, żeby
nagrać kolejny odcinek popularnego, tworzonego przez samych widzów programu
Koncert Życzeń. Życzenia przekazywane
są przez prezenterki Kolę i Julę i przeplatane znanymi szlagierami. Program nadawany jest w piątek o godz. 20.20, w sobotę
i niedzielę o godz. 16.00. Podczas jednego
z sierpniowych odcinków życzenia popłyną
z naszego miasta.
Fot. Miasto Ustroń

28 lipca na uczestników „Lata z książką” czekała dodatkowa atrakcja. Na ustrońskim rynku
bowiem pojawiły się takie sławy jak Tawria, Nysa, Wartburg czy Fiat... Te znane nazwy to
oczywiście marki pojazdów, których razem było około 40. Przyjechały one na metę 5 Rajdu
Gratów Bielskich z wielu polskich miast, a nawet z odległej stolicy. Różnoraki stan pojazdów, kolor i wyposażenie cieszyły oczy pasjonatów, a ich niejednokrotnie stuningowane
rdzą wydechy ucieszyły także niejedno ucho.
Fot. U. Broda-Gawełek
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Żmije to
stworzenia
owiane licznymi legendami, historiami rodem
z mrocznych
dreszczowców. Jednak
nie są aż tak
niebezpieczne, jak to
się czasem
przedstawia.
Warto dowiedzieć się więcej o tym pozostającym
pod ochroną
gadzie, będącym mieszkańcem naFot. Kuba Kocoń
szych lasów.

ZYGZAKOWATE FAKTY I MITY

MIT: Jad żmii zabija.
FAKT : Jad jest groźny tylko dla dzieci, osób starszych, chorujących, uczulonych. Osobie zdrowej nic nie grozi, ale do lekarza
ZAWSZE trzeba się zgłosić. Co ciekawe tylko 50% ukąszeń
żmii zawiera jad, druga połowa, to swego rodzaju ukąszenia
"ostrzegawcze".️
MIT: Żmija czeka, żeby zaatakować.
FAKT: Wąż nas nie słyszy, wyczuwa jedynie drgania, więc
dlatego czasami tak późno się oddala. Ale nie chowa się specjalnie
za pniakiem i nie czeka na grzybiarza.
MIT: Jad żmii trzeba wyssać.️
FAKT: Nigdy czegoś takiego nie róbmy! Nie zakładajmy także
opasek uciskowych. Staramy się jak najszybciej przetransportować poszkodowanego do szpitala.
MIT: Żmija skacze na 5 metrów.
FAKT: To nie kangur, więc nie skacze.
na podstawie materiałów Lasów Państwowych

27 lipca przed południem strażacy z OSP Lipowiec gasili palące się
śmieci przy ul. Granicznej.
Fot. OSP Lipowiec

Kolizja na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i Katowickiej II. Turystka
wymusiła pierwszeństwo. Tym razem nie było rannych. Fot. W. Herda

DZIWNA PIANA
I ŚNIĘTE RYBY
Zdjęcia zrobił 22 lipca Michał Misiorz, prowadzący razem z mamą
Wandą Misiorz Delikatesy i Pokoje Gościnne „Wanda”. Zanieczyszczona woda i śnięte ryby pojawiły się w Młynówce przepływającej obok
jego domu przy ul. 3 Maja. Jak mówi autor zdjęć, sytuacja co jakiś
czas się powtarza, a konsultacje z innymi mieszkańcami wskazują,
że ścieki mogą pochodzić z potoku płynącego wzdłuż ul. Drozdów,
wpadającego do Młynówki. Sprawą zajął się Wydział Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń, na miejscu z sytuacją zapoznał się
prezes spółki Młynówka oraz strażnicy miejscy, którzy mają sprawdzić
posesje powyżej newralgicznego miejsca, a zwłaszcza te, które nie
są podłączone do kanalizacji.
Fot. Michał Misiorz

1 sierpnia 2019 r.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Fot. K. Francuz

