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W numerze m.in.: WYNIKI
WYBORÓW PREZYDENCKICH
Z PODZIAŁEM NA DZIELNICE,
Absolwenci i sportowcy roku,
Rzeźby w darze, Miłość po
śmierci - druga część wywiadu
z Urszulą Kluz-Knopek, Koronawirus nie pokonał Asa Przestworzy, Ustrońskie atrakcje,
Porady prawne u św. Antoniego, Ala i Stowarzyszenie As

KONIEC ROKU
SZKOLNEGO
Z KORONAWIRUSEM
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Cieszynie Medalem im. Klemensa Matusiaka za Zasługi dla
Pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego odznaczony został dh Tadeusz Krysta. Fot. M. Niemiec

NOWY WÓZ PRZEKAZANY
Średni terenowy samochód bojowy Eurocargo NL 150E32 4x4 marki Iveco przyjechał do Lipowca ostatniego dnia października 2019 roku. Był już witany, był
używany, ale jeszcze oficjalnie nie przekazany. Miało to nastąpić podczas festynu
dla mieszkańców, ale pandemia pokrzyżowała równiez te plany. Uroczystość, która
odbyła się 27 czerwca była skromniejsza niż zakładano, ale podniosła i z udziałem
(cd. na str. 5)
szacownych gości.

Nietypowy koncert przyciągnął publikę pomimo kapryśnej pogody.
2 lipca 2020 r.

		

Nie mają lekko polscy uczniowie.
W ubiegłym roku podstawówki i gimnazja jednocześnie opuściły dwa roczniki
absolwentów, wiosną szkoły były zamknięte z powodu strajku nauczycieli,
a w tym roku już od marca nauka odbywała się przez internet i nawet świadectwa nie można było odebrać normalnie.

Najbardziej utalentowanym uczniom z
Ustronia było tym bardziej przykro, że nie
odbyło się tradycyjne Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego, podczas którego na
widowni „Prażakówki” siedzą wzruszeni
rodzice, a nagrody i dyplomy wręcza
(cd. na str. 8)

Fot. K. Francuz
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Fot. K. Francuz

II TURA
PO RAZ SZÓSTY
W pierwszej turze Polacy tylko raz wybrali prezydenta, kiedy w 2000 roku zdecydowali o reelekcji Aleksandra
Kwaśniewskiego. W pozostałych, w II turze mierzyli się:
Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński (1990), Lech Wałęsa
i Aleksander Kwaśniewski (1995), Lech Kaczyński i Donald Tusk
(2005), Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński (2010),
Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. W 2020 roku o głosy
wyborców powalczą: popierany przez Prawo i Sprawiedliwość

to i owo
z

okolicy

Rząd obiecał samorządom
wsparcie finansowe z tzw.
tarczy na żłobki, przedszkola,
służbę zdrowia i gminne inwestycje. Powiat cieszyński ma
otrzymać 6 mln zł, Cieszyn – 5
mln 826 tys. zł, Ustroń – 2 mln
574 tys. zł, Wisła – 1 mln 359
tys. zł, Brenna – 1 mln 695
tys. zł, Chybie – 2 mln 484
tys. zł, Dębowiec – 500 tys.
zł, Goleszów – 1 mln 031 tys.
zł, Hażlach – 1 mln 310 tys.
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zł, Istebna – 2 mln 411 tys. zł,
Skoczów – 5 mln 60 tys. zł,
Strumień – 1 mln 205 tys. zł,
Zebrzydowice – 972 tys. zł.

* * poBlisko 60*mieszkańców

wiatu cieszyńskiego na koniec
tygodnia było hospitalizowanych z powodu zakażenia
koronawirusem. Leczono ich
nie tylko w Szpitalu Śląskim
w Cieszynie, ale również
w Raciborzu i Tychach. W początkowym okresie epidemii
liczba koronawirusowych pacjentów wynosiła 8-10 osób.

* dniu* kampanii
* wyW ostatnim

borczej do Skoczowa przyjechał urzędujący prezydent RP
Andrzej Duda. Ubiega się on
o reelekcję. W wiecu zorga-

Andrzej Duda, który w pierwszej turze uzyskał 43,67% głosów
(woj. śląskie 41,22%, powiat cieszyński 39,80%) oraz kandydat
Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski z poparciem 30,34%
wyborców (woj. 31,28%, powiat 28,61%).
Gdyby wynik wyborów zależał od ustroniaków, to również
trzeba by przeprowadzić II turę, jednak z pierwszego miejsca
wszedłby do niej Rafał Trzaskowski, który u nas pokonał urzędującego prezydenta o niecałe 6%. Tradycyjnie ustroniacy wykazali się postawą obywatelską i frekwencja w naszym mieście
wyniosła 66,66%, była wyższa od krajowej (64,51%), wyższa
od śląskiej (64,32%) i wyższa od powiatowej (66,04%).
Nie dziwi wysoka frekwencja, a także zwycięstwo kandydata
Koalicji Obywatelskiej w mieście, tak samo jak wyższe niż
w innych dzielnicach poparcie dla kandydata PiS w Lipowcu. Niespodzianką jest natomiast wynik w Nierodzimiu. W
II turze poprzednich wyborów prezydenckich mieszkańcy
tej dzielnicy wyraźnie poparli Bronisława Komorowskiego
przeciw Andrzejowi Dudzie: 428 do 250. W roku 2020 wygrał
u nich Andrzej Duda, choć niewielką różnicą głosów. Warto
też zwrócić uwagę, że w Miejskim Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski, choć media podają, że gdyby o wyborze prezydenta decydowali Polacy
po 60 roku życia, to druga tura nie byłaby potrzebna, bo już
w pierwszej wygrałby Andrzej Duda.
W porównaniu do reszty świata mieszkańcy Ustronia głosowali inaczej na kandydatów, którzy zajęli dwa pierwsze
miejsca (wygrał Trzaskowski). Szymon Hołownia został przez
nas znacznie lepiej oceniony, bo uzyskał ponad 20% głosów
poparcia (w kraju 13,87%, w woj. 15,38%, w powiecie 19,18%
). Natomiast mniejszym poparciem cieszy się pod Czantorią
Krzysztof Bosak - nieco ponad 5,5% głosów (w kraju 6,78%,
w woj. 7,09%, w powiecie 7,50%), a także Władysław Kosiniak-Kamysz - poniżej 2% (w kraju 2,36%, w woj. 1,92%, w powiecie
2,00% ). Kandydat ludowców znalazł się u nas na 6. miejscu,
a w Polsce na 5. W Ustroniu wyprzedził go Robert Biedroń
z poparciem bardzo zbliżonym do ogólnopolskiego (w kraju
2,22%, w woj. 2,29%, w powiecie 2,14%).
Warto pamiętać, że w naszym mieście swoje głosy oddawali
również pacjenci i kuracjusze. Dla nich w sanatoriach i w szpitalach
utworzone zostały tzw. obwody zamknięte, tylko dla osób przebywających w tych placówkach na leczeniu. W Sanatorium „Równica”,
w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania
Niepełnosprawności oraz w Śląskim Centrum Rehabilitacji
i Prewencji zdecydowanie wygrał Andrzej Duda, zyskując
dwukrotnie większe poparcie od Rafała Trzaskowskiego.
W wymienionych placówkach głosy oddają osoby spoza naszego
miasta, ale ich wybory liczą się do statystyki Ustronia. Żeby
stwierdzić, jak głosowali sami mieszkańcy, należy je pominąć.
Gdy to zrobimy poparcie dla Rafała Trzaskowskiego wzrośnie
(cd. na str. 7)

nizowanym na rynku wzięło
udział kilkaset osób.

