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z samorządowcami, Obwiesz-
czenie wyborcze, Przy Ka-
mieniu bez wiernych, Chleby 
św. Antoniego, Złoty medal 
Sary, Z Ustronia do superligi

PRZYWRACAJĄ NADZIEJĘ

(cd. na str. 5)

Kwitną rododendrony w parku przy ul. 3 Maja.                                             Fot. K. Francuz

W poniedziałek przed południem do-
konano uroczystego otwarcia dwóch sal 
operacyjnych w Śląskim Centrum Reu-
matologii, Rehabilitacji i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka 
w Ustroniu. Trwająca jeszcze inwestycja 
obejmie modernizację całego bloku ope-
racyjnego, a jej koszt wyniesie około 16 
mln zł. 

Prezes Janusz Król witał w progach 
ustrońskiego Reumatologa zaproszonych 
gości: Stanisława Szweda, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Jana Kawuloka, przewodni-
czącego Sejmiku Województwa Śląskiego 
i dyrektora Cieszyńskiego Pogotowia 
Ratunkowego oraz Jana Chrząszcza, wi-
cewojewodę śląskiego. 

Rozpoczęto w sali im. Zigniewa Gburka, 
gdzie prezes Król przywitał również pra-
cowników Centrum, a wśród nich: dyrektor 
ds. administracyjno-finansowych Joannę 
Halamę, dyrektora ds. medycznych dr. 
n. med. Macieja Lewickiego, kierownika 
Oddziału Chirurgiczno-Ortopedycznego 
dr. Piotra Mikusza oraz nowo powołanego 
kierownika Bloku Operacyjnego Zbi-

Już w najbliższy poniedziałek w supernowoczesnych salach na stół trafią pierwsi pacjenci. 
Podczas operacji i zabiegów lekarze i pielęgniarki będą korzystać z najnowszej generacji 
lamp, kolumn anestezjologicznych, systemów umożliwiających przesyłanie wyników 
badań diagnostyki obrazowej oraz nagrywanie przebiegu operacji i przesyłanie online, 
dzięki czemu możliwe będą konsultacje na odległość. Sale wyposażone są w cyfrowe 
sterowanie oświetleniem, klimatyzacją, otwieraniem drzwi i wiele innych innowacji. 

W obecności gości, lekarzy i pielęgniarek sale operacyjne poświęcił ks. dr Jan Piszczan 
i ks. Dariusz Lerch.                                                                                           Fot. M. Niemiec
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ciw góry Pazuch”, jak napisano  
w starym przewodniku. To był 
Dzięgielów, a zajazd został ot-
warty około 1870 roku.

Do końca czerwca zamknię-
ta dla ruchu jest aleja Łyska  
w Cieszynie. Rozpoczęto tam 
budowę kanalizacji deszczowej. 
Obowiązują objazdy.

Przemysław Konecki stanął 
na trzecim stopniu podium, 
podczas I rundy Pucharu Pol-
ski w łukach bloczkowych. Bój  
o finał przegrał z mistrzem kraju. 
Utalentowany zawodnik LUKS 
Orlik Goleszów, chce poprawić 
ten wynik w drugiej rundzie 
zawodów, zaplanowanej na po-
łowę lipca.                         (nik)

W Galeryjce Wiślańskiego 
Centrum Kultury można oglą-
dać ponad 20 prac malarskich 
Roberta Heczki. Wystawa nosi 
tytuł „Kobieta perłą” (wyjątek 
stanowi portret zmarłego nie-
dawno pisarza Jerzego Pilcha) 
i jest czynna do 5 lipca.  

Dąb szypułkowy, którego 
wiek ocenia się na ponad 600 
lat, rośnie w Górkach Wielkich. 
Drzewo ma ponad 20 metrów 
„wzrostu” i ponad 6 metrów 
grubości w obwodzie. Na liście 
pomników przyrody dąb jest od 
1954 roku. 

Kolejnych 40 laptopów tra-
fiło do uczniów szkół podsta-
wowych w gminie Goleszów. 

Skorzystano z dofinansowa-
nia ze środków zewnętrznych  
w ramach konkursu organizowa-
nego przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa. Do uczniów 
szkół w gminie Zebrzydowice 
trafiło natomiast 35 przenośnych 
komputerów.

Największa na Śląsku Cie-
szyńskim jaskinia znajduje się  
w Wiśle i ciągnie się aż do Żyw-
ca. To Malinowska Skała. Po-
dobno pierwszy do jej ciemnego 
wnętrza wszedł wiślański góral 
Bujok.

Pierwszy na Śląsku Cieszyń-
skim zajazd stanął przy „ustroń-
sko-trzynieckiej drodze powia-
towej, za zamkiem, a naprze-

to i owo
z 

okolicy
Otwarcie polskiej granicy, co 

nastąpiło w miniony weekend, 
nie oznacza niestety swobod-
nego przechodzenia na czeską 
stronę Olzy. Rząd Republiki 
Czeskiej potraktował całe woje-
wództwo śląskie „na czerwono”, 
czyli jako strefę dużego ryzy-
ka zakażenia koronawirusem. 
Dopóki ta decyzja nie zostanie 
zmieniona, nie można iść czy 
jechać turystycznie do sąsiadów. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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*  *  *

LIST DO REDAKCJI
Szanowny Panie Burmistrzu, 

Jako rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1 
w Ustroniu wyrażamy zaniepokojenie pojawiającymi się informa-
cjami o planowanym przez Urząd Miasta w Ustroniu połączeniu 
z dniem 1 września 2020 r. w jedną całość organizacyjną Przed-
szkola nr 1 w Ustroniu ul. Partyzantów 9, 43-450 Ustroń oraz 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 2, 43-450 
Ustroń i utworzenia w ich miejsce Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Ustroniu. Nasze obawy wzbudziło zwłaszcza pominięcie 
Rady Rodziców Przedszkola nr 1 w prowadzonych przez Urząd 
Miasta konsultacjach w/w projektu, przez co pojawiło się wraże-

nie (mylne, mamy nadzieję) chęci działania Urzędu jakoby poza 
naszymi plecami. 

Jako rodzice, ale i obywatele Ustronia, chcielibyśmy się dowie-
dzieć, jakie są przyczyny (ekonomiczne, organizacyjne, prawne?) 
podjęcia przez Urząd Miasta Ustroń takiej decyzji, jakie motywy 
stoją za zamiarem unifikacji naszego przedszkola i Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Chcielibyśmy też poznać szczegóły dotyczące 
funkcjonowania planowanej instytucji już po utworzeniu Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Ustroniu, a zwłaszcza, czy owe 
zmiany nie odbiją się niekorzystnie na procesie wychowawczym 
i rozwoju wychowanków Przedszkola nr 1. 

Dobro naszych dzieci jest dla nas bowiem wartością najwyższą 
i ufamy, że dla Pana Burmistrza również. 
             Z poważaniem
                      Rodzice dzieci z Przedszkola nr 1 w Ustroniu
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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

25/2020/1/R

*   *   *

SESJA 
JEDNAK ON-LINE

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Ustroń w miesiącu czerwcu 
będą odbywać się z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania 
się na odległość (zdalny tryb obradowania). Mieszkańcy chętni 
do udziału w posiedzeniach proszeni są o kontakt z Biurem Rady 
Miasta. W związku z aktualną bardzo ciężką sytuacją epidemiczną 
na terenie powiatu cieszyńskiego, na którą ma wpływ rosnąca 
w zastraszającym tempie liczba zakażeń patogenem SARS-
-CoV-2, najbliższa, XVII Sesja Rady Miasta odbędzie się jednak, 
podobnie jak sesja poprzednia z wykorzystaniem urządzeń do 
porozumiewania się na odległość, w czwartek 25 czerwca 2020 r. 
o godz. 14:00. Osoby, których udział w Sesji nie jest obligatoryjny 
a chcą brać w niej udział  proszone są o kontakt z Biurem Rady 
Miasta Ustroń. Ponadto na Sali Sesyjnej będzie przygotowane 
specjalne stanowisko wyposażone w odpowiedni sprzęt dla osób, 
które chcą obejrzeć sesję bądź zabrać głos.

Z uwagi, że najbliższa Sesja będzie sesją absolutoryjną, zgodnie 
z art. 28aa ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – dalej u.s.g, Rada rozpatrzy  Raport o 
stanie Miasta Ustroń. Nad przedstawionym raportem zostanie prze-
prowadzona debata. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 u.s.g. w debacie nad 
raportem o stanie miasta głos mogą zabierać mieszkańcy miasta. 
Wymogiem stawianym – przez art. 28aa ust. 7 i 8 u.s.g. – mieszkań-
cowi, który chce zabrać głos w debacie jest złożenie (najpóźniej  
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 
podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta) do 
przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia, popartego pod-
pisami co najmniej 20  osób (wzór zgłoszenia oraz lista poparcia 
dostępne będą w Biurze Rady Miasta Ustroń). Mieszkańcy będą 
dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez prze-
wodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących 
zabrać głos w debacie wynosi 15. Żaden przepis regulujący 
działanie organów gminy w stanie epidemii wywołanej rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie uchyla, ani nie modyfi-
kuje ww. regulacji umożliwiających mieszkańcom czynny udział  
w debacie nad raportem o stanie gminy.

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  47 857-38-10 
  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
Poradnia Rodzinna 
Mickiewicza 1. 537 071 063
  33 333 60 61
  33 333 60 63
Salus 730 300 135  
   33 333 40 35
Medica 33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska 
NZOZ Nierodzim
  33 854 23 50

*   *   *

KOMUNIKAT WYBORCZY
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że w wyborach Pre-

zydenta RP ogłoszonych na dzień 28 czerwca br. zostały 
zmienione dwie siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.

• Wyborcy z obwodu wyborczego nr 3, którzy głosowali do-
tychczas w Przedszkolu nr 7 ul. Gałczyńskiego 16 w Ustroniu 
– będą głosować w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Partyzantów 
nr 1, Ustroń (wejście do dawnego gimnazjum);

• Wyborcy z obwodu wyborczego nr 6, którzy dotychczas 
głosowali w Przedszkolu nr 4, ul. Wiśniowa 13 w Ustroniu  
– będą głosować  na świetlicy Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych WYPOCZYNEK, ul. Dominikańska 12 w Ustroniu 
Hermanicach.

25/2020/2/R

Poszukujemy 
MECHANIKA z doświadczeniem 

w maszynach do pakowania herbaty IMA 
• Od 4000 PLN brutto. • Praca 50 km od granicy.

Więcej informacji na e-mailu: hr@vittotea.cz, po otrzymaniu życiorysu.