OGŁOSZENIA DROBNE
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, 33 854-22-57.
www.komandor.pl
Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – 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. 505634-557.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.Tanio! 666-989-914.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
1.08 						 Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 		 tel. 854-14-73
2-3.08				 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
4-5.08				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
6-7.08				 Na Zawodziu						ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
8-9.08				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
10-11.08 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 tel. 856-11-93
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

LETNIE KINO
POD GWIAZDAMI
Tego nie można przegapić. W ramach wakacyjnego kina plenerowego wyświetlane są największe ekranowe superprodukcje,
a scenerię tworzy nocna panorama Ustronia. Organizatorzy
zapraszają w każdą sobotę wakacji na polanę przy górnej stacji
kolei linowej Poniwiec Mała Czantoria od godz. 18 do północy.
3 sierpnia
„Piękny umysł
8 sierpnia
„Apollo 13
17 sierpnia
„Robin Hood
24 sierpnia
„Zapach kobiety
31 sierpnia
„Forrest Gump
Uczestnictwo w projekcji filmu jest bezpłatne. Na szczycie
znajdują się punkty gastronomiczne, w których można kupić coś
na ząb. Warto wziąć ciepły sweter lub koc.
Wyjazd i zjazd koleją w godzinach wieczornych (18:00-00:00)
kosztuje: bilet ulgowy - 20 zł (dzieci w wieku szkolnym, studenci,
emeryci oraz mieszkańcy powiatu cieszyńskiego), bilet normalny - 25 zł. Przy dolnej stacji kolei linowej znajduje się darmowy
parking.! Organizator zastrzega prawo do odwołania seansu z
powodu złych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn.
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Klasa A Skoczów, mecz KS Nierodzim –
LKS Pogórze, stadion w Nierodzimiu
Koncert – Kortez z zespołem, amfiteatr
(bilety 69 zł)
Popołudnie Muzyczne na Rynku, koncert operetkowy, rynek
XIV Mistrzostwa w Podawaniu Baraniny, rynek
Uroczystość patriotyczna z okazji Święta Wojska
Polskiego, kościół św. Klemensa, rynek
Koncert „Gdzie biją źródła”, amfiteatr
Dni Ustronia i Ustrońskie Dożynki
(szczegółowy program w następnym numerze)
KlasaASkoczów: mecz KS Nierodzim Ustroń - LKS
Orzeł Zabłocie, stadion w Nierodzimiu
IV Liga Śląska: mecz KS Kuźnia Ustroń - KS Polonia
Łaziska Górne, stadion KS Kuźnia
Międzynarodowa Wystawa Produktów
Regionalnych, rynek
29 Romantyczny Bieg Parami, start Karczma
Góralska, ul. Nadrzeczna

10 lat temu - 30.07.2009 r.
POLICJANCI AWANSOWALI
24 lipca z okazji 90 rocznicy utworzenia Policji Państwowej oraz
przypadającego w tym dniu Święta Policji, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, odbyła się uroczysta Akademia,
na której na wyższe stopnie policyjne awansowani zostali funkcjonariusze ustrońskiego komisariatu. Na stopień podinspektora
mianowany został Janusz Baszczyński, na stopień aspiranta detektyw Robert Mruk, dzielnicowi Jarosław Zadworny oraz Robert
Kurdun mianowani zostali na stopień młodszego aspiranta. Na
wyższy stopień policyjny awansowani zostali policjanci: Grzegorz
Labzik, Adam Światłoch - sierżant sztabowy; Adrian Zaczyński i
Robert Mikler - starszy sierżant.
POWITANIE I POŻEGNANIE
W niedzielę 26 lipca w kościele pw. Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski w Hermanicach odbyła się msza Św. wprowadzająca w urząd nowego proboszcza. Aktu tego dokonał dziekan
dekanatu wiślańskiego ks. Rudolf Wojnar, odczytując dekret
biskupa Tadeusza Rakoczego. Kwiaty wręczyli przedstawiciele
Rady Parafialnej. Mszę odprawiał ks. R. Wojnar, koncelebrowali
dotychczasowy proboszcz i przeor o. Rober Reguła oraz nowy
proboszcz i przeor o. Wojciech Ożóg. On też wygłosił kazanie
podczas mszy.
USTROŃ JEST SUPER
W siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej na ustrońskim
rynku wyłożona jest księga pamiątkowa. Swoje uwagi o mieście,
tutejszych atrakcjach i ludziach mogą wpisywać goście uzdrowiska. Na pierwszej stronie zachęta: „Drogi Turysto!! Serdecznie
zapraszamy do zwiedzania naszego miasta oraz wpisywania swoich wrażeń i opinii do księgi pamiątkowej”, napisana po polsku,
czesku, niemiecku, francusku i angielsku. Są wpisy krótkie, takie
jak od Hanki i Karola z Rybnika: „Prawie my przijechali, a zaroz
idymy fórt na Czantorio abo na Równica. Piykny mocie tyn Ustróń,
ptoszki śpiywajóm, drzewka sie kolybióm, słóneczko świyci…
klasa”. Bardzo krótkie, na przykład od Tadeusza ze Szczecina:
„Jesteśmy po raz czwarty, jest cudownie”.
Wybrała:(lsz)
1 sierpnia 2019 r.
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Mali ustroniacy na wakacjach
WAKACYJNY KONKURS