* * *

Sierżant sztabowy Kamil Przewieźlik zdobył tytuł najlepszego dzielnicowego powiatu
cieszyńskiego 2019. Służbę
w policji pełni od ponad 8
lat, od ponad trzech pracuje
w Zespole Dzielnicowych
Komendy Powiatowej Policji
w Cieszynie. Jego rejon służbowy obejmuje dzielnicę nr 1,
czyli Boguszowice, Marklowice i Frysztackie Przedmieście.

* * *

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zebrzydowicach
prowadzi magazyn z odzieżą
używaną. Korzystają z niego
podopieczni ośrodka. Ośrodek
ponadto pośredniczy w prze-

kazywaniu osobom potrzebującym używanego sprzętów
i wyposażenia domowego.

* * *

Ulica Stroma w Cieszynie jest
jedną z niewielu miejskich dróg
o brukowanej nawierzchni. Stanowi dogodny skrót pomiędzy
ulicami Zamkową i Menniczą.

* * *

Cisy - drzewa o czerwonej korze i gęstych gałązkach pokrytych szpilkami zadomowiły się
w cieszyńskim regionie. We
wsi Cisownica wielu mieszkańców zasadziło cisa w swoim ogrodzie, żeby podkreślić
związek tych drzew z nazwą
miejscowości. Przysiółek Cisowa można odnaleźć w Brennej,
a Cisowe znajduje się w Koniakowie.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
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 Rolnego 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 Informacji Publicznej Miasta Ustroń w zakładce Obwieszczenia
i komunikaty lub pod nr telefonu 33 8579313.

* * *

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

LETNIA SZKOŁA BIBLIJNA

* * *

TERMIN PŁATNOŚCI
ZA ODPADY KOMUNALNE
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności II
raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa
w dniu 06.07.2020 r. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu
Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub na rachunek bankowy
Miasta Ustroń.

* * *

Ojcowie dominikanie z Ustronia zapraszają na V edycję Letniej
Szkoły Biblijnej, która odbędzie się od 3 do 8 sierpnia.
Tegoroczną edycję Szkoły Biblijnej poprowadzi wybitny biblista ks. dr hab. Adam Kubiś.
https://www.kul.pl/ks-dr-hab-adam-kubis,art_40104.html
https://pracownik.kul.pl/adam.kubis/wiecej
https://pracownik.kul.pl/adam.kubis/dorobek
Temat tegorocznej Szkoły Biblijnej: „Ewangelia i Listy św.
Jana”.
Zapisy w zakrystii kościoła dominikanów w Ustroniu – Hermanicach (ul. Dominikańska 14, Ustroń) lub poprzez stronę
internetową.
W zajęciach Szkoły Duchowości i Szkoły Biblijnej będzie
można wziąć udział za pośrednictwem internetu, ale tylko po
wcześniejszym zapisaniu się. Szczegółowe informacje na stronie
internetowej i profilu facebookowym.

* * *

LETNIA SZKOŁA DUCHOWOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Wilhelm Sikora

lat 79				ul. Bładnicka
27/2020/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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
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Ojcowie dominikanie z Ustronia zapraszają na I edycję Letniej
Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej. Celem nowej inicjatywy
jest zapoznanie się z różnymi drogami duchowości w Kościele
katolickim. Pierwsza edycja poświęcona będzie jednej z najważniejszych dróg duchowości chrześcijańskiej – duchowości
benedyktyńskiej, która nadal jest aktualna i cenna. Temat tegorocznych spotkań brzmi: „Modlić się jak benedyktyni. Duchowa
droga św. Benedykta”. Spotkania poprowadzi benedyktyn z Tyńca
o. Włodzimierz Zatorski, były opat, założyciel wydawnictwa
Benedyktynów Tyniec, autor wielu książek i publikacji z zakresu
duchowości.
Kolejne edycje poświęcone będą innym charyzmatom duchowości w Kościele. W podjętej inicjatywie chodzi o formację
intelektualną, duchową, a przede wszystkim o naukę modlitwy.
Termin Letniej Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej od 18 do
21 sierpnia.

* * *

PARKING
NA CZAS REMONTU SCENY
Informujemy, że od 16 czerwca do odwołania, ze względu
na prowadzone prace remontowe, parking za sceną przy Rynku
w Ustroniu może być zamknięty.
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Dominika Gorzołka.

Sonia Nowok.

RAZEM W DARZE
Mimo pandemii odbył się jubileuszowy Plener Rzeźbiarski „DAR”. Nazwa
tego wydarzenia jest adekwatna do jego
charakteru. Miasto Ustroń za pośrednictwem głównego organizatora Miejskiego
Domu Kultury „Prażakówka” przekazuje
artystom materiał i miejsce do pracy,
a w zamian za to artyści przekazują rzeźby,
które zdobią Park Kuracyjny, zachwycają

dzieci, dorosłych, mieszkańców i turystów
i stają się bohaterami tysięcy zdjęć rozsyłanych po całym świecie.
Tytuł tegorocznego pleneru: „Bądźmy
razem” nawiązywał do szczególnej sytuacji w czasie pandemii, kiedy nie możemy
być razem tak jak byśmy chcieli, a z drugiej strony bardzo potrzebujemy bliskości.
Tegoroczne dzieła - bocian z młodymi

Artur Szołdra.

Artur Czyż.

Grzegorz Michałek.

i jajkiem, para kochanków, przytuleni
zbóje, alegoria domowego zacisza czy
zając do przytulania sprawiają, że się
zachwycamy i uśmiechamy. Znaczenie
poszczególnych rzeźb artyści tłumaczyli
między innymi burmistrzowi Ustronia
Przemysławowi Korczowi, który wraz
z dyrektor „Prażakówki” Barbarą Nawrotek-Żmijewską odwiedził amfiteatr
w ostatnim dniu pracy, gratulował pomysłowości oraz wytrwałości i dziękował za
dary serca i rąk. O powstające rzeźby pytali też zaglądający do amfiteatru spacerowicze, ale byli także tacy, którzy nie pytali,
tylko przypatrywali się pracy i wdychali zapach świeżego drewna. Wióry leciały, gdy
w ruch poszły piły i inne mechaniczne
narzędzia, a potem dało się słyszeć stukanie młotków i dłut. Plener odbywał się
w czasie, gdy nad Ustroniem przechodziły
ulewne burze i jednego dnia nawet dach
nad sceną i widownią nie ustrzegł pracujących przed zmoknięciem, ale też za sprawą
grzmotów i piorunów spotkanie rzeźbiarzy
nabrało wyjątkowego charakteru.
Jak informuje dyrektor „Prażakówki”,
w drugiej połowie czerwca rzeźby stanęły
w Parku Kuracyjnym. Barbara Nawrotek-Żmijewska tłumaczy, że obchody jubileuszu zostawimy sobie na przyszły rok,
a tegoroczny plener pozostanie bez numeru, co dodatkowo podkreśli jego wagę
i uczyni wyjątkowym. Monika Niemiec
27/2020/2/R
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NOWY WÓZ
PRZEKAZANY
(cd. ze str. 1)