VITTO TEA BOARD s.r.o. - Republika Czeska

Informujemy, 
że od 16 czerw-
ca do odwołania, 
ze względu na 
prowadzone pra-
ce remontowe, 
parking za sce-
ną przy Rynku  
w Ustroniu zosta-
nie zamknięty. 

INFORMACJA O NABORZE 
NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Burmistrz Miasta Ustroń – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza 

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów 
terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rol-
nego w 2020 r., który odbędzie się w terminie od 1.09.2020 r. 
do 30.11.2020 r.

Nabór kandydatów będzie prowadzony w terminie od 15.06.2020 
roku do 08.07.2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biuletynie In-
formacji Publicznej Miasta Ustroń w zakładce Obwieszczenia  
i komunikaty lub pod nr telefonu 33 8579313.

KASA W URZĘDZIE JEST CZYNNA
W związku z zapytaniami Czytelników odnośnie pracy Urzędu 

Miasta informujemy, że kasa jest czynna w godzinach 7.30 do 
15.30 z zastosowaniem wszystkich obowiązujących pandemicz-
nych obostrzeń (maseczki, dezynfekcja rąk, odległość między 
osobami 2 m). Po wejściu do ratusza na korytarzu znajduje się 
telefon, na którym należy nanieść numer 312 i wtedy wyjdzie 
kasjerka, która przyjmie wpłatę. Natomiast pozostałe wydziały 
Urzędu Miasta są czynne na takich samych zasadach jak kasa lub 
po wcześniejszym umówieniu się. 

*   *   *
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15 czerwca około godz. 11:40 na ul. Wi-
ślańskiej doszło do tragicznego wypadku. 
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 
40-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskie-
go z nieustalonych przyczyn zjechał z dro-
gi. Pojazd uderzył w drzewo. Na miejsce 
udały się jednostki Straży Pożarnej, Policji 
oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. 
Strażacy musieli użyć narzędzi hydrau-
licznych, wezwano również helikopter 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Niestety kierowca pomimo podjętych 
działań ratowniczych zmarł.               (kfz)

TRAGICZNY
WYPADEK

  Fot. W. Herda

12 czerwca w ramach kampanii wyborczej do Wisły przyjechał kandydat na prezydenta 
z ramienia Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Obecny prezydent Warszawy spotkał 
się z mieszkańcami, turystami i samorządowcami. Rafał Trzaskowski witany był góralskim 
śpiewem, a do zebranych powiedział m.in.: – Śląsk Cieszyński i Wisła są znane w całym kraju 
nie tylko dzięki Adamowi Małyszowi, ale przede wszystkim przez tolerancję i przez to, że 
tu zawsze budowało się wspólnotę. Ludzie różnych wyznań mogli ze sobą współpracować, 
a nie się kłócić. Zawsze tutaj, na ziemi cieszyńskiej można było liczyć na budowanie tej 
wspólnoty i za to chciałbym wam serdecznie podziękować. Po raz pierwszy byłem tu pewnie 
25 lat temu. To, jak się zmieniła Wisła czy Ustroń, to coś absolutnie wyjątkowego. 
Na zdjęciu od lewej: Gabriela Staszkiewicz – burmistrz Cieszyna, Sylwia Cieślar – wójt 
Goleszowa, Rafał Trzaskowski, Magdalena Cieślar – radna Sejmiku Województwa Śląskiego, 
Przemysław Korcz – burmistrz Ustronia, Andrzej Molin – radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, Jerzy Nogowczyk – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. 

Sara Husar wywalczyła złoty medal na 
Mistrzostwach Śląska Skrzatów w tenisie 
ziemnym, które rozgrywano 13 i 14 czerwca 
w Zabrzu. W finale singla dziewcząt za-
wodniczka UKS-u Beskidy Ustroń miała się 
zmierzyć z Magdaleną Lisik (KT Zabrze), 
jednak jej rywalka oddała mecz walkowe-
rem. Ćwierćfinał z Anastazją Protasovą po 
pierwszym wygranym secie (4:1) zakończył 
się kreczem, a w półfinale Sara pokonała 
Julię Borowik 6:0, 6:1. Sponsorzy: Moya, GK 
Forge, Hotel Kolejarz, Centrum Szkoleniowe 
Żaneta Panfil, ViolDent, Miasto Ustroń. (mn)
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gniewa Dajewskiego. Następnie pokrótce 
przedstawił zakres prac i szczegóły finan-
sowania, zaznaczając, że inwestycja była 
bardzo oczekiwana i potrzebna, chociażby 
ze względu na to, że stare pomieszczenia 
operacyjne zostały przez sanepid dopusz-
czone do użytku jedynie do końca 2020 r. 

– Udało się zakończyć pierwszy etap 
inwestycji na czas i jesteśmy z tego po-
wodu bardzo dumni. Jest to efekt pracy 
i zaangażowania wielu ludzi, również 
moich poprzedników – mówił Janusz 
Król. – Warto przypomnieć, że już dyrektor 
Ryszard Wąsik myśląc perspektywicznie, 
przy okazji montażu paneli fotowoltaicz-
nych na ostatnim piętrze szpitala pomy-
ślał o zabudowie tamtejszych balkonów  
i wzmocnieniu stropów. Poprzedni Za-
rząd skutecznie starał się o pozyskanie 
środków unijnych i uzyskał ponad 10,5 
mln zł dofinansowania. Czas uciekał, 
technologie się zmieniały, ceny rosły, 
więc to, co miało kosztować 11-12 mln 
zł, ostatecznie kosztować będzie około 
16 mln zł. Udało się zgromadzić tę kwotę 
dzięki wsparciu właściciela – Wojewódz-
twa Śląskiego, z którego w ubiegłym roku 
otrzymaliśmy 2,7 mln zł i w tym roku  
w budżecie województwa przewidziane są 
dalsze środki. Do tego dokładamy jeszcze 
pewną kwotę z naszego budżetu. Prace 
postępują bardzo sprawnie, dzięki wyko-
nawcy wyłonionemu w drodze przetargu, 
a jest nim Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Kompleks” z Jastrzębia Zdroju. Suge-
rowano, że na remont potrzebne będzie 
półtora roku, ale już teraz widzimy, że uda 
się ją zakończyć dużo wcześniej. Zgodnie 
z umową na pierwszy etap przeznaczyli-
śmy rok, jednak dzięki firmie „Kompleks” 
udało się zakończyć go znacznie wcześniej. 
Chcemy wykonywać więcej operacji, bo 
kolejki są długie, a do nas bardzo długie, 
bo pacjenci chcą być leczeni i operowani 
w naszym szpitalu. Kadra medyczna zapra-
cowała na to zaufanie, a dzięki inwestycji 

będzie mogła jeszcze lepiej wykorzystać 
swoje doświadczenie i wysokie umiejęt-
ności. Mamy nadzieję, że dzięki nowej 
inwestycji i zwiększeniu liczby operacji, 
pojawią się nowi lekarze, którzy będą 
chcieli związać się z ustrońskim szpitalem 
na stałe. 

Na koniec prezes Centrum Reumatologii 
dziękował wszystkim osobom zaanga-
żowanym w przeprowadzenie inwestycji 
oraz władzom wojewódzkim za przeka-
zane środki. Podkreślił, że bez wspar-
cia zewnętrznego, dysponując budżetem 
rocznym na poziomie 40 mln zł, szpital 
nie mógłby sobie na to pozwolić. Dodał 
też, że szpital pozostaje placówką przede 
wszystkim reumatologiczną z mocną,  
a w przyszłości jeszcze mocniejszą orto-
pedią. Głos zabrali goście:

Minister Stanisław Szwed: – Marzenia 
się spełniają. Niektórzy z państwa pamię-
tają walkę o ten szpital, kiedy twierdzono, 
że nie ma on przyszłości m.in. dlatego, że 
brakuje nowoczesnych sal operacyjnych. 
Na szczęście szpitala nie zlikwidowa-
no, nie połączono dzięki wielu ludziom  

z samego szpitala, którzy się angażowali  
w jego obronę i również naszemu wsparciu 
politycznemu. Ta inwestycja jest bardzo 
ważna dla przyszłości Centrum, dla per-
sonelu medycznego i przede wszystkim 
dla pacjentów nie tylko z naszego regionu, 
ale z całej Polski. Tym bardziej cieszę się 
z dobrej atmosfery panującej wokół pla-
cówki i wsparcia województwa. 

Wojewoda Jan Chrząszcz: – Gratuluję  
i dziękuję. Ostatnie miesiące pokazały, jak 
ważne są inwestycje w służbie zdrowia  
i cieszę się, że takie inwestycje zostały 
tutaj przeprowadzone. Kiedyś rozmawia-
łem ze znajomymi na temat ustrońskiego 
szpitala i powiedzieli mi, że to miejsce 
przywraca ludziom nadzieję, a to, co lu-
dzie utracili przez lata – swoją sprawność, 
niezależność, Państwo tutaj przywracają  
w ciągu kilku tygodni czy miesięcy. Trudno 
wyobrazić sobie coś bardziej wartościo-
wego. 

Przewodniczący Jan Kawulok: – Właś-
ciwe wydatkowanie środków publicznych 
to bardzo ważna kwestia, a tutaj zostały 
one wykorzystane w najlepszy możliwy 
sposób. W nazwie Centrum jest człon 
„zapobieganie niepełnosprawności” i nie 
można tego lepiej czynić niż poprzez zo-
perowanie zniszczonego biodra, kolana. 
Wiem to jako osoba związana zawodowo 
ze służbą zdrowia od ponad 30 lat, ale 
również jako człowiek, który ma rodzinę, 
przyjaciół, znajomych i który słyszał wiele 
opinii na ten temat. Wiem, jakie to ważne, 
gdy ludzie wjeżdżają w progi szpitala na 
wózkach, a niejednokrotnie wychodzą na 
własnych nogach, albo gdy starsze osoby 
dzięki operacji biodra mogą same o siebie 
zadbać. To poprawia ich jakość życia, to 
przywraca im normalne życie. 

Film pokazujący poszczególne etapy 
inwestycji zrobił na uczestnikach uroczy-
stości ogromne wrażenie. Zapamiętane 
obrazy stosów gruzu, zburzonych ścian, 
odkrytych instalacji i elementów konstruk-
cyjnych budynku sprawiły, że po wyjściu  
z windy na czwartym piętrze wydawało 
się, jakbyśmy znaleźli się w innym świe-
cie. Biel, chrom, sterylne pomieszczenia, 
nowoczesne urządzenia i te widoki… 
Można tylko żałować, że oprócz pracow-
ników szpitala, zobaczyć te wnętrza będą 
mogli tylko operowani pacjenci.      