Kącik Szachowy – rozwiązanie z GU nr 29 GU: f6

KONKURSY I PRZETARGI

29.07.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej,
Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica – termin składania ofert
do 06.08.2019 do godz. 10:00. Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

Nie taki dawny Ustroń, 2000 r.

Wakacje Pascala na wsi.

Anna Darmstaedter

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) rycerski atrybut, 8) element ogrodzenia, 9) zanim tryśnie ropa, 10) dzielnica Warszawy,
12) szwajcarskie województwo, 14) egzamin dojrzałości,
15) polska platforma cyfrowa, 16) przydatny w piwnicy,
19) uczestnictwo, 22) wytwarza prąd, 23) podłoga na
statku, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mleczna,
4) baskijski osioł, 5) straszy w zamku, 6) grubszy karton,
7) przydatny w Andrzejki, 11) siostra Równicy, 13) popularny instrument z klawiszami, 17) warszawski klub
sportowy, 18) obok pszenicy, 20) w stogu siana ukryta,
21) rosyjskie auto.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 9 sierpnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 28

LETNIKORZE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Józef Zahraj
z Ustronia, ul. Źródlana. Zapraszamy do redakcji.
1 sierpnia 2019 r.

		

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

Paweł Sękowski.

PRACOWITY LIPIEC KUŹNI
Trzecioligowi rywale

Transferowy tercet

W środę 17 lipca zawodnicy Kuźni
Ustroń rozegrali pierwszy sparing podczas
trwających aktualnie przygotowań do
nadchodzącego sezonu. Na dzień dobry
formę podopiecznych trenera Mateusza
Żebrowskiego sprawdził trzecioligowy
Rekord Bielsko-Biała, który na finiszu
ubiegłego sezonu uplasował się na wysokiej czwartej pozycji. Pierwsza połowa
tej towarzyskiej potyczki zakończyła się
bezbramkowym remisem, aczkolwiek
bliżej objęcia prowadzenia byli piłkarze
Kuźni (słupek i poprzeczka). Bramki
padły dopiero w drugiej połowie i niestety była to głównie zasługa zawodników
Rekordu, którzy czterokrotnie fetowali
zdobycie bramki. Kuźnię stać było jedynie
na trafienie honorowe, a jej autorem był
Konrad Kuder, który wykorzystał rzut karny. Trzy dni później ustrońscy zawodnicy
rozegrali kolejny sparing i po raz drugi ich
rywalem był przedstawiciel trzeciej ligi.
Po pierwszej połowie starcia z Pniówkiem
Pawłowice podopieczni trenera Mateusza
Żebrowskiego prowadzili jedną bramką, która była dziełem Maksymiliana
Wojtasika. W drugiej połowie drużyna z
Pawłowic doprowadziła do wyrównania
i takim też wynikiem zakończyła się to
towarzyskie starcie.