Po wciągnięciu flagi na maszt i zaśpiewaniu hymnu Polski głos zabrał prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu
Lipowcu Tadeusz Krysta i przywitał gości:
członka Zarządu Głównego, wiceprezesa
Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Cieszynie dha Rafała Glajcara, zastępcę
naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach mł.
bryg. dha Pawła Wałaszka, komendanta
powiatowego PSP w Cieszynie st. bryg.
dha Damiana Legierskiego, burmistrza
Ustronia Przemysława Korcza, zastępcę
burmistrza Dorotę Fijak, prezesa Zarządu
Miejskiego PZOSP RP w Ustroniu dha
Ireneusza Szarca, komendanta miejskiego
OSP st. kpt. Marka Szalbota, przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Marcina
Janika, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
Katarzynę Burzyńską, proboszcza parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Lipowcu ks. Mariana Kulika, radną
Bożenę Piwowar i radnego Piotra Romana,
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich
w Ustroniu Lipowcu Olgę Kisiałę.
Następnie prezes Krysta przypomniał, że
otrzymany w ubiegłym roku samochód jest
pierwszym fabrycznie nowym pojazdem,
jaki otrzymała straż w Lipowcu od jej
założenia w 1928 roku. Zakup pierwszego
nowego samochodu został sfinansowany ze
środków pochodzących z budżetu miasta,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, budżetu województwa, funduszy uzyskanych od darczyńców
i środków własnych, w sumie trzeba było
wydać 811.800 zł.
Akt przekazania samochodu odczytał
przewodniczący Janik, po czym burmistrz
wraz z zacnymi gośćmi wręczył kluczyki
strażakom. Wstęgę przecinano po kawałeczku, żeby wszyscy mogli dostąpić tego
zaszczytu. Ks. Kulik odmówił modlitwę
i poświęcił samochód.
Uroczystość przekazania wozu bojowego była okazją do wręczenia medali
i odznaczeń nadanych Uchwałą Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Marcin
Krysta, dh Mariusz Musioł, dh Jacek Wypiór. Srebrnym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Kamil
Marianek i dh Rafał Musioł. Brązowym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Łukasz Chrapek,
dh Rafał Duda i dh Marek Irecki.
Konferansjerkę prowadził asp. szt. Grzegorz Sroczyk, oprawę muzyczną zapewniła
Orkiestra pod batutą Franciszka Widnica,
dowódcą uroczystości był dh Rafał Duda.
Monika Niemiec
2 lipca 2020 r.

		

Samochód jest przystosowany do jazdy w trudnym terenie, ma napęd 4x4 i jest w pełni wyposażony do prowadzenia akcji ratowniczych.
Fot. M. Niemiec

O wzorcowej współpracy samorządu i mieszkańców ze strażami ochotniczymi mówił komendant Glajcar. Przypomniał, że gdy burmistrz Ireneusz Szarzec nakreślił wizję wyposażenia
wszystkich jednostek OSP w nowe wozy w ciągu zaledwie 6 lat, wydawało się to nierealne,
a jednak udało się. „Trzeba mieć ogromną świadomość tego, jak istotny jest nowoczesny sprzęt
w gwarantowaniu bezpieczeństwa mieszkańców. Chylę przed wami czoła.” Fot. M. Niemiec

Kluczyki przekazują burmistrzowie Szarzec
i Korcz.
Fot. M. Niemiec

Wstęgę przecina komendant Legierski.
Fot. M. Niemiec
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Piloci 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, Brindisi, południowe Włochy, sierpień 1944 - od
lewej: chor.pil. Jan Cholewa, por. nawigator Stanisław Kleybor, chor. pil. Jan Kalfas i chor.
pil. Henryk Jastrzębski.

KORONAWIRUS ZAATAKOWAŁ
ASA PRZESTWORZY,
ALE GO NIE POKONAŁ
Gdyby żył, za kilka miesięcy obchodziłby setne urodziny. Gdyby żył byłby
pewnie pułkownikiem w stanie spoczynku
i najbardziej rozpoznawalną twarzą na
Śląsku Cieszyńskim, z którą chętnie fotografowali by się zarówno politycy, jak
i celebryci. Ale ustroniak, chor. pilot Janek
Cholewa nie doczekał tych zaszczytów
i zmarł w wieku niespełna 46 lat. Co nam
zostało po bohaterskim pilocie dywizjonów
bombowych i specjalnych, kawalerze Krzyża Virtuti Militari i brytyjskiego Krzyża
Distinguished Flyion Cross? Zostało wiele:
dzieci, wnuki i prawnuki, wyblakły mundur
RAF, odznaczenia, ulica i rondo Jego Imienia oraz okazały pomnik w centrum Miasta.
Są też książki oraz miejsce w Wikipedii. Dla
minionego pokolenia i pokolenia już odchodzącego ustroniaków „Mały Janek z RAF”
był legendą już za życia, bohaterem – choć
niskiego wzrostu o wielkim patriotycznym
sercu. A co wiedzą o człowieku z pomnika
w lotniczej furażerce młodzi ustroniacy?
Pewnie niewiele, a może nic. Lepiej nie
pytać i nie robić sondażu.
Dobrze się stało, że w ferworze różnych
ważnych dla Miasta przedsięwzięć Rada
Miasta podjęła w 2019 roku uchwałę, że
rok 2020 będzie rokiem Jana Cholewy.
Miał to być ukłon dla weteranów Kuźni Ustroń, z którą Cholewa związał całe
zawodowe życie, ale przede wszystkim
dla młodzieży, dla której bardzo często
w dobie Internetu, telefonów komórkowych, gier komputerowych, postać Jana
Cholewy jest dosyć abstrakcyjna i archaiczna.
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Już na początku roku powołano komitet honorowy obchodów 100-lecia urodzin
Jana Cholewy, na którego czele stanął
przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik. Do tak szczytnego grona dołączyłem
i ja (na prośbę Burmistrza Ustronia Pana
Przemysława Korcza) oraz dyrektor Muzeum Ustrońskiego Magdalena Lupinek.
Poproszono też córkę naszego bohatera
Nelly Tomaszek.
Pierwsze spotkanie można określić mianem „Burzy mózgów”. Pomysły sypały
się jak z rękawa. Wiedzieliśmy, że jak naj-

szybciej musimy osiągnąć pewien consensus i przyjąć harmonogram przedsięwzięć
składających się na „Rok Jana Cholewy”.
Pani Magdalena Lupinek zaprezentowała
logotyp specjalnie zaprojektowany z tej
okazji. Rozstaliśmy się w nadziei, że za
miesiąc będą już konkrety. I tak się też
stało. Zaproponowałem, żeby „Rok Jana
Cholewy” zainaugurować konferencją,
spotkaniem pokoleń w Domu Kultury
„Prażakówka”. Zobowiązałem się do przygotowanie prezentacji multimedialnej,
a młodzież miała czytać fragmenty biografii Małego Janka. Chcieliśmy zaprosić
przedstawicieli ambasady brytyjskiej oraz
dowódców z MON. Przyjęliśmy datę 27
kwietnia 2020 roku. Bo właśnie wtedy
w nocy z 27na 28 kwietnia 1944 roku Cholewa po raz pierwszy poleciał Halifaxem
z dalekich Włoch do Polski ze zrzutem dla
partyzantów Armii Krajowej. Kolejnym
etapem uczczenia pamięci bohaterskiego
pilota miało być Święto Wojska Polskiego
przypadające na 15 sierpnia. To wtedy
nad Ustroń miały przylecieć samoloty
z aeroklubów sportowych. Zaproponowano też harcerski rajd rowerowy, a jesienią
międzyszkolny konkurs wiedzy o Janie
Cholewie. Finał zaplanowano w Muzeum
Ustrońskim na dzień 7 grudnia – czyli
dokładnie w setną rocznicę urodzin naszego bohatera. Pani dyrektor Magdalena
Lupinek przygotowuje na ten dzień wiele
atrakcji, także lotniczych.
Póki co walczymy z pandemią, bo
koronawirus bezczelnie wkroczył w nasz
jubileusz, depcząc całkowicie jego scenariusz. Nie tracimy nadziei. Do 7. grudnia
jeszcze jest kilka miesięcy. Chor. pilot Jan
Cholewa dziesiątki razy umykał śmierci,
walcząc w przestworzach i teraz zapewne
spogląda na nas z niebios i nam kibicuje.
A pewnie powiedziałby tak: „To nic, ten
koronawirus, wy go pokonacie, bo jesteście z tej Ziemi, z mojego Ustronia, silni
miłością do ojczyzny, do której wróciłem
po 8. latach rozłąki.” To oczywiście hipotetyczna wypowiedź. Jednak jako biograf
Jana Cholewy mogę czasami dać upust
swojej wyobraźni.
Tadeusz Dytko

Jan Cholewa na czele przemarszu pierwszomajowego, Ustroń koło ratusza 1963 lub 1964 r.
2 lipca 2020 r.