                                     Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

Sale wyposażone są w sprzęt najnowszej generacji.                                     Fot. M. Niemiec

Blok operacyjny zwiedzali również pracownicy. Wszyscy podziwiali widoki. Fot. M. Niemiec

PRZYWRACAJĄ NADZIEJĘ
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 
1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych 
zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 

(Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości wyborców 
informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1 ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, 3 Maja 
(od nr 118 po stronie prawej i od nr 75 po stronie lewej). Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod 
Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, 
Złocieni, Żarnowiec.

Szkoła Podstawowa Nr 3, 
Ustroń, Polana ul. Polańska 25, 

43-450 Ustroń

2 ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów (od nr 7 po stronie lewej 
i od nr 18 po stronie prawej), Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, 
Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa (od nr 11 po stronie lewej i od nr 12 po stronie prawej), 
Słowików, Topolowa, Wiązowa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo, Ustroń, 

Poniwiec ul. 3 Maja 108, 43-450 Ustroń

3 ulice: Andrzeja Brody, Cieszyńska (od nr 1 po lewej stronie za wyjątkiem nr 31, 33, 35), M. Konop-
nickiej, Ks. Ludwika Kojzara, Katowicka II od nr 6 do nr 30, os. Centrum, os. Manhatan, Pasieczna, 
Piękna, Jana Wantuły, Widokowa

Szkoła Podstawowa nr 1, 
ul. Partyzantów 2, 43-450 Ustroń

4 ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), K. I. Gałczyńskiego, 
Grażyny, Dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 12), Hutnicza, Jelenica, Kaspro-
wicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Lipowa (do nr 9 po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), 9 
Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie prawej i do nr 71 po stronie lewej), Mickiewicza, Miedziana, 
Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Pod Skarpą, Reja, Rynek, M. Skłodow-
skiej , Skowronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Wierzbowa, Tuwima, Zielona, Złota

Szkoła Podstawowa Nr 1, 
ul. Partyzantów 2, 

43-450 Ustroń

5 ulice: Bema, Jana Błaszczyka, Cieszyńska (V, VI, VII, 31, 33, 35 i od nr 22 po stronie prawej), os. 
Cieszyńskie, Jana Cholewy, Ignacego Daszyńskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 34 po 
stronie prawej), Dworcowa, Dąbrowskiego, Fabryczna, Dr Michała Grażyńskiego po stronie lewej (za 
wyjątkiem nr 27, 31), Kaczeńców, Katowicka (do nr 46), Komunalna, Kościelna, Kuźnicza (do nr 5), 
Krzywa, Pawła Lipowczana, Obrzeżna, Ogrodowa, Polna, Plac ks. Karola Kotschego, Spółdzielcza, 
Pawła Stalmacha, Stawowa, Sportowa, Strażacka, Sikorskiego, Tartaczna, Traugutta, Wybickiego, 
Wiosenna

Szkoła Podstawowa Nr 2, 
ul. Ignacego Daszyńskiego 31, 

43-450 Ustroń

6 ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska, Długa, (od 
nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśmionowa, 
Katowicka (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101 do nr 201 po stronie lewej), Kwiatowa, 
Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Różana, 
Sosnowa, Siewna, Jana Sztwiertni, Skoczowska (do nr 101 po stronie lewej i do nr 100F po stronie 
prawej), Pawła Stellera, Urocza, Wodna, Wspólna, Wiśniowa

Rodzinne Ogródki Działkowe 
"Wypoczynek", Ustroń, 

Hermanice ul. Dominikańska 12, 
43-450 Ustroń

7 ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, Kręta, Krzywaniec, Leśna od nr 10, 
Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23 po stronie lewej), Mokra, Nowociny, 
Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa

Szkoła Podstawowa nr 5,
 Lipowiec ul. Szkolna 1,

43-450 Ustroń

8 ulice: Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harbuto-
wicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej), Józefa Kreta, Krótka, 
Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21E po stronie lewej), Łączna, Potokowa, Skoczowska 
(od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, 
Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa

Szkoła Podstawowa Nr 6, 
Nierodzim ul. Józefa Kreta 19, 

43-450 Ustroń

9 ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Dr Michała Grażyńskiego nr 12, 27, 31, Ka-
mieniec od 1 do nr 8, Kuźnicza od nr 6, Lecznicza, Liściasta, Leśna od nr 1 do nr 7, Nadrzeczna, 
Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, Wojska Polskiego, Uzdrowiskowa, 
Uboczna, Zdrojowa, Źródlana

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Ignacego Daszyńskiego 31, 

43-450 Ustroń

10 Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy "Równica" Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 
"Ustroń" S. A., ul. Sanatoryjna 7, 

43-450 Ustroń

11 Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabi-
litacji i Zapobiegania Niepełnosprawno-
ści im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Szpital-

na 11, 43-450 Ustroń

12 Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewen-
cji, ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń

13 Miejski Dom Spokojnej Starości Miejski Dom Spokojnej Starości, 
ul. Słoneczna 10, 43-450 Ustroń

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca 
ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. 
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespon-
dencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej 
niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej 
albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Ustroń najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.                                                               
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.       Burmistrz Miasta Ustroń  
                                                                                                                                                                                                                      Przemysław KORCZ 



18 czerwca 2020 r.    7

15 czerwca Czechy otworzyły granice, ale nie dla Szwedów, Portugal-
czyków i Polaków z województwa śląskiego, gdyż zostało ono uznane 
za region o dużym zagrożeniu epidemiologicznym. Żeby przejechać 
granicę trzeba pokazać negatywny test w kierunku koronawirusa albo 
poddać się po wjeździe do Czech dwutygodniowej kwarantannie. To 
samo dotyczy wszystkich osób przekraczających polsko-czeską granicę 
w województwie śląskim. Ludzie są oburzeni na polską dyplomację, 
która dopuściła do takiej dyskryminacji części Polaków, mimo iż np. 
również granicząca z Czechami Bawaria w Niemczech 

To hetman województwa morawsko-śląskiego Iva Vondrák zaapelował 
do premiera Czech, by nie otwierał granicy z województwem śląskim, bo 
wystraszył się wzrostu liczby zakażonych w naszym regionie. Przypo-
mnijmy, że do piątku 12 czerwca w woj. śląskim odnotowano pozytywny 
wynik testu u 10.473 osób, czyli u większej liczby niż w całych Czechach, 
bo tam było 9.887 takich przypadków. W województwie śląskim mieszka 
4,3 mln ludzi, a naszych południowych sąsiadów jest 10,7 mln.

We wszystkich demonstracjach na granicy polsko-czeskiej brali udział 
ustroniacy. W ostatni poniedziałek wybrała się tam między innymi 
mieszkanka Ustronia prowadząca działalność gospodarczą na terenie 
naszego miasta. Mimo iż przyjazd gości z Czech byłby dla niej istotny, 
bo związana jest z branżą turystyczną, to nie pojechała do Cieszyna 
z przyczyn ekonomicznych, a rodzinnych i towarzyskich. Opowiedziała 
nam o swoich związkach z Zaolziem: 

– Mieszka tam niemal cała moja rodzina, z którą łączą mnie bardzo 
bliskie relacje. Owszem, kontaktujemy się telefonicznie, internetowo, 
przesyłamy sobie zdjęcia i dużo rozmawiamy, ale to nie to samo. Daw-
niej widywaliśmy się bardzo regularnie, raz na tydzień, a od marca nie 
mogliśmy się spotkać ani razu. Bardzo mi tego brakuje. Mimo że jestem 
aktywna zawodowo, towarzysko, mam wielu znajomych, jednak nie 
zastąpi to rodziny. Mam wrażenie, że ten czas jest już dla nas stracony 
i nie do odzyskania. Czekaliśmy cierpliwie i ze zrozumieniem, ale gdy 
pozostawiono zamknięte granice tylko dla osób ze Śląska, to poczułam 
się znów jak w PRL-u. Przed wojną politycy jedną decyzją rozdzielili 
rodziny, a po wojnie bardziej lub mniej skrywana wrogość między Polską 
Rzeczpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną 
wciąż odbijała się na mieszkańcach pogranicza. Propagandy obu krajów 

podsycały niesnaski. Nie brano pod uwagę faktu, że za granicą pozostali 
Polacy, nasi krewni, z którymi nie mogliśmy się spotykać. Ile zachodu 
kosztowało nas załatwianie przepustek okolicznościowych, jak długo 
trwało uruchomienie małego ruchu granicznego. Historia mocno nas 
doświadczyła. Teraz wreszcie było normalnie i nawet ostatnio, przekra-
czając granicę myślałam sobie, jak to jest pięknie, że tak można przejść, 
przejechać jak gdyby tej granicy nie było. A potem przyszła refleksja, 
że powtórne zamknięcie granicy byłoby dla nas wszystkich niezwykle 
trudne. Jak bym to przewidziała...

W demonstracji wzięli udział parlamentarzyści i samorządowcy, mię-
dzy innymi radny Rady Miasta Ustroń Paweł Sztefek, który tak mówi 
o powodach, dla których pojawił się na Moście Przyjaźni: 

– Nie wyobrażam sobie, żebym ja – mieszkaniec Śląska Cieszyńskiego, 
samorządowiec, silnie związany z naszym regionem nie protestował, 
gdy sprawa jest takie wagi. Gdy wszyscy myśleliśmy, wręcz byliśmy 
przekonani, że w końcu granica zostanie otwarta, dostaliśmy informację, 
że tak nie będzie. Decyzja władz w Pradze jest niezrozumiała. Mogliśmy 
się poczuć stygmatyzowani ze względu na miejsce zamieszkania. Nadal 
nie możemy odwiedzić naszych przyjaciół, rodzin na Zaolziu, lecz naj-
bardziej zatrważające jest to, że żaden z polityków z rządu zasiadający 
w Warszawie – związany z naszym regionem – nie zaprotestował. Tylko 
marszałek województwa Jakub Chełstowski poczynił jakieś kroki. Nie 
zaprotestowali także politycy partii rządzącej, którzy ostatnimi czasy 
lansowali się w trakcie trudnej sytuacji na Górnym Śląsku. Protestuję 
więc także przeciwko hipokryzji politycznej. Jestem dumny, że mogłem 
z historyczną flagą Księstwa Cieszyńskiego przyjść na Most Przyjaźni. 
Flaga ta najlepiej odzwierciedla to, co my, ludzie stela wiemy i czujemy 
najlepiej, że granicy na Olzie nie ma. Ale nadal mamy zakaz wjazdu do 
Czech, co jest absurdalne.