Do tej pory do ustrońskiej drużyny
trafiło trzech nowych zawodników. Pierwszym z nich jest Jakub Wojtyła, czyli
dziewiętnastoletni środkowy pomocnik,
którego poprzednim klubem był MRKS
Czechowice-Dziedzice. W ubiegłym sezonie zanotował on 27 występów na poziomie IV ligi, w których nie zdobył ani
jednej bramki oraz czterokrotnie został
napomniany żółtym kartonikiem. Linię
ataku wzmocnił za to Paweł Sękowski,
który trafił do drużyny prowadzonej przez
trenera Mateusza Żebrowskiego z Płomienia Połomia. Drużyna ta co prawda spadła
z ligi, ale dla nowego snajpera Kuźni
poprzedni sezon był niezwykle udany,
ponieważ zdobył on aż piętnaście bramek
i należał do najlepszych strzelców IV ligi.
Trzecim, nowym zawodnikiem Kuźni jest
23-letni ukraiński skrzydłowy Mykhailo
Lavruk. Poprzednią rundę spędził on w
Spójni Landek, w której rozegrał piętnaście spotkań i aż ośmiokrotnie cieszył się
ze zdobycia bramki.

Pucharowa wpadka
Ubiegłej niedzieli zawodnicy Kuźni
Ustroń udali się do Istebnej, gdzie w ramach I rundy Pucharu Polski Podokręgu
Skoczów zmierzyli się z miejscowym

WAKACYJNY KONKURS DLA DZIECI
Czekamy na zdjęcia małych ustroniaków
na wakacjach. Autorzy trzech najciekawszych zdjęć otrzymają plakaty z ilu-

stracją Macieja Szymanowicza (wystawa
prac znanego ilustratora do obejrzenia
w Muzeum Ustrońskim). Prosimy o prze-

Mykhailo Lavruk.

Góralem. Dużo lepiej to spotkanie zaczęło
się dla podopiecznych trenera Mateusza
Żebrowskiego, ponieważ już w czternastej minucie wynik tego spotkania
otworzył debiutujący w barwach Kuźni
Mykhailo Lavruk. Sześć minut później
prowadzenie to było jeszcze okazalsze,
ponieważ na listę strzelców wpisał się niezawodny Adrian Sikora. Niestety jeszcze
przed przerwą występujący w A Klasie
Góral zdołał zdobyć bramkę kontaktową.
Pięć minut po zmianie stron gospodarze
tego starcia doprowadzili do wyrównania,
a dwie minuty później objęli prowadzenie.
Po godzinie gry znów był remis, ponieważ skutecznie z rzutu karnego uderzył
Maksymilian Wojtasik. Ostatnie słowo
w tym spotkaniu należało jednak do zawodników Górala Istebna, którzy po raz
czwarty znaleźli sposób na defensywę
Kuźni. Przygoda ustrońskiej drużyny w
rozgrywkach pucharowych zakończyła
się zanim te rozpoczęły się na dobre, a
odpadnięcie z rywalem występującym
dwie ligi niżej można rozpatrywać w
kategorii niespodzianki i sensacji.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał
Skocz - Dariusz Rucki, Michał Pszczółka,
Anton Fizek, Tomasz Czyż (od 46 minuty
Damian Madzia), Jakub Bujok (od 58
minuty Arkadiusz Trybulec), Arkadiusz
Jaworski, Jakub Wojtyła (od 46 minuty
Konrad Kuder), Mykhailo Lavruk, Adrian
Sikora (od 46 minuty Krystian Strach) i
Maksymilian Wojtasik
syłanie zdjęć na adres: gazeta@ustron.pl
lub przez stronę Gazety Ustrońskiej na
Facebooku. Podpis dowolny, w załączeniu
konieczne namiary na osobę dorosłą: imię
nazwisko i nr telefonu. Przesłanie zdjęcia
oznacza zgodę na jego publikację.
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