POWSTAŁ ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
Tylko dwie godziny, a tyle ważnych uchwał. Stosunkowo krótka sesja Rady Miasta
Ustroń, po raz trzeci w trybie online, odbyła się 25 czerwca, tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca. Obrady prowadził przewodniczący RMU Marcin Janik i na
początku stwierdził ich prawomocność. Obecnych było 13 radnych, nieobecny był
radny Dariusz Śleziona.

Przedstawiono „Raport o stanie
miasta” za rok 2019, podjęto uchwałę
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2019 (od głosu wstrzymał się radny Paweł Sztefek),
a także w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 (jednogłośnie),
i udzielono absolutorium Burmistrzowi
Miasta Ustroń za 2019 rok (jednogłośnie).
Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie
kredytu długoterminowego (jednogłośnie)
i zaakceptowali zmiany w budżecie miasta
na rok 2020 (jednogłośnie), zdecydowali też o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w granicach
ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej
granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej (jednogłośnie). Ostatnia uchwała
dotyczyła utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu. W tej

sprawie przeciw głosowali radni: Jadwiga
Krężelok i Piotr Roman, wstrzymali się od
głosu radni: Daria Staniek i Paweł Sztefek.
W uzasadnieniu uchwały czytamy: Proponowana zmiana organizacyjna była
jednym z wniosków sformułowanych na
posiedzeniu Komisji Oświaty, Rodziny
i Polityki Społecznej Rady Miasta Ustroń
w dniu 20.02.2020 r. (...). Ponadto łączenie
w zespoły szkół i przedszkoli w celu obniżenia kosztów ich funkcjonowania było
jednym z wniosków wynikających z audytu
przeprowadzonego w roku 2019. Dodatkowo połączenie Przedszkola nr 1 ze Szkołą
Podstawową nr 1 pozwoli bez przeszkód
zwiększyć liczbę oddziałów przedszkolnych,
co w najbliższych latach będzie prawdopodobnie potrzebne. Utworzenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu,
w skład którego wejdą Szkoła Podstawowa
nr 1 i Przedszkole nr 1 jest również uzasadnione w związku z decyzją Dyrektora
Przedszkola nr 1 w Ustroniu o przejściu
z dniem 1 września br. na emeryturę.

II TURA PO RAZ SZÓSTY

Temat omówiła na sesji kierownik Centrum Usług Wspólnych Sylwia Moskal,
która powiedziała m.in., że zmiana ta jest
tylko organizacyjna, w żaden sposób nie
wpłynie na obecne zatrudnienie, jakość
kształcenia w przedszkolu i szkole, nie
zmieni też lokalizacji przedszkola, ale
będzie małym krokiem w kierunku ograniczenia zbędnych kosztów w przyszłości.
- Połączenie tych placówek w żaden
sposób nie ogranicza odrębności rad pedagogicznych i rad rodziców - wyjaśniała
dalej kierownik CUW. - Zarówno szkoła,
jak i przedszkole będą działać na podstawie odrębnych statutów, co szczegółowo
zostało określone w paragrafie 7. statutu.
Sylwia Moskal poinformowała też, że
zwrócono się z wnioskiem o opinię na temat
utworzenia zespołu do rad pedagogicznych
Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej
nr 1. Pierwsza wydała opinię negatywną,
a druga pozytywną. Komisja Budżetu
i Przestrzegania Prawa RMU wydała pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
O korzyściach dla dzieci, płynących
z utworzenia zespołu mówił burmistrz
Przemysław Korcz, wymieniając m.in.
możliwość korzystania przez przedszkolaki z pomocy nauczycieli specjalistów
np. logopedów oraz zaplecza sportowego
- boiska, hali i sali gimnastycznej. Zdaniem
burmistrza tak duże pieniądze, jakie zostały
wydane na remont budynku Przedszkola nr
1 i planowane dalsze prace, powinny wystarczyć jako dowód, że nie ma planów likwidacji placówki. (cdn) Monika Niemiec

(40,86%), którzy jako jedyni w powiecie przyznali 2. miejsce
Szymonowi Hołowni (26,29%), a dopiero 3. obecnemu prezydentowi (20,56%).
Monika Niemiec

WYNIKI W USTRONIU

(cd. ze str. 2)

do 38,30%, dla Szymona Hołowni do 21,38%, dla Krzysztofa
Bosaka do 5,95%, dla Roberta Biedronia do 2,28%, spadnie dla
Władysława Kosiniaka-Kamysza do 1,68% i dla Andrzeja Dudy
do 29,78%. Różnica pomiędzy poparciem dla dwóch pierwszych
kandydatów wzrasta z 5,91 do 8,52.
W powiecie Andrzej Duda wygrał w następujących miastach i gminach: Brenna (47,07%), Chybie (52,38%), Dębowiec (39,21%), Hażlach (42,22%), Istebna (67,32%), Skoczów (41,84%), Strumień (48,34%), Zebrzydowice (45,82%).
Oprócz ustroniaków, Rafała Trzaskowskiego wybrali cieszyniacy (35,15%), goleszowianie (34,60%), a najbardziej wiślanie

Rafał TRZASKOWSKI			
Andrzej DUDA 			
Szymon HOŁOWNIA			
Krzysztof BOSAK 			
Robert BIEDROŃ 			
Władysław KOSINIAK-KAMYSZ
Stanisław ŻÓŁTEK			
Paweł TANAJNO			
Marek JAKUBIAK 			
Waldemar WITKOWSKI		
Mirosław PIOTROWSKI		

3.480
2.933
1.898
519
207
161
18
12
12
9
7

37,60%
31,69%
20,51%
5,61%
2,24%
1,74%
0,19%
0,13%
0,13%
0,10%
0,08%

WYNIKI W OBWODACH
				

Polana Poniwiec Centrum U. Górny U. Dolny Hermanice Lipowiec Nierodzim Zawodzie MDSS

Głosy ważne		
Frekwencja (%) 			
Rafał TRZASKOWSKI 		
Andrzej DUDA 			
Szymon HOŁOWNIA 			
Krzysztof BOSAK 			
Robert BIEDROŃ 			
Władysław KOSINIAK-KAMYSZ
Stanisław ŻÓŁTEK 			
Paweł TANAJNO 			
Marek JAKUBIAK 			
Waldemar WITKOWSKI 		
Mirosław PIOTROWSKI 		

757
62,07
293
201
196
33
18
15
0
1
0
0
0

2 lipca 2020 r.