Zamknięta granica z Czechami to także cios dla śląskich przedsię-
biorców. Nie tylko dla tych, którzy prowadzą działalność w oparciu 
o czeskich kontrahentów, ale także dla handlowców w Cieszynie i re-
gionie, dla których Czesi stanowią poważną siłę nabywczą. Również dla 
właścicieli biur podróży, organizujących wyjazdy zagraniczne, podczas 
których Czechy są krajem tranzytowym. Do nich należy Nikolaj Don-
czew, który razem z żoną Danutą Donczew prowadzi Biuro Podróży 
„Niko Travel”, specjalizujące się w organizacji wczasów w Chorwacji i 
wycieczek na Bałkany. Nikolaj Donczew powiedział: 

– Na protest do Cieszyna pojechaliśmy po pierwsze po to, żeby tam 
po prostu być, żeby zasilić ten tłum, który moim zdaniem powinien być 
dla władz wyraźnie widoczny. Po drugie, żeby wypowiedzieć swoje 
stanowisko wobec decyzji rządu Republiki Czeskiej, które można 
streścić w kilku zdaniach: Jeśli chcecie wprowadzać kolejne obostrzenia 
dla Polaków, to potrzebny jest jakikolwiek kompromis. My nie chcemy 
jechać do Czech na obiad czy piwo, ale chcemy móc jeździć do Europy, 
która już na nas czeka. Chcemy jechać do Chorwacji, na południe, gdzie 
na nas czekają, a przez jedną decyzję, dzisiaj nie możemy tego zrobić. 
Chciałbym móc powiedzieć Czechom: Jeśli czujecie obawy związane 
z masowym zarażaniem się podczas ruchu granicznego, to dajcie nam 
chociaż palec. Przecież Czechy to kraj, który jest też krajem tranzyto-
wym, a podczas krótkiego przejazdu do zakażeń dochodzić nie będzie. 
Przypominam również, że sami negocjowaliscie z Austrią i Słowenią 
utworzenie korytarzy tranzytowych. Prosimy Was o to samo. 

Monika Niemiec

USTRONIACY 
TEŻ PROTESTUJĄ

Życie na pograniczu ubogaca ludzi i daje duże możliwości ak-
tywności towarzyskiej, kulturalnej i ekonomicznej, jednak w 
czasie pandemii mieszkańców Śląska Cieszyńskiego szczególnie 
dotknęły ograniczenia i obostrzenia związane z zamknięciem 
granic. Cieszyniacy nie przyjmowali biernie krzywdzących 
przepisów i nie poddali się apatii. Tak jak końcem lat 80. 
solidarnie protestowali przeciwko budowie elektrowni w 
Stonawie, tak w maju 2020 roku zorganizowali demonstracje 
w obronie pracowników transgranicznych, a w poniedziałek 
15 czerwca odbył cichy marsz, którego uczestnicy wyrazili 
sprzeciw wobec decyzji czeskiego rządu, zakazującej wjazdu 
na teren ich kraju mieszkańcom województwa śląskiego. 

Radny Paweł Sztefek z flagą Księstwa Cieszyńskiego. 
Fot. Dziennik Zachodni

Gdy Danuta i Nikolaj Donczew składali klientom życzenia noworoczne, 
koronawirus już rozwijał się w Chinach, nikt jednak nie przewidywał, 
że spowoduje takie zmiany w naszym życiu i doprowadzi do ponow-
nego zamknięcia granicy polsko-czeskiej. 
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PO RAZ PIERWSZY BEZ 
WIERNYCH 

aurę szli najbardziej wytrwali i sprawni,  
a w sprzyjających warunkach gromadziło 
się kilka tysięcy osób. A tegoroczne na-
bożeństwo zapisze się w kronikach jako 
pierwsze od kilkusetleci bez słuchaczy. 
Czy to możliwe? Tak, w tym roku koro-
nawirus spowodował, że wszystko jest 
możliwe i niczego nie można przewidzieć. 

Zatem o godzinie 10.00 zainteresowani 
zgromadzili się przed komputerami, by 
czynnie uczestniczyć w nagranej uroczy-

Nabożeństwo „Przy Kamieniu” na Rów-
nicy organizowane w Święto Bratniej Po-
mocy im. Gustawa Adolfa, w ten sam dzień 
co katolickie Święto Bożego Ciała ma dla 
ewangelików wyjątkowe znaczenie. Urok 
leśnej świątyni powoduje, że dotychczas 
uczestniczyły w plenerowych spotka-
niach z Bogiem całe rodziny, nie tylko  
z Ustronia, ale nieraz daleko spoza ziemi 
cieszyńskiej. Była to manifestacja wspól-
noty Kościoła, więc nawet w deszczową 

stości z udziałem wszystkich ustrońskich 
księży oraz Orkiestry Dętej Diecezji Cie-
szyńskiej, zmawiając modlitwy i śpiewając 
z kancjonałów podane na ekranie pieśni. 

Kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. 
Piotr Wowry, nawiązując do słów z IV Ks. 
Mojżeszowej o błogosławieństwie Boga. 
Oto fragment: Ufajmy Bogu i doceniajmy 
moc Bożego błogosławieństwa, a Pan 
Bóg błogosławi tym, którzy są posłuszni 
jego świętej woli. (...) Jak wygląda droga 
naszego życia? Kim jest dla mnie Bóg? 
Nie zawsze jesteśmy godni, aby Boże bło-
gosławieństwo spoczęło na nas. Dlatego 
powinniśmy przeprosić Boga za grzechy 
ułomności i słabości. Prośmy go też o to, 
aby prowadził nas w łasce swojej i obda-
rzył swym błogosławieństwem. Abyśmy 
mogli promieniować wewnętrznym poko-
jem i szczęściem i być błogosławieństwem 
dla innych. 

Nabożeństwo, którego nagranie wyko-
nał ks. Dariusz Lerch, jest stale możliwe do 
obejrzenia na stronie internetowej parafii. 
A zatem, mimo iż przed ekranem kompu-
tera jest inne przeżywanie tej uroczystości 
niż w leśnym kościele, to warto zaznaczyć, 
że dla wielu wiernych zwłaszcza starszego 
pokolenia trudne dojście do Kamienia było 
wprost nie do pokonania. Dotychczas nie-
jedna osoba mogła jedynie ze wzruszeniem 
wspominać jak to w młodości radośnie 
tam podążała. A obecnie każdy, kto czuje 
taką potrzebę, może w tym nabożeństwie 
uczestniczyć. A zatem koronawirus zmie-
nia świat i nieraz od nas zależy, czy będą 
to zmiany na lepsze, czy na gorsze. 

                                 Lidia Szkaradnik

Corocznie z okazji dnia św. Antonie-
go w kościele na Zawodziu pw. Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata odbywa 
się uroczysta msza święta, a w tym roku 
miała ona miejsce 14 czerwca.

Św. Antoni, opiekun osób i rzeczy zagu-
bionych, jest również patronem ustrońskiej 

Fundacji działającej od ćwierćwiecza  
w budynku biurowca dawnego tartaku, 
przy ul. Kościelnej, która udziela pomocy 
poprzez obiady, zasiłki pieniężne, roz-
dawanie odzieży, sprzętu gospodarstwa 
domowego, mebli dla ludzi bezdomnych  
i ubogich oraz dzieci z rodzin zagrożonych 

społecznie. Od początku działalności 
organizuje różne pożyteczne akcje chary-
tatywne. Z okazji świąt podopieczni zapra-
szani są na uroczyste spotkania, otrzymują 
paczki i wszelką potrzebną pomoc. Dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych również dostają 
paczki na święta, wyprawki do szkoły 
i wyjeżdżają na wakacje. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie stałe wsparcie wielu 
darczyńców i sponsorów oraz bezintere-
sowna praca osób zaangażowanych na 
rzecz fundacji. 

Mszę św. w intencji zgromadzonych  
w kościele: prezesa Fundacji Tadeu-
sza Browińskiego, członków zarządu, 
pracowników, sponsorów, darczyńców  
i podopiecznych znanej i cenionej w miej-
scowym środowisku organizacji pożytku 
publicznego sprawował proboszcz ks. 
dziekan Tadeusz Serwotka. Na uroczy-
stość przybyli także przedstawiciele władz 
naszego miasta z burmistrzem Przemy-
sławem Korczem i przewodniczącym 
Rady Miasta Marcinem Janikiem, a mimo 
obostrzeń w kontaktach międzyludzkich 
z powodu koronawirusa, zgromadziła się 
dość duża grupa wiernych.

Po nabożeństwie tradycyjnie wszyst-
kich uczestników obdarowano chlebkami,  
w czym czynny udział brał również fun-
dator kościoła Adam Kędzierski, radny 
powiatowy.

Coroczna uroczystość propaguje piękną 
ideę pomocy potrzebującym, którzy nieraz 
znajdują się blisko nas.                         (LS) 

DZIELIĆ SIĘ CHLEBEM, 
CZYLI DOBREM

Nabożeństwo, z którym można zapoznać się w Internecie, odprawili księża (od lewej: Michał 
Matuszek, Piotr Wowry, Dariusz Lerch). 

Fot. L. Szkaradnik
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Osoby, które dotychczas aktywnie uczest-
niczyły w życiu kulturalnym naszego mia-
sta, czy to jako organizatorzy różnych przed-
sięwzięć, czy to jako widzowie z pewnością 
odczuwają ten brak działalności jako spory 
dyskomfort, bo przecież bezpośredni kon-
takt z artystami i współuczestnikami imprez 
trudno zastąpić pokazem wideo. Ale skoro 
póki co, ze względu na obostrzenia związa-
ne z pandemią, nie można przeżywać wy-
darzeń artystycznych inaczej, warto zainte-
resować się wystawą obrazów ustrońskiego 
artysty Roberta Heczki pt. „Kobieta perłą”  
w Wiślańskim Centrum Kultury. Ciekawym 
dopełnieniem ekspozycji jest rozmowa dy-
rektor WCK Katarzyny Czyż-Kaźmierczak 

z autorem, z którą można zapoznać się  
w Internecie. Organizatorka wystawy, kieru-
jąca wcześniej działalnością kulturalną w na-
szym mieście podkreśliła, że Robert Heczko 
zajmuje się malarstwem i projektowaniem. 
Swobodnie porusza się w technikach olej-
nych i akrylowych, dostosowując narzędzia 
do potrzeb obrazu. W centrum jego zaintere-
sowania malarskiego znajduje się człowiek, 
jego strona duchowa, czyli emocje. Autor 
zaprezentował w Wiśle 23 portrety kobiet,  
o których powiedział: Kobiety fascynują 
mnie. Fascynuje mnie ich lekkość, emocjo-
nalna strona, urzeka mnie ich piękno i tym 
głównie zajmuję się w malarstwie. Kobiety 
poprzez twarze, oczy przekazują wiele emo-
cji, które mnie mężczyźnie łatwo odczytać. 
Mam nadzieję, że obrazy są tak namalo-
wane, żeby je zrozumieć, a nie oceniać. 
Starałem się to zrobić dobrze, jak zawsze. 