		

488
64,22
251
89
96
22
19
9
2
0
0
0
0

1364
67,14
584
437
214
64
35
24
1
2
0
3
0

890
68,04
386
233
172
51
23
21
1
1
0
1
1

1334
63,86
549
371
275
86
22
18
4
4
4
1
0

1417
67,12
514
395
344
99
37
21
3
2
1
0
1

802
64,25
200
348
160
62
12
15
2
0
2
1
0

794
63,28
215
256
233
57
14
13
4
2
0
0
0

725
69,78
279
226
148
38
16
9
1
0
3
2
3

35
100
25
7
2
0
0
0
0
0
0
0
1
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KONIEC ROKU SZKOLNEGO Z KORONAWIRUSEM
(cd. ze str. 1)

burmistrz i przewodniczący Rady Miasta
Ustroń. Tym razem trzeba było stworzyć
ścisły harmonogram odbierania świadectw.
Klasy podzielone były na mniejsze grupy,
a każda z nich miała wyznaczone spotkanie z wychowawcą o określonej godzinie.
Wykorzystywano wszystkie wejścia do
placówek, żeby uczniowie mogli wchodzić swobodnie i bez tłoku. Rodzice nie
mogli wejść do szkoły, apelowano do nich,
by nie gromadzili się przed budynkiem.
Trochę smutno, ale przynajmniej wyszło
na jaw, że dużo dzieci jednak lubi szkołę,
chciałoby wrócić do swojej klasy, kolegów,
nauczycieli, a nawet sprawdzianów i ocen.
Miejskie Zakończenie Roku się nie
odbyło, ale we wszystkich placówkach
wybrano Absolwenta Roku oraz Sportowca Roku w kategorii dziewcząt i chłopców.
Szkoły podsumowały osiągnięcia swoich
wychowanków w konkursach tematycznych i przekazały informacje do Centrum
Usług Wspólnych. Poniżej podsumowanie
wyjątkowego roku szkolnego 2019/2020.

ABSOLWENCI ROKU
2019/2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Maja Torbus
Osiągnięcia: laureatka Konkursu Językowego „Języki Obce nie są Nam Obce”
(organizator Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie), finalistka etapu
rejonowego w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Języka Angielskiego, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego,
wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Angielskiego „FOX”
w roku szkolnym 2018/2019. W tym roku
jej średnia ocen wynosi 5,17, otrzymała
również wzorowe zachowanie.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Julia Gregorska
Osiągnięcia: laureatka Ogólnopolskiego
Konkursu Języka Angielskiego „FOX”,
1. miejsce w Powiatowym Konkursie
„Zdrowie po Cieszyńsku”, 2. m. w Powiatowym Konkursie „Żyj bez uzależnień”,
2. m. w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego, 1. m.
w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych „Bemolki”, 1. m. w Powiatowym
Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych „Teatrzyk
Buratino”, trzykrotne uzyskanie stypendium burmistrza za wysokie wyniki
w nauce, 1. m. w Ogólnopolskim festiwalu
tańca w Zatorze w latach 2017 i 2018,
1. m. w X Ogólnopolskim Przeglądzie
Zespołów Tanecznych, 1. m. w 3 Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Step Dance”,
3. m. w 3 Międzynarodowym festiwalu
Tańca „Inspiracje”, 2. m. na Festiwalu Tańca „Moja Pasja” w Żywcu, czynny udział
w wolontariacie na rzecz WOŚP oraz
w innych pracach charytatywnych.
Wraz z koleżankami założyła teatr amatorski METEO, w którym rozwijała swój
talent scenarzysty, aktora i reżysera. Zespół zdobywał liczne nagrody na forum
szkoły, miasta i powiatu. Film, który
Meteo zrealizował podczas izolacji społecznej został umieszczony na stronach
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza”.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Z ODDZIAŁAMI
PRZEDSZKOLNYMI
Anna Bolik
Osiągnięcia: Zdobycie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przed-

miotowego z Języka Polskiego, 1. m.
w Wojewódzkim Konkursie Bibilinym,
1. m. w Międzyszkolnym Konkursie
Wiedzy Muzycznej, 2. m. w Międzyszkolnym Konkursie Przedmiotowym
z j. angielskiego „The Best”, 2. m.
w konkursie „Mistrz Rachunku Pamięciowego”, 2. m. na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej, 3. m. w konkursie
z j. angielskiego „Fox”.
Z wielką pasją i determinacją zdobywała wiedzę, poszerzała swoje horyzonty
i doskonaliła umiejętności. Uczennica
przez wszystkie lata nauki uzyskiwała
najwyższą średnią ocen w szkole oraz
wzorowe zachowanie. Reprezentowała
szkołę w licznych konkursach, międzyszkolnych oraz wojewódzkich. Uczennicę
wyróżnia bardzo wysoka kultura osobista, skromność, wrażliwość, a zarazem
niezwykła ambicja i pracowitość. Jest to
osoba godna naśladowania.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
Sylwia Polok
Osiągnięcia: Sylwia przez ostatnie lata
reprezentowała szkołę w zawodach sportowych i uzyskała bardzo dobre wyniki
w skoku o tyczce. Reprezentowała także
szkołę w konkursach przedmiotowych,
szczególnie z matematyki. W tym roku
szkolnym miała 100% frekwencję na zajęciach. Podobnie było w ubiegłych latach.
Przez cały okres nauki uzyskiwała bardzo
dobre wyniki w nauce oraz najwyższe
noty z zachowania. W tym roku jej średnia
ocen wynosi 5,5 i jest najwyższa w szkole.
Sylwia wyróżnia się także wysoką kulturą
osobistą.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
Kornelia Wilczek
Osiągnięcia: Uczennica zdobyła liczne
wyróżnienia w konkursach plastycznych.
Brała udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na
szczeblu gminnym, powiatowym i woje-

FILMOWA
SZÓSTKA

Laureaci konkursu filmowego, w środku czwórka reprezentantów Ustronia. Fot. M. Niemiec
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W czerwcu odbył się finał II Powiatowego Festiwalu Filmowego „Nakręćmy
się na zdrowie!”, organizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 6 w Ustroniu.
Wzięli w nim udział uczniowie z całego powiatu nadsyłając 10-minutowe filmy traktujące o problemach nastolatków
i braku porozumienia z dorosłymi, który
może prowadzić nawet do tragedii. Filmy
tworzyli uczniowie klas 6-8, a oceniała
je m.in. redaktor Małgorzata Szteler-Furmaniuk z Goleszowa oraz Monika
Zawada, prezes Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”
w Ustroniu. Jury punktowało pomysłowość
i oryginalność, grę aktorską, wykonanie
filmu i wartość profilaktyczną, mającą
2 lipca 2020 r.

wódzkim. Jest aktywnie związana ze środowiskiem lokalnym. Od lat reprezentuje
miasto Ustroń, występując wraz z Estradą
Regionalną „Równica”. Chętnie podejmuje działania na rzecz szkoły. Zawsze
angażuje się w akcje o charakterze charytatywnym. Swobodnie wypowiada się na
zadany temat. Zawsze potrafi zachować
się w sposób kulturalny, taktowny. Jest
wzorem do naśladowania. Jest niebywale
pracowitą, ambitną, wywiązującą się sumiennie z wszelkich zobowiązań uczennicą. Rokrocznie osiąga wysokie wyniki
w nauce i wielokrotnie była nagradzana
stypendium naukowym. Wyróżnia ją szeroki wachlarz zainteresowań oraz różnorodność uzdolnień. W pełni zasługuje na
tytuł „Absolwenta Roku 2019/2020”.