Na wystawie pojawia się też portret Je-
rzego Pilcha. Jest to smutna okoliczność, 
bo rozstaliśmy się z tym wielkim pisarzem, 
który ma dla mnie ogromne znaczenie. Jego 
pisarstwo stało się częścią mnie, bo jest 
prawdziwe, autentyczne, bo mówi o człowie-
ku. Jego pisarstwo jest jak lustro, w którym 
możemy się przejrzeć. Ja odnajdywałem 
się w jego książkach, choć ich czytanie nie 
zawsze było łatwe. Czuję to, że są one o mnie 
i o mojej części osobowości.

Autor zaprosił do obejrzenia wystawy 
portretów kobiecych dedykowanych Je-
rzemu Pilchowi w przytulnej korytarzowej 
galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury. 
Miłośnicy jego znakomitego malarstwa, 
mogą poczuć niedosyt tą nietypową pre-
zentacją sztuki, ale na szczęście już wkrótce 
będą mieć możliwość obcowania z nią na 
żywo. Wystawa w Wiśle potrwa do 5 lipca,  
a już od 20 czerwca Robert Heczko zaprasza 
na wystawę swoich obrazów do ustrońskiej 
galerii „Rynek”.                   Lidia Szkaradnik 

WYJĄTKOWA 
EKSPRESJA

Główna ideą Konkursu jest poznawanie 
Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblij-
nego i zachęta do wprowadzenia w życie 
wartości chrześcijańskich.

Konkurs organizowany jest przez Kurię 
Bielsko-Żywiecką oraz Towarzystwo Ka-
techetyczne Jonasz.

Co roku dzieci i młodzież zaznajamiają 
się z inną Księgą Biblii. Tematem tegorocz-
nego Konkursu była I Księga Mojżeszowa 
– Księga Rodzaju. Do Konkursu przystąpiło 
kilkanaście tysięcy uczniów szkół podsta-
wowych jak również ponadpodstawowych.

W związku z ograniczeniami jakie nało-

MIĘDZYNARODOWY EKUMENICZNY 
KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ JONASZ

Emilka Sztwiertnia Pola Pustelnik Rafał Biedrawa

Hania Cieślar

Ogólnopolski Konkurs Biblijny organi-
zowany jest co roku przez Wydawnictwo 
Augustana oraz Generalnego Wizytatora 
Nauczania Kościelnego Kościoła Ewan-
gelickiego. Przedmiotem konkursu jest 
każdorazowo inna księga biblijna lub jej 
określony fragment. Celem Konkursu jest 
zachęcenie dzieci do lektury Pisma Świę-
tego, kształtowanie i umacnianie wiary 
poprzez regularny kontakt ze Słowem 
Bożym.

W ramach Konkursu biblijnego organi-
zowany jest Konkurs Plastyczny. Tematem 
tegorocznego Konkursu Plastycznego były 
cuda Jezusa w Ewangelii Marka.

Miejsce IV zajęta uczennica klasy 1 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu 
Hanna Cieślar.                 Urszula Śliwka

KONKURS WIEDZY 
BIBLIJNEJ 

SOLA SCRIPTURA 

żyła na nas pandemia nie odbył się III etap 
Konkursu. Laureatami zostali uczestnicy II 
etapu, którzy osiągnęli odpowiednią liczbę 
punktów.

Według punktacji laureatami zostali 
następujący uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Ustroniu: 2 miejsce – Emilka 
Sztwiertnia kl. III oraz Pola Pustelnik kl. 
IV, 5 miejsce – Rafał Biedrawa kl. IV, 8 
miejsce – Paweł Gowin kl. V.

Uczniom naszej szkoły gratulujemy zna-
komitych sukcesów! A teraz Kochani czas 
na zasłużone wakacje!     Urszula Śliwka
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Adam Robiński
„Kiczery. Podróż przez Bieszczady”

Reportaż drogi o polskim „Dzi-
kim Zachodzie”– Bieszczadach. 
Autor książki nieśpiesznie pro-
wadzi nas po bieszczadzkich 
bezdrożach i połoninach, wylud-
nionych i zapomnianych wsiach, 
starając się pokazać też miesz-
kańców, którzy prawdziwą magię 
tych miejsc pamiętają i tworzą. 
Nie zabrakło tu dzikiego Zakarpa-
cia, zapomnianych przez Słowa-
ków terenów na północ od Sniny  
i bojkowsko-łemkowskiego spoj-
rzenia na polską część tych naj-
bardziej tajemniczych polskich 
wzniesień. 

Colm Toibin – „Nora Webster”

Colm Toibin jest uważany za 
jednego z najlepszych współ-
czesnych pisarzy irlandzkich.  
Jego najnowsza powieść to 
nie tylko portret intrygującej 
kobiety, ale i poruszające stu-
dium żałoby. Nora Webster, po 
przedwczesnej śmierci męża, 
z dnia na dzień musi stanąć na 
czele swojej rodziny, zadbać   
o każde z czwórki swoich dzieci  
i zapewnić stabilność domo-
wych finansów. Musi także  
uporać się z własnymi uczucia-
mi –  poczuciem pustki i straty 
po śmierci bliskiej osoby.

BIBLIOTEKA POLECA  

Ostatni odcinek relacji z sesji Rady Miasta Ustroń, która od-
była się 28 maja. Przypomnijmy, że były to już drugie obrady 
prowadzone online i mimo nietypowych warunków podjęto 
wiele ważnych uchwał. Przeprowadzono roszady osobowe 
w składach komisji Rady i uchwalono miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 
góry Równica. I właśnie planu miejscowego, tyle że Jaszowca, 
dotyczyła kończąca sesję dyskusja. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (skrót 
MPZP) to akt prawa miejscowego, przyjmowany w formie 
uchwały rady miasta, określający przeznaczenie, warunki za-
gospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego, takich jak drogi, ciągi piesze, sieć 
wodociągowa, kanalizacyjna. Na  podstawie MPZP wydawane są 
decyzje administracyjne. W gminach miejskich organem sporzą-
dzającym plan jest burmistrz, ale rada miasta podejmuje uchwałę 
o przystąpieniu do opracowania planu i również uchwałą plan 
ten zatwierdza. Między jedną a drugą uchwałą następuje szereg 
procedur m.in. ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporzą-
dzenia planu i możliwości składania wniosków, uzgodnienia 
z organami i instytucjami zewnętrznymi, wyłonienie wykonawcy, 
wyłożenie planu do publicznego wglądu, wnoszenie uwag przez 
osoby zainteresowane, rozpatrywanie ich przez burmistrza po-
zytywnie lub negatywnie. Radni uchwałami zgadzają się lub nie 
z decyzją burmistrza odnośnie każdej uwagi. 

W punkcie porządku obrad „Sprawy bieżące miasta” głos zabrał 
radny Damian Ryszawy, który przypomniał, że Komisja Archi-
tektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w ubiegłym roku wystąpiła do burmistrza z wnioskiem o przystą-
pienie do opracowania planu dla Jaszowca. Było to podyktowane 
troską o rozwój tej części miasta, dzięki czemu do budżetu mogą 
wpłynąć dodatkowe środki. Na ostatnim posiedzeniu Komisji 
zapoznano się z projektem planu. 

– W moim odczuciu, ale także pozostałych członków komisji 
oraz Zarządu Osiedla Polana jest on daleki od tego, jak wyob-
rażaliśmy sobie rozwój tej dzielnicy, w związku z czym jako 
radny Polany i członek Komisji Architektury złożyłem wniosek, 
w którym proszę bardzo o zorganizowanie szerokiego spotkania 
z pracownią urbanistyczną, radnymi, radą osiedla, Wydziałem 
Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń 
i Komisją Urbanistyczną, która doradza panu burmistrzowi 
w kwestii planów zagospodarowania, abyśmy doszli do jakiegoś 
konsensusu i uchwalili dokument, który dawałby faktyczną moż-
liwość rozwoju Jaszowca, uwzględniającą potrzeby mieszkańców 
i turystów w najbliższych 15-20 latach. 

Burmistrz Przemysław Korcz odpowiadał:
– Chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza wiąże się 

z samorządnością i tu jak najbardziej się z panem zgadzam, bo 
samorządność polega na samostanowieniu o sobie mieszkańców, 
a o tym, że zależy nam na rozwoju Jaszowca, mówimy od począt-
ku jednym głosem. Natomiast jest jeszcze drugi ważny aspekt, sa-
morządność na podstawie i w granicach prawa. Istnieje procedura 
planistyczna przeznaczona do uchwalania planu, są wszelkiego 
rodzaju narzędzia ku temu przyjęte, możliwości konsultacyjne, 
składania uwag, więc proszę nie oczekiwać ode mnie jakiejś ekstra 
formuły, naruszającej przepisy prawne, żeby można było zrobić, 
nie chciałbym używać tego słowa, ale pospolite ruszenie nad 
uchwalaniem planu. Wszystko w granicach i na podstawie pra-
wa. Jeżeli procedury przewidują tego typu spotkania, to owszem 
będzie je można zorganizować, ale nie może być tak, że wszyscy 
przychodzą i uchwalają plan zagospodarowania przestrzennego. 
Przy burmistrzu działa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, 
która nie jest złożona z laików, tylko ze specjalistów w danej 
dziedzinie. Proszę też nie mówić, że powstało coś złego, bo ża-
den dokument jeszcze nie powstał. Państwo mieliście możliwość 
zapoznania się z projektem tego planu i słusznie złożyliście do 
niego uwagi. Proszę więc nie straszyć mieszkańców, że powstaje 
dokument, który całkowicie zablokuje rozwój dzielnicy, bo ten 
dokument jeszcze nie powstał. Gdy powstanie będzie tak samo 
procedowany jak uchwalony dzisiaj plan dla Równicy i będzie on 
procedowany jawnie. Zgadzam się z częścią pana wypowiedzi, że 
powinno nam zależeć na rozwoju tej dzielnicy, natomiast nie mogę 
przyjąć nawoływań do procedowania go w sposób nieformalny, 
niezgodny z obowiązującą procedurą. natomiast również godzę 
się z tym, że pewnego rodzaju zaproponowane przez Pracownię 
Urbanistyczną rozwiązania są przeze mnie uznane za wątpliwe. 

Radny Ryszawy zapewniał, że nie jest jego celem omijanie pro-
cedur, a jedynie szersze konsultacje już na etapie projektowania. 
Wyraził opinię, że ludzie, którzy mieszkają na terenie, którego 
ma dotyczyć plan, lepiej znają jego specyfikę.  

Burmistrz przypomniał, że urbanista Wiesław Chmielewski jest 
autorem większości planów na terenie naszego miasta i na pewno 
zdążył już poznać Ustroń. 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik zwrócił 
uwagę, że obowiązująca w naszym mieście procedura uchwa-
lania planów jest oparta na bardzo ścisłych zapisach ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Radny Ryszawy odpowiadał, że nie twierdzi, iż urbaniści nie 
mają wiedzy o Ustroniu, jednak uważa za zasadną dyskusję 
o szczegółach.