SPORTOWCY ROKU
2019/2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Martyna Tetera
Osiągnięcia sportowe: 1. m. w zawodach miejskich w koszykówce dziewcząt
i 2. m. w zawodach gminnych, udział
w miejskich zawodach Tenisa Stołowego,
reprezentantka MKS Ustroń w sekcji
piłki ręcznej. Martyna jest wszechstronna
sportowo. Zawsze prezentuje postawę fair
play. Jest bardzo zaangażowana w życie
sportowe szkoły.
Łukasz Gogółka
Osiągnięcia sportowe: 2. m. w miejskich zawodach koszykówki, 2. m.
w sztafetowych zawodach miejskich, 2. m.
w zawodach miejskich tenisa stołowego.
Pozostałe zawody szkolne w tym roku
się nie odbyły. Łukasz jest wszechstronny sportowo. Zawsze prezentuje postawę fair play. Jest bardzo zaangażowany
w życie sportowe szkoły. Łukasz jest
również kapitanem i najlepszym strzelcem
zespołu piłki ręcznej MKS Ustroń, a także
zawodnikiem Kadry Wojewódzkiej Śląska
Młodzików.
przeciwdziałać agresji, przemocy, mowie
nienawiści w sieci, uzależnieniom itp.
Pierwsze miejsce przyznano filmowcom
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
za obraz pt. „Rodzinka.pl”, 2. m. zdobyła
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi w Cieszynie za film pt.
„Konfident”, a 3. Szkoła Podstawowa nr
8 w Skoczowie za film pt. „Jasna strona
mocy”. Uroczyste wręczenie nagród miało
miejsce 24 czerwca w „Szóstce”.
Reżyserkami filmu są nauczycielki:
Lucyna Raszka oraz Monika Bitner.
Wystąpili uczniowie: Monika Puzoń,
Hawier Jaworski, Filip Kłos, Julia Cieślar, Marta Kępińska, Kornelia Wilczek,
Katarzyna Siąkała, Emilia Kempa, Julia Steda, Adam Kania, Tobiasz Szafarczyk, Dawid Kubaczka oraz nauczyciele:
Monika Bitner i Paweł Sztefek. Film
jest poruszający i warto go poszukać
w internecie.
(mn)
2 lipca 2020 r.

		

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Julia Fuczyło (kl.8a)
Osiągnięcia sportowe: 2. m. w Zawodach Powiatowych w Piłce Siatkowej
w roku szkolnym 2018/19, 2. m. w Zawodach Powiatowych w Piłce Siatkowej.
Od klasy czwartej aktywnie uczestniczy
w życiu sportowym szkoły. Trenuje siatkówkę
w klubie TRS Ustroń. Reprezentowała
Dwójkę w sztafetowych biegach przełajowych oraz we wszystkich grach zespołowych.
Samuel Zięba (kl. 7c)
Osiągnięcia sportowe: rok szkolny
2018/19 – 3. m. w Finale Wojewódzkim
w Piłce Siatkowej, 1. m. w Powiecie w Piłce
Siatkowej, 3. m. w Powiecie w Czwórboju
Lekkoatletycznym, rok szkolny 2017/18 –
3. m. w Zawodach Powiatowych w Piłce
Siatkowej. Wszechstronnie uzdolniony
długodystansowiec, lekkoatleta, koszykarz,
a przede wszystkim siatkarz. Począwszy
od klasy czwartej reprezentował Dwójkę
w wielu zawodach sportowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
Maja Jurczok
Osiągnięcia sportowe: 1.m. w Szkolnych
Zawodach w Skoku Wzwyż, 2.m. w Szkolnym Trójboju Lekkoatletycznym, 3.m.
w Szkolnym Turnieju Tenisa Stołowego.
Czynnie angażowała się w życie sportowe szkoły. W plebiscycie na najlepszego
sportowca szkoły uzyskała największą ilość
punktów. Brała aktywny udział w zajęciach
Szkolnego Klubu Sportowego, gdzie swoją
postawą zachęcała innych do podejmowania aktywności fizycznej. Reprezentowała
szkołę oraz miasto w zawodach sportowych na szczeblu miejskim i powiatowym.
W szkolnych zawodach sportowych stawała na podium, zdobywając wysokie czołowe
miejsca.
Paweł Mojeścik
Osiągnięcia sportowe: 1.m. w Szkolnym
Turnieju Tenisa Stołowego, 1.m. w Szkolnym Trójboju Lekkoatletycznym, 2.m.

w Szkolnych Zawodach Skoku Wzwyż,
3.m. w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa
Stołowego. W plebiscycie na najlepszego
sportowca szkoły uzyskał największą ilość
punktów. Brał aktywny udział w zajęciach
Szkolnego Klubu Sportowego. Reprezentował szkołę oraz miasto Ustroń w zawodach sportowych na szczeblu miejskim
i powiatowym.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
Zuzanna Musiał
Osiągnięcia sportowe: 1.m. halowe
Mistrzostwa Śląska w kat. młodziczek,
3.m. na Międzywojewódzkich Zawodach
w skoku o tyczce, uczestniczka zawodów
szkolnych w tenisie stołowym, biegach
przełajowych oraz koszykówce. Wszechstronna i utalentowana uczennica, która
po raz kolejny uzyskała tytuł najlepszego
sportowca w szkole.
Piotr Skrzyp
Osiągnięcia sportowe: Mistrz Ustronia
w tenisie klas 4-6, uzyskał kwalifikację
do udziału w zawodach powiatowych
w tenisie stołowym. Brał udział w zawodach w biegach przełajowych jak również
w koszykówce. Trenuje piłkę nożną. Jest
pracowitym i sumiennym uczniem.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
Noemi Grabiec
Finalistka Skills Challange w Łodzi 2019
organizowanego przez Fundację Marcina
Gortata (3.m. w ścisłym finale). Trenuje
koszykówkę w zespole TRS Siła Ustroń,
którego jest kapitanem. Jest liderką reprezentacji szkoły w większości zawodów
międzyszkolnych.
Paweł Czyż
Świetny tenisista stołowy, dzięki któremu nasz zespół szkolny wywalczył 3.m.
w zawodach powiatowych. Paweł jest też
liderem we wszystkich grach zespołowych,
a jego waleczna postawa w zawodach koszykówki otworzyła drogę naszej szkolnej
drużynie do zdobycia 2.m.w zawodach
powiatowych.
Opracowała: (kfz)

DWÓJKA
W GAZECIE
W kwietniowym numerze „Victora”,
czasopisma dla siódmo- i ósmoklasistów,
znajdują się wypowiedzi uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 w Ustroniu. O swoich
planach i marzeniach opowiadają: Julia
Fuczyło, Julia Gregorska, Paulina Troszok,
Dominik Czarnecki i Kuba Kajzer. Artykuł zatytułowany jest „Moja przyszłość?
Wygląda dobrze!”, a młodzi ustroniacy
wypowiadają się w nim inteligentnie,
rozsądnie i z pełną wiedzą, że na sukces
trzeba zapracować. Bohaterowie artykułu
zdradzają też swoje marzenia, mówiąc,
kim chcą zostać: weterynarzem, stewardesą, kontrolerem lotów, sportowcem albo
budowlańcem oraz mechanikiem urządzeń
elektronicznych.
(mn)
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Wynik bardzo dobry: Melania Markiewicz (SP1)
Opiekun: Katarzyna Szewieczek
Kategoria „Kadet” – klasy VII
Wynik bardzo dobry: Maria Witkowska (SP3zOP)
Opiekun: Sylwia Klusek-Szleszyńska
Kategoria „Kadet” – klasy VIII
Wynik – wyróżnienie (najwyższy wynik w mieście): Nikodem
Ledwoń (SP5)
Opiekun: Anita Rydzewska

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FOX”

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi dołączyła do
Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA). Jej celem jest propagowanie
wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu
codziennych działań na jego jakość. O tym fakcie informuje szkolna
gazeta wydana z okazji Dnia Czystego Powietrza. Nie mogły odbyć się
zaplanowane prelekcje, warsztaty, zabawy i inne atrakcje, ale gazetę
można przeczytać (do pobrania na stronie internetowej szkoły).

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z MATEMATYKI

Finalista: Łukasz Gogółka (SP1)
Opiekun: Katarzyna Bystroń

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z JĘZYKA POLSKIEGO

Laureatka: Maja Torbus (SP1)
Opiekun: Aleksandra Przeźmińska

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Laureat: Dawid Wojciechowski (SP2)
Opiekun: Monika Gawlas

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
„KANGUR MATEMATYCZNY”

Kategoria „Żaczek” – klasy II
Wynik – wyróżnienie (najwyższy wynik w mieście): Antoni Kuś
(SP1)
Opiekun: Marieta Front
Sebastian Ciepły (SP2), Aleksandra Kędzierska (SP2)
Opiekun: Kinga Ludorowska
Kategoria „Maluch” – klasy III
Wynik - wyróżnienie (najwyższy wynik w mieście): Lena Linda
Czyż (SP6)
Opiekun: Lucyna Najda
Kategoria „Maluch” – klasy IV
Wynik bardzo dobry: Iga Janeczek (SP2)
Opiekun: Iwona Brudna-Warchał
Kategoria „Beniamin” – klasy V
Wynik - wyróżnienie (najwyższy wynik w mieście): Aleksandra
Wandzel (SP2)
Opiekun: Iwona Brudna-Warchał
Kategoria „Beniamin” – klasy VI
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Klasy III
Wynik dobry: Emilia Sztwiertnia (SP2)
Opiekun: Małgorzata Ściślewska
Klasy IV
Wynik bardzo dobry: Nadia Pieńkowska (SP6)
Opiekun: Anna Szczuka-Pezda
Klasy V
Wynik bardzo dobry: Martyna Kuczera (SP1), Santino Nowoczek
(SP6)
Opiekun: Justyna Domagała, Anna Szczuka-Pezda
Klasy VI
Wynik bardzo dobry: Kaja Klama (SP3zOP)
Opiekun: Eliza Machnicka
Klasy VII
Wynik dobry: Colin Nowoczek (SP6)
Opiekun: Mariusz Zawada
Klasy VIII
Wynik dobry: Wiktoria Zawada (SP5)
Opiekun: Katarzyna Gabrych

OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY
„SOLA SCRIPTURA”

Kategoria: praca plastyczna
I miejsce: Hanna Cieślar (SP2)
Opiekun: Urszula Śliwka
Kategoria: znajomość tekstu biblijnego
Klasa IV-V
Finalista: Filip Gancarz (SP1)
Opiekun: Karina Wowry
Klasa VI-VIII
Finalista: Mikołaj Śliwka (SP1)
Opiekun: Karina Wowry

MIĘDZYNARODOWY EKUMENICZNY KONKURS
WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ”

Klasa III i IV
Laureat: Pola Pustelnik (SP2), Emilia Sztwiertnia (SP2), Rafał
Biedrawa (SP2), Hanna Hałat (SP5), Martyna Janik (SP5)
Opiekun: Urszula Śliwka, Małgorzata Cieślar
Klasa V i VI
Laureat: Paweł Gowin (SP2), Martyna Armata (SP6)
Opiekun: Urszula Śliwka, Maria Leszczyna
Klasa VII i VIII
Laureat: Kornelia Wilczek (SP6), Szymon Sikora (SP6), Michał
Sikora (SP6)
Opiekun: Maria Leszczyna

XVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS GWAR 2019
„PO CIESZYŃSKU PO OBU STRONACH OLZY”

Klasa II
II miejsce: Natasza Żyła (SP2)
Opiekun: Grażyna Pilch
Klasa V
I miejsce: Filip Ludorowski (SP2)
Opiekun: Grażyna Pilch
Klasa VIII
III miejsce: Aleksandra Gąsior (SP2)
Opiekun: Grażyna Pilch

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W SKOKU O TYCZCE

Kategoria Dzieci Starszych:
I miejsce: Weronika Chrapek (SP5)
Opiekun: Magdalena Kubala
Kategoria Młodziczek:
I miejsce: Zuzanna Musiał (SP5)
III miejsce: Wiktoria Zawada (SP5)
Opiekun: Magdalena Kubala

2 lipca 2020 r.

sobowymi kanapami. Jest on dużą atrakcją
również latem. Wywiezie nas prawie na
szczyt Małej Czantorii, skąd rozpościera
się piękna panorama Beskidów. Możemy tam zostać i delektować się górskim
powietrzem i widokami, obejrzeć film
w kinie plenerowym albo podążyć dalej
na przykład na Wielką Czantorię. Ośrodek
w obecnym kształcie powstał w 2013
roku. Wyciąg standardowo czynny jest od
godz. 8.30 do 16.30, podczas imprez działa
dłużej, nawet wieczorową i nocną porą,
a wrażenia są niezapomniane.

Dzikusek
Leśna Strefa dla Dzieci
Ustroń, ul. Grażyńskiego
tel. 509 283 244

Poniwiec Mała Czantoria

ZABAWA, ROZRYWKA, REKREACJA
Dzisiaj ciąg dalszy zabawy pod hasłem, „Czy znasz ustrońskie atrakcje?”, a przede
wszystkim: „Kiedy ostatnio z nich korzystałeś?”. Właściciele hoteli, pensjonatów,
restauracji sporo stracili z powodu pandemii i dużo pisaliśmy o ich trudnej sytuacji.
Jednak turystyka to nie tylko baza noclegowa i gastronomiczna, ale również obiekty i działalność służąca zabawie, rozrywce, rekreacji. Zachęcamy ustroniaków do
wsparcia lokalnych firm poprzez korzystanie z miejscowych atrakcji.

Poniwiec Mała Czantoria
Ustroń, ul. Akacjowa 107
tel.: 33 854-32-10,
33 854-11-51
Gdy powstawał całoroczny ośrodek turystyczny Poniwiec Mała Czantoria właścicielom przyświecała myśl, by stworzyć

niecodzienne miejsce, gdzie będzie można
wypoczywać z dala od zgiełku, w ekologicznie czystej okolicy malowniczego
Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
Na miejscu działa hotel, restauracja, zimą
popularnością cieszą się trasy narciarskie.
To właśnie na narty najczęściej przyjeżdżają na Poniwiec ustroniacy, zwłaszcza
odkąd ruszył wygodny wyciąg z czteroo-

Leśna Strefa dla Dzieci
27/2020/3/R
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W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o Parku
Linowym na Równicy, który jest najstarszym parkiem linowym w Polsce, a zarazem największym tego typu obiektem na
południu kraju, a dzisiaj przedstawiamy
najmłodszy park linowy, za to usytuowany
bardzo blisko centrum i niemal nad Wisłą.
Uruchomiony w tym roku park linowy
dla dzieci to część większej całości, która
nazywa się Leśna Strefa dla Dzieci „Dzikusek”. Znajdziemy ją zaraz za mostem
prowadzącym na Zawodzie.