Radny Artur Kluz dodawał, że był uczestnikiem wielu dyskusji 
na temat wskrzeszenia Jaszowca jeszcze w ubiegłej kadencji 
i również uczestniczył w obradach obecnej komisji, kiedy na 

WNIOSKI DO PLANU

(dok. na str. 15)
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Przy ustrońskim stole

Ciasto ucierane z owocami to propo-
zycja na cały rok. Użyć można owo-
ców sezonowych: truskawek, boró-
wek, wiśni, a nawet jabłek. Sprawdzają 
się owoce mrożone, a nawet dżem. 
Różne są przepisy na takie ciasta, ale 
mnie ostatnio zachwycił przepis, który 
dzięki niewielkim modyfikacjom wy-
nosi ciasto ucierane o stopień wyżej. 
Propozycja na czasie, bo z rabarbarem. 
Wyszukane na: mojewypieki.pl

Ciasto z rabarbarem 
pachnące budyniem

Składniki: 225 g masła, 200 g drob-
nego cukru do wypieków, 3 duże jajka, 
225 g mąki pszennej, 100 g zmielo-
nych migdałów, 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia, opakowanie waniliowego 
budyniu bez cukru, 500 g rabarbaru + 
40 g cukru. 

Wykonanie: Łodygi rabarbaru po-
kroić na 2 cm kawałki zasypać cukrem 
i odstawić na kilka godzin. Odsączyć  
z soku (raz ten etap pominęłam i ciasto 
też wyszło). Utrzeć masło z cukrem na 
puszystą masę. Dodawać jajka, jedno 
po drugim, ucierając do całkowitego 
połączenia się składników po każdym 
dodaniu. Dodać przesiane suche skład-
niki, zmielone migdały i wymieszać 
szpatułką do połączenia się składników, 
nie dłużej. Formę o średnicy 25 cm wy-
łożyć papierem do pieczenia. Przełożyć 
do niej ciasto, wyrównać. Na wierzchu 
poukładać odcedzony rabarbar. Piec 
w temperaturze 170ºC, najlepiej bez ter-

moobiegu, przez 40 minut lub dłużej, do 
tzw. suchego patyczka. Przed podaniem 
można oprószyć cukrem pudrem.     (mn) 
                                     

Podrasowany klasyk z owocami

W dawnym Ustroniu
Tym razem przedstawiamy nasze najnowsze odkrycie, szkic 

cennej rzeźby „Hutnik”, odzyskanej przez Muzeum Ustrońskie  
w 2015 r., a dwa lata później, po renowacji, zainstalowanej we 
wnęce na północnej elewacji budynku instytucji. Rysunek ten jest 
dla nas niezwykle ważny jako jedyne źródło precyzujące pierwot-
ny wygląd rzeźby, ponieważ, jak powszechnie wiadomo, po latach 
poniewierki zabytek utracił oba ramiona oraz zniekształcono 
jego oblicze. Na podstawie archiwalnych zdjęć zrekonstruowa-
na została twarz „Hutnika”, nadzwyczaj mocny piaskowiec po 
oczyszczeniu odkrył ciekawe słoje w wielu odcieniach rudości, 
a wszelkie szpecące powłoki usunięto. W wyniku konsultacji 
ze specjalistami zdecydowaliśmy, iż na razie nie będziemy 
odtwarzać rąk naszej figury, ponieważ nie posiadaliśmy wystar-
czającego dowodu poświadczającego ich oryginalne ułożenie. 
A teraz, dzięki szkicowi, który po raz pierwszy ujrzy światło 
dzienne na łamach Gazety Ustrońskiej, wiemy jak „Hutnik” 
początkowo się prezentował. Dla przypomnienia podam jeszcze 
kilka faktów definiujących nasz zabytek. „Hutnik” pochodzi  
z lat 90. XVIII w., jego masa (oczywiście bez ramion) wynosi 450 
kg, a wysokość (bez postumentu) 158 cm. Przedstawia założy-
ciela ustrońskiego przemysłu arcyksięcia Albrechta Kazimierza 
Sasko-Cieszyńskiego, przyodzianego w elementy mundurów 
górniczo-hutniczych z przełomu XVIII i XIX w. Pierwotnie 
figura znajdowała się w ustrońskiej hucie, później w położonym 
naprzeciw budynku jej administracji (czyli dzisiejszym Muzeum), 
a po 1907 r. przeniesiona została do ogrodu kamienicy dyrekcyj-
nej w dolnym Ustroniu, zlokalizowanej naprzeciw wejścia do 
Kuźni. Stamtąd, na przełomie 1935 i 1936 r. rzeźba trafiła jako 
depozyt do Muzeum w Cieszynie, gdzie z biegiem lat straciła 
głowę (którą przytwierdzono ponownie) oraz oba ramiona (jedno 
z ręczną dmuchawą), po których ślad zaginął. Warto dodać, iż 
wbrew naszym przypuszczeniom, po dokładniejszej kwerendzie 
dostępnych źródeł, okazało się, że autorem „Hutnika” nie jest 
Wacław Donay, ale inny rzeźbiarz, którego nazwisko ujawnimy 
wkrótce. Prezentowany szkic liczy sobie co najmniej sto lat.   
                                                                              Alicja Michałek
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Akcja krwiodawstwa. 

Ot, choćby dobrze zainteresować się na wiosnę powszech-
nie znanymi z właściwości prozdrowotnych pokrzywami czy 
mniszkiem i wielu innymi chwastami, które przecież leczą. 
A może warto podczas wiosennych spacerów spojrzeć nieco 
wyżej i zachwycić się świeżą zielenią drzew? Młode tegorocz-
ne iglaste gałązki mają przecież wyjątkowe atuty, których nie 

sposób przecenić. W iglakach występuje najwięcej fitoncydów, 
zwanych naturalnymi antybiotykami, które wzmacniają system 
odpornościowy. Wykazują one działanie bakteriostatyczne, 
grzybobójcze, przeciwwirusowe, a także działają rozkurczowo  
i żółciopędnie. Hamują też rozwój drobnoustrojów i pierwotnia-
ków oraz zapobiegają miażdżycy i stężeniu cholesterolu, regulują 
trawienie, pobudzają apetyt i uśmierzają ból. A jak można korzystać  
z tych prozdrowotnych możliwości?

Jodła, świerk i sosna są od wieków cenione przez zielarzy za 
wyjątkową moc uzdrawiania, więc stały się symbolem sił wital-
nych. Dawniej chorych sadowili pod pniem jodły, która miała 
im przywrócić zdrowie. Bioenergoterapeuci twierdzą zaś, że 
przebywanie w pobliżu jodły działa też leczniczo na skołatane 
nerwy i umożliwia radzenie sobie z negatywnymi emocjami. 

Młode pączki i igiełki, szyszki, a nawet kora i żywica drzew 
iglastych służą do wyrobu leczniczych eliksirów – do picia, 
nacierania, wdychania. A zatem również domowym sposobem 
można zaopatrzyć się w nalewki, wywary, syropy lub napary.

Najmłodsze pędy zbiera się na napar, który pomaga na choroby 
płucne. Zaobserwowano, że słabe zwierzęta kładły się na igliwiu  
i zajadały młode gałązki jodły, zawierające niezbędny na od-
porność organizmu selen. Z kolei olejek pichtowy powstały  
z syberyjskiej jodły pozyskiwany metodą destylacji z parą wodną 
jest skutecznym środkiem leczniczym i pielęgnacyjnym, stoso-
wanym przede wszystkim na schorzenia układu oddechowego  
i problemy skórne. 

Domowym sposobem można zrobić nalewkę z młodych gałązek 
świerka, czy jodły, która jest pod ochroną, ale znajduje się też 
nieraz w naszych ogrodach. Gałązki po rozdrobnieniu zalewa się 
odpowiednią ilością gorącego spirytusu, który ułatwia przenikanie 
związków żywicznych, tak, aby przykrył on całą zawartość słoja. 
Po 2 tygodniach można dodać nieco przegotowanej wody, potem 
wymieszać całość z kilkoma łyżkami miodu. Nalewkę trzymamy  
w ciemnym i ciepłym miejscu, codziennie wstrząsając, a po 4 
tygodniach można przecedzić i odstawić na kilka miesięcy. Im 
starsza, tym skuteczniej działa.

Najmłodsze pędy drzew iglastych zbiera się również na na-
par, który pomaga na choroby płucne. Jednym z najbardziej 
powszechnych preparatów jest syrop. Chcąc go uzyskać należy 
pączki drobno posiekać i zalać szklanką miodu. Taką miesza-
ninę odstawia się na siedem dni, aż pączki puszczą sok. Warto 
wiedzieć, iż syrop świerkowy lub jodłowy trzeba przechowywać  
w lodówce, w przeciwnym razie może dojść do sfermentowania. 
Syrop zalecany jest do picia przy zapaleniu gardła i schorzeniach 
układu oddechowego. Zainteresowani tym tematem mogą znaleźć 
więcej informacji w Internecie.                      Lidia Szkaradnik

Coraz więcej osób jest świadomych tego, że właściwe odżywia-
nie ma zasadniczy wpływ na zdrowie, a więc jarzyny i owoce, 
jako źródło wielu witamin oraz makro i mikroelementów 
coraz powszechniej goszczą na naszych stołach. Dobrze, gdy 
są uprawiane bez wszechobecnej chemii, ale cóż – nie każdy 
ma do takich dostęp. Tymczasem warto się rozejrzeć dokoła, 
bo natura oferuje nam wiele dobrodziejstwa.

DOBRODZIEJSTWO 
CHOINEK

Kolejna akcja krwiodawstwa, odbędzie się w Ustroniu 29 
czerwca od godz. 9.00 do 14.30.

Aby oddać krew należy być zdrowym. Dawcami mogą zostać 
osoby w wieku 18 - 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg. Przed 
oddaniem krwi trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsa-
mości i  lekkim posiłku (nie zaleca się spożycia takich produktów 
jak np.: kiełbasa, pasztet, tłuste mięso, rosół, śmietana, mleko, 
masło, oraz jajka i ciasta z kremami).

Podczas ostatniej akcji na rynku licznie stawili się i strażacy, 
i cywile. Zarejestrowały się 62 osoby, krew oddało 48. 

ODDAJ KREW
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Invicta Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły to wydarze-
nie, które określa się mianem jednego z najbardziej kultowych 
biegów ultra. Jedna z najstarszych imprez sportowych w kraju 
inspirację czerpie z konkurencji organizowanych w latach 60. 
przez Adolfa „Bolko” Kantora, wielkiego sportowca i działacza 
sportowego. Bieg, który wtedy był niezwykle popularnym wśród 
mieszkańców marszobiegiem, dziś wraz z SUT-100 i Przepiero-
nem wchodzi w cykl „Superpucharu Beskidzka 160”. A jednak, 
pomimo długoletniej tradycji, z powodu epidemii korowariusa 
tegoroczna edycja stanęła pod przysłowiowym znakiem zapytania. 
Mimo wszystko udało się, a 13 czerwca o godzinie 5 rano grupa 
118 biegaczy wyruszyła ze startu znajdującego się przy ul. Nad-
rzecznej. Bieg rozpoczęła iście burzliwa atmosfera, a zawodnicy  
w strugach deszczu ruszyli. Czekała ich prawie 69 kilometrowa 
trasa prowadząca przez Małą i Wielką Czantorię, Przełęcz Beski-

DOLINĄ PO GÓRACH

dek, Soszów Wielki, Mały Stożek, Kiczory, Przełęcz Mraźnica, 
Przełęcz Kubalonka, Przełęcz Szarcula, Stecówkę, Przysłop, 
Baranią Górę, Magurkę Wiślańską, Zielony Kopiec, Malinow-
ską Skałę, Malinów, Przełęcz Salmopolską, Smerekowiec, 
Trzy Kopce Wiślańskie, Orłową, Przełęcz Beskidek i Równicę,  
a następnie szlakiem spacerowym do mety. Pierwszy dobiegł 
zabrzanin Marek Matlok, który pokonał dystans w 07:19:44. 
Stwierdził on, iż bieg ten szczerze kocha, a radość z wygranej 
ciężko opisać. Brał udział w minionych edycjach i przyznał, że 
w tym roku trasa była wyjątkowo dobrze przygotowana, pozy-
tywnie ocenił takżę organizację i zaplecze biegu. We znaki dawał 
się tylko upał, natomiast burzowy start określił jako... świetny! 
Dodał także, że dzięki temu mógł później ochłodzić się wbiegając 
w kałuże. Kolejni na mecie byli Paweł Gościniewicz (07:36:01) 
oraz Przemysław Cohla (07:53:23), a w kategorii kobiet podium 
zdobyły Anna Iwanowicz (09:37:37), Justyna Witek (09:45:38)  
i Magdalena Kondzielnik (10:06:20). Wśród biegnących ustro-
niaków najszybszy był Łukasz Ząber (08:46:25) i Katarzyna 
Kajstura (11:11:00).                                Karolina Francuz

A NA BULWARACH 
GORĄCO

Atmosfera  na bulwarach w sobotnie przedpołudnie była wy-
jątkowo gorąca. I to nie tylko z powodu warunków pogodowych! 
Upał dawał się we znaki zawodnikom biegu, którego start oraz 
meta znajdowały się nieopodal Góralskiej Karczmy. Ze słońca 
natomiast bardziej cieszyli się turyści, którzy postanowili wyko-

Zawodnikom towarzyszyła przestrzeń, radość i piękne widoki...

...a najtrudniej było dotrzeć na zatłoczoną metę!         Fot. K. Francuz

Straż Miejska wskazywała drogę kierowcom.            Fot. K. Francuz

rzystać dosłownie każde wolne miejsce – parkingowe, na trawie, 
a nawet w wodzie. Dziesiątki przekrzykujących się ludzi, trąbią-
cych samochodów, między nimi ekstremalni biegacze kończący 
właśnie prawie 70 kilometrową pętle, a na to wszystko lejący się 
z niebia żar. Nie pomogły nawet starania Straży Miejskiej, która 
przybyła, aby choć trochę rozładować rosnące napięcie. Funk-
cjonariuszka Wiktoria Głowińska zapytana o warunki na mieście 
stwierdziła krótko... Dramat! Jedni parkują w niedozwolonych 
miejscach,  inni dzwonią aby to zgłosić, a w tym samym czasie 
bulwary zamieniają w ulice zakorkowane niczym w Nowym 
Jorku. Czyżby więc nazwy Manhatan i Brodyway brzmiały dla 
turystów zobowiązująco?                                Karolina Francuz

Przyjezdni chętnie korzystają z uroków miasta.        Fot. K. Francuz
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

PIERWSZA TURA
W Ustroniu odnotowano najwyższą frekwencję wyborczą  

w powiecie. We wszystkich obwodach wygrał Bronisław Komorow-
ski. Kandydat Platformy Obywatelskiej najwięcej głosów zebrał  
w Polanie, najmniej w Lipowcu. O godz. 6.00 w dwunastu sie-
dzibach obwodowych komisji wyborczych rozpoczęło się głoso-
wanie na jednego z dziesięciu kandydatów na prezydenta Polski. 
100-procentową frekwencję odnotowano w Śląskim Centrum Re-
habilitacyjnym, w sanatorium „Równica” wyniosła ona 91,34%, 
a w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym – 
82,83%. Pacjenci szpitali i kuracjusze uzdrowiska mają dużo 
czasu i prawie wszyscy głosowali. Mieszkańcy Ustronia mają 
ważniejsze sprawy na głowie niż wybory, więc w pozostałych 
obwodach średnia frekwencja wyniosła 59,91%.

NISZOWA DZIAŁALNOŚĆ
Gdyby nie produkcja gadżetów firmowych, pracownia Barbary 

Majętny, nie zarobiłaby dla siebie. Więc powstają w niej kubki, 
talerze i inne elementy ceramiczne ze znakami przedsiębiorstw, 
fotografiami, grafikami przez nich zamówionymi. Rysunki wyko-
nane są farbami wszkliwnymi, a potem wypalane w temperaturze 
650–800 stopni Celsjusza. Jednak największą pasją pani Barbary 
jest ręczne malowanie porcelany. Nad niektórymi serwisami 
pracuje nawet rok. Efekt jest niepowtarzalny, możemy się o tym 
przekonać, odwiedzając „Zbiory Marii Skalickiej” na Brzegach.

DRUGIE W CZĘSTOCHOWIE
10 czerwca 2010 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Często-

chowie odbył się Koncert Galowy XXXV Wojewódzkiego Przeglądu 
Szkolnych Zespołów Artystycznych, do udziału w którym zapro-
szono zespół muzyczny „Bemolki” z SP-2 w Ustroniu prowadzo-
ny przez Aleksandrę Pruszydło. „Bemolki” zdobyły wspaniałe 
II miejsce. Na słowa uznania zasługuje również uczestniczący  
w XXXV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych 
Teatrzyk Dziecięcy „Buratino” także z SP-2 w Ustroniu, którego 
opiekunem jest Wiesława Herman.

PODCZAS MAJOWEJ POWODZI
Utrzymująca się przez wiele majowych dni deszczowa pogoda, 

opady w dzień i w nocy, spowodowały podniesienie się poziomu 
wód, zwłaszcza w południowych rejonach naszego kraju. Także 
w Ustroniu mieszkańcy mieli problemy z tym związane. Chwile 
niepokoju przeżyli mieszkańcy tutejszego Miejskiego Domu 
Spokojnej Starości. Woda zaczęła wciskać się do szybu windy 
osobowej, w związku z czym winda przestała działać. Pensjona-
riusze mieszkający na I i II piętrze, a poruszający się przy pomocy 
chodzików czy wózków inwalidzkich, nie byli w stanie schodzić 
na posiłki do jadalni mieszczącej się na parterze. Personel mu-
siał wynosić im posiłki i leki do pokojów.       Wybrała: (lsz) 
 

10 lat temu - 24.06.2010 r.
www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 –  szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwia-
mi przesuwanymi i nie tylko...  
Zamów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

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

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

Mobilne usługi fryzjerskie  
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 505-
152-958. 

PROFESJONALNE CZYSZ-
CZENIE KOSTKI BRUKO-
WEJ. 798-081-406.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Koszenie, kosiarka, wykaszarka. 
888-901-824.

Do wynajęcia garaż, os. Manha-
tan. 500-664-004.

Tani wywóz szamba. 516-233-
242.

Wezmę w dzierżawę pola orne 
łąki i nieużytki. 511-482-407.

Poszukuję osoby do opieki nad 
chorą starszą osobą. 502-647-
751.

Ustroń centrum do wynajęcia 
na sezon w osobnym ogródku 
2 osobowy domek z łazienką  
i aneksem kuchennym cena 1200 
zł za miesiąc. 605-635-161.

Dwór Skibówki i  Zbójni-
cka Chata przyjmie do pracy  
w kuchni na stałe lub dorywczo. 
602-218-918.

OGŁOSZENIA DROBNE

25/2020/4/R

Prawie jak w Matrixie.                                             Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

18.06     Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 33 300-30-40
19-20.06 Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
21-22.06 Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 33 854-46-58
23-24.06 Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
25-26.06 Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
27-30.06 Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

15-19.06. 8.00 Plener rzeźbiarski „Dar”, amfiteatr
19-21.06 12.00-19.00 Jarmark na Rynku
21.06 8.00-18.00 Bike Atelier MTB Maraton 2020 – Ustroń, 
   Start/meta: ul. Parkowa (obok amfiteatru)
26-27. 06 16.00 Ustroń otwiera się na lato, mobilna scena 
   rynek, Sanatorium Równica, ul. Zdrojowa, 
   Zawodzie, ul. Stroma, Jaszowiec, Kolej  
   Linowa Czantoria, parking przy dolnej stacji, 
   osiedle Manhatan
26-28.06 12.00-19.00 Jarmark na Rynku
28.06 9.00-13.00 Skarby Stela – Targi Staroci, targowisko 
   miejskie
28.06 Mały Mistrz Kuchni Regionalnej, RM Gastro
29.06 9.00-14.30 Akcja Krwiodawstwa „Oddaj Krew”, Rynek
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Nie taki dawny Ustroń, 2014 r.                                      Fot. W. Suchta

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) obok żółtek, 8) rajdowa ulica w Warszawie, 
9) piekielny kompan Rokity, 10) punkt widzenia w danej 
sprawie, 12) egzotyczny przysmak, 14) meta wyrzutków,  
15) wydziergany na skórze, 16) obywatelski w Ustroniu,  
19) tnąca krawędź noża, 22) z niego uzbiera się miarka,  
23) autor, 24) kolorowy w kościelnym oknie.
PIONOWO: 2) cienka skórka do polerowania, 3) kusi go 
lewa kasa, 4) stolica Ghany, 5) ślad łap, 6) zajęcie marudy,  
7) gruba kłoda, 11) żyje z giełdy, 13) słynne Kent na Wyspach 
Brytyjskich, 17) Gienek dla Rosjan, 18) pracuje w cylindrze, 
20) element kanalizacji, 21) syn Izaaka.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 22 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 23

CZEKANIE NA LATO
   

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Danuta Łukosz  
z Ustronia, ul. Partyzantów. Z powodu koronawirusa redakcja 
nadal jest zamknięta. Zwycięzców zapraszamy po nagrody, 
jednak prosimy wszystkich o wcześniejsze umówienie się 
telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

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.
 

ROZDAJEMY NAGRODY, 
ALE REDAKCJA 

ZAMKNIĘTA
Bardzo chcielibyśmy otworzyć redakcję dla naszych Czytelni-

ków i Klientów, ale jeśli doszłoby do zakażenia koronawirusem 
któregoś z pracowników lub zainstaniałaby konieczność poddania 
się kwarantannie, musielibyśmy całkowicie zawiesić wydawanie 
Gazety Ustrońskej. Chcemy jednak przynajmniej rozdać nagrody 
za rozwiązanie krzyżówki, które co tydzień losowaliśmy. 

Dotychczasowych zwycięzców, którzy nie odebrali jeszcze 
swojej nagrody zapraszamy do redakcji po wcześniejszym umó-
wieniu się telefonicznie. Rozwiązania w dalszym ciągu  można 
wrzucać do pudełka ustawionego w holu budynku biblioteki,  
w którym mieści się redakcja. 

ten temat rozmawiano. Odniósł wrażenie, że autor projektu nie 
uwzględnił zmian, które są konieczne dla rozwoju dzielnicy. Radny 
Kluz wyraził nadzieję, że złożone wnioski będą uwzględnione, a nie 
zaszkodziły by też konsultacje, by przed wyłożeniem powstał plan 
bardziej sprzyjający rozwojowi dzielnicy. 

Przewodniczący Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej radny Aleksander Poniatowski przy-
znał, że na posiedzeniu komisji miała miejsce burzliwa dyskusja 
na temat wprowadzenia propozycji i rozwiązań do planu. Pan 
Chmielewski bronił swojego stanowiska, mówiąc, że odpowia-
da za plan zawodowo, na co radny Poniatowski odpowiedział, 
że on i pozostali radni odpowiadają za plan społecznie. Stanęło 
na tym, że urbanista poprosił o wnioski na piśmie, co radny 
z Polany już uczynił, a co też zrobi on sam. Radny Poniatowski 
zwrócił jeszcze uwagę, że dla gestorów obiektów, inwestorów 
i mieszkańców jest przewidziana formalna ścieżka wnoszenia uwag 
i jeśli takie złożą, a ma na to nadzieję, muszą zostać rozpatrzone. Plan 
został skierowany do zaopiniowania również przez Zarządu Osiedla 
Polana, do którego radny Poniatowski apelował, żeby sformułował 
i przekazał wnioski. Prosił, by trzymać się formalnej ścieżki, ale 
śmiało wyrażać wątpliwości i przekazywać uwagi, a urbaniści na 
pewno się nad nimi pochylą. Potwierdził, że zaprezentowany projekt 
nie spełnia oczekiwań Komisji. 

Wypowiedział się także przewodniczący Zarządu Osiedla Polana 
Roman Zoruchta podkreślając, że nie jest niczyją intencją, żeby 
działać wbrew prawu, ale to mieszkańcy żyją w tej dzielnicy, przed-
siębiorcy prowadzą działalność, gestorzy obiektów przyjmują gości 
i oni widzą, jakie są problemy. Przewodniczący Zorychta zapewnił, 
że zdaje sobie sprawę, iż nie wszystkie wnioski mogą z takich czy 
innych względów być wzięte pod uwagę, ale spotkanie z urbanistami, 
gdyby tylko wyrazili na to zgodę, nie zaszkodziłoby.  

Plan zagospodarowania przestrzennego jest zawsze kompromisem 
pomiędzy dążeniem do zurbanizowania terenu, dzięki któremu będzie 
można inwestować, prowadzić działalność gospodarczą i generować 
zyski, a zapewnieniem ładu architektoniczno-urbanistycznego, 
niedopuszczeniem do chaotycznej zabudowy, zapewnieniem za-
opatrzenia w wodę, dojazdów itp. ochroną przyrody i krajobrazu. 
Nikt by chyba sobie nie życzył, żeby za te 15 czy 20 lat Jaszowiec 
wyglądał jak Bukowa w Wiśle.                                Monika Niemiec

(dok. ze str. 10)
WNIOSKI DO PLANU
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Z początkiem czerwca z pandemicznego letargu wybudzeni zostali 
piłkarze Kuźni Ustroń, którzy w Dzień Dziecka powrócili do wspól-
nych treningów. Tym samym rozpoczęli przygotowania do nadcho-
dzącego sezonu 2020/21, którego inauguracja na poziomie IV ligi 
planowana jest na ostatni weekend lipca. Niestety nie wiadomo kto 
będzie wówczas rywalem ustrońskich piłkarzy, bowiem szczegółowy 
terminarz nie jest jeszcze znany. Spodziewać się go można w najbliż-
szych dniach, ponieważ do wczoraj wszystkie kluby mające prawo do 
udziału w IV lidze musiały potwierdzić swoją gotowość do gry. Ster-
nicy ustrońskiej Kuźni nie czekali do ostatniej chwili i już prędzej po-
przez stosowne pismo potwierdzili swój udział.  Arkadiusz Czapek 

POWRÓT DO TRENINGÓW
Ubiegłoroczne spotkanie pomiędzy drużyną Beskidu Skoczów,  

a Kuźnią Ustroń było niezwykle emocjonującym widowiskiem, 
które przyciągnęło na trybuny skoczowskiego stadionu ponad sześ-
ciuset kibiców. Górą w tym pojedynku byli podopieczni trenera 
Mateusza Żebrowskiego, którzy zwyciężyli 3:2 dzięki kapitalnemu 
uderzeniu Mykhailo Lavruka w doliczonym czasie gry. 

Niestety w nadchodzącym sezonie piłkarskim nie będziemy mie-
li już przyjemności emocjonowania się derbowymi pojedynkami  
z Beskidem, bowiem drużyna ze Skoczowa w skutek finansowych 
perturbacji zdecydowała się wycofać z IV ligi i w sezonie 2020/21 
przystąpić do Ligi Okręgowej.                         Arkadiusz Czapek

DERBÓW NIE BĘDZIE

 Za Tobą już egzamin dojrzałości, który przyszło Ci pisać  
w dobie pandemii. Jak Ci poszło?
Matury odbyły się w wyjątkowych okolicznościach, ale mimo 
to uważam, że zostały przeprowadzone poprawnie. Czekanie na 
numer stolika w maseczce i mycie rąk płynem do dezynfekcji 
przed wejściem na salę jest czymś zrozumiałym w aktualnej 

Z USTRONIA DO SUPERLIGI

rzeczywistości. Odnośnie tego jak mi poszło to powiem, że po 
napisaniu każdej z nich czułem się bardzo spokojny i teraz po-
zostaje mi tylko czekać na wyniki.
Matura za Tobą, więc co teraz? 
Szkoła skończona, matura napisana, teraz jedynie czekam na 
wyniki i kierunek AWF.
Jak wyglądała Twoja sytuacja w Zabrzu, gdy jeszcze było 
„normalnie”? Regularnie trenowałeś z pierwszym zespołem, 
czy też tylko co jakiś czas dostawałeś zaproszenie od trenera 
Marcina Lijewskiego na trening z seniorami?
Gdy sezon trwał „normalnie” regularnie trenowałem zarówno 
z występującą w II lidze drużyną juniorów, jak i z grającymi  
w Superlidze seniorami.
A jak to wyglądało po wybuchu pandemii?
W momencie ogłoszenia pandemii zostaliśmy zwolnieni do 
domów, więc nie było możliwości wspólnego trenowania. Nie 
oznacza to jednak, że mieliśmy wolne. Dostawaliśmy plany 
treningowe, które musieliśmy realizować w domach. W między- 
czasie ZPRP ogłosił koniec sezonu i tym samym Górnik Zabrze 
zajął III miejsce w Superlidze, co mnie bardzo cieszy. Kiedy ob-
ostrzenia zostały złagodzone trener Lijewski zarządził treningi. Po 
tygodniu wspólnych treningów dostaliśmy wolne i teraz czekamy 
na rozpoczęcie przygotowań do sezonu 2020/21.
Sezonu podczas którego w dalszym ciągu będziesz występo-
wać w Górniku Zabrze, czy też będziesz szukał ogrania na 
wypożyczeniu?
Przyszły sezon i to co się ze mną stanie zależy od tego jakie będę 
miał wyniki matur oraz od okresu przygotowawczego w Górniku 
Zabrze. Sam jedynie mogę dodać ze swojej strony, że będę dawał 
z siebie wszystko by wypaść jak najlepiej. 
Jak wspominasz swój debiut w Superlidze?
Debiut wspominam miło lecz z niedosytem. Pokazał mi jak dużo 
czeka mnie jeszcze pracy. Jestem bardzo wdzięczny trenerowi 
Lijewskiemu za to, że zdecydował się mnie zgłosić do Superligi, 
a później dał mi szansę pokazania się na parkiecie.
Chrzest po debiucie był?
Oj był... 
Już kilkukrotnie podczas naszej rozmowy padło nazwisko 
trenera Marcina Lijewskiego, którego wszystkich osiągnięć 
chyba nie sposób wymienić. Wystarczy tylko wspomnieć, iż 
podczas swojej owocnej kariery zdobył brązowy i srebrny 
medal Mistrzostw Świata oraz rzucił 711 bramek występując 
z orzełkiem na piersi. Dla młodych zawodników praca z taką 
legendą jest zaszczytem?
Jak najbardziej. Trener Lijewski był wybitnym zawodnikiem  
i jest wybitnym szkoleniowcem. Każdy traktuje go z dużą dozą 
szacunku i cieszy się ogromnym autorytetem.
Co było bardziej stresujące: debiut w Superlidze, czy matura?
Myślę, że przed i w trakcie spotkania z Piotrkowianinem stre-
sowałem się dużo bardziej. Co prawda noc przed maturą była 
nieprzespana, jednak po otwarciu arkuszu cały stres minął.
Dziękuję za rozmowę.                   Rozmawiał: Arkadiusz Czapek 

Ostatnie miesiące były dla Szymona Medwida niezwykle emo-
cjonujące. Najpierw, niezwykle utalentowany wychowanek 
MKS-u Ustroń ósmego marca w spotkaniu z Piotrkowianinem 
Piotrków Trybunalski zadebiutował w Superlidze, a dokładnie 
trzy miesiące później czekało go kolejne nie mniej wymaga-
jące wyzwanie – matura. Między innymi o tych dwóch nie-
zwykle ważnych momentach w swoim życiu opowiedział nam 
pierwszy zawodnik MKS-u Ustroń, który wystąpił w Superlidze. 