Poniwiec Mała Czantoria zaprasza w wakacyjne piątki do „Kina na Szczycie”, a w
repertuarze: 3 lipca „Lot”, 10 lipca „Forrest
Gump”, 17 lipca „American Beauty”, 24
lipca „Curt Cobain: życie bez cenzury”,
31 lipca „Bridget Jones”, 7 sierpnia „Czas
na miłość”, 14 sierpnia „W chmurach”, 21
sierpnia „Droga do szczęścia”. Początek
filmowego spotkania o godz. 17, projekcja
o godz. 21. W razie deszczu seanse są
odwoływane, a zaplanowane filmy mogą
być pokazane w innym terminie. W ostatni
piątek sierpnia będzie wyświetlany film,
który wybiorą widzowie plenerowego kina.
Natomiast w czwartki o godz. 20 lokal na
Małej Czantorii zamienia się w „PubQuiz”.
Organizatorzy zapraszają do zabawy na
wzór popularnych teleturniejów, takich
jak „Milionerzy” czy „Jeden z dziesięciu”.
Wystarczy zebrać drużynę i można stoczyć
pojedynek na wiedzę.
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A.Durlow, L. Janczar i P. Zwias przygotowani do zakończenia roku.

TKA ZAKOŃCZYŁO
ROK SZKOLNY
Chociaż rok przestępny nie daruje nikomu przykrych niespodzianek, życie toczy się dalej. Pomimo panującego koronawirusa ludzie odpowiedzialni za jakąkolwiek działalność chcą
uczciwie doprowadzić do pomyślnego zakończenia wszelkich
powierzonych im obowiązków.

Taki stan rzeczy dotyczył również pracy pedagogów Ogniska
Muzycznego zarządzanego przez Towarzystwo Kształcenia
Artystycznego, a także członków Zarządu. Od połowy marca

W ZIELONE GRAMY
I... ŚPIEWAJĄCY
AUTOBUS
Tegoroczne otwarcie sezonu uzdrowiskowego odbyło się
w nietypowy sposób. Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych
rozwiązań, tym razem więc zamiast korowodu był koncert
na mobilnej scenie piętrowego autobusu. Zabytkowy pojazd
przyjechał do nas z Sosnowca i spędził w Ustroniu trzy dni.
Początkowo miał on „nocować” na stadionie KS Kuźnia, jednak
z powodu warunków pogodowych ulokowano go w amfiteatrze.
Pogoda nieco popsuła szyki również muzykom. Burza i ulewny
deszcz nie powstrzymały jednak wokalistek Karoliny Kidoń
oraz Miss Aichy, które wraz z muzykami z zespołu Ustronsky
wystąpiły dla publiczności. W sobotę co prawda nie padało,
jednak z nieba lał się... żar! I to nie powstrzymało artystów
z kapeli Beskidzcy Zbóje i zespołu Strange, a „grający autobus”
ponownie pojawił się w 6 lokalizacjach. Były to: rynek, Sanatorium Równica, hotel Kos, DW Nauczyciel, parking pod Czantorią
oraz os. Manhatan. Wyjątkowy pojazd wzbudzał zachwyt wśród
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br. lekcje w 8 klasach instrumentalnych odbywały się on-line,
natomiast wszelkie ustalenia pomiędzy Zarządem i kierownictwem Ogniska, głównie telefonicznie oraz e-mailowo. W roku
szkolnym 2019/2020, razem z uczniami klasy śpiewu rozrywkowego oraz przedszkola muzycznego, pobierało naukę 150 osób
w dwustopniowym systemie nauczania, lecz ze względu na brak
możliwości technicznych drogą on-line ponad 90. Niestety nie
można było zrealizować zaplanowanych koncertów ani popisów
w II semestrze. Ustalono jednak, że świadectwa czy zaświadczenia otrzymają wszyscy uczniowie.
Już od początku czerwca zaczęto przygotowywać się do
zakończenia roku szkolnego. Sprawozdania merytoryczne i finansowe na walne zebranie członków przygotowali na odległość
członkowie Zarządu – Alena Kolarczyk, Monika Grzyb i Elżbieta
Sikora przy współudziale księgowej Jolanty Marianek, zaś walnym zebraniem połączonym z zakończeniem roku szkolnego 23
czerwca br. w MDK „Prażakówka” zajęli się z zachowaniem
zasad sanitarnych obecnie obowiązujących: Krzysztof Durlow
– pełniący obowiązki kierownika Ogniska Muzycznego wraz
z przedstawicielami Zarządu – Lidią Janczar i Piotrem Zwiasem.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i udzieleniu absolutorium Zarządowi, nastąpiło indywidualne rozdanie świadectw
w obecności poszczególnych nauczycieli. Ognisko ukończyło
8 absolwentów (klasa VI - I stopnia): Martyna Kubień w klasie
fortepianu Renaty Badury-Sikory, Igor Kowalczyk w klasie gitary
Małgorzaty Groborz, Patrycja Wojtas w klasie skrzypiec Urszuli
Chwastek, Anna Raszka w klasie fortepianu Urszuli Białek,
Hanna Leś w klasie skrzypiec Urszuli Chwastek, Kamil Gruszka
w klasie keyboardu Bronisława Grenia, Mikołaj Kubik w klasie
akordeonu Sebastiana Muchy i Hanna Morel w klasie fortepianu
Aleksandry Hatlas oraz 3 absolwentów (klasa III - II stopnia):
Wiktoria Husar w klasie fortepianu Renaty Badury-Sikory, Julia
Green w klasie fortepianu Aleksandry Hatlas i Radosław Stojda
z klasy gitary Małgorzaty Groborz.
Od 1 czerwca trwają zapisy do Ogniska na nowy rok szkolny
2020/2021 i wszyscy mają nadzieję, że pandemia nie zakłóci normalnego toku nauczania po wakacjach, a uczniowie wypoczęci,
pełni sił i chęci powrócą, aby kontynuować naukę, czego wszyscy
zainteresowani sobie szczerze życzą. Do tej pory już zapisało się
aż 89 uczniów i liczba z dnia na dzień rośnie. Dlatego Zarząd TKA
bardzo liczy na intensywniejsze docenienie pracy społeczników
w następnych latach trwającej kadencji do 2022 r., które winne
być potwierdzone większym wsparciem finansowym stowarzyszenia przez władze miasta np. w zakresie zakupu nowych
instrumentów muzycznych, zwiększenia dotacji tytułem czynszu
najmu pomieszczeń w „Prażakówce” czy nabycia oprogramowania komputerowego służącego do ewidencjonowania wszystkich
uczniów.
Elżbieta Sikora
spotykanych przechodniów, a animuszu inicjatywie dodawał
Szymon Pilch, który z właściwą mu charyzmą i entuzjazmem
pełnił rolę wodzireja.
Karolina Francuz

Mobilna scena umożliwiła uczestnictwo w koncercie bez wychodzenia
z domu.
Fot. K. Francuz
2 lipca 2020 r.

Jedno z najważniejszych zdjęć z wystawy „Połączenie nie zostało
zerwane”. Podcięcie włosów, symbolu życia, witalności jest zerwaniem połączenia, ale zerwaniem w celu pielęgnacji, dodania siły.
- Włosy, które wypadają w czasie chemioterapii są najbardziej namacalnym faktem, ilustracją tego, że mierzymy się z chorobą, mierzymy
się ze śmiercią, która jest coraz bliżej. Jest w tym również osobisty
kontekst. Włosy były czymś bardzo ważnym dla mojego taty, który
wyglądał trochę jak stary Indianin z bardzo długimi włosami i tego
braku włosów bardzo się bał - tłumaczy Urszula Kluz-Knopek.

MIŁOŚĆ PO ŚMIERCI
Rozmowa z dr Urszulą Kluz-Knopek (cz. 2)
Powiedziała pani, że wcześniej przeczytała wiele książek na
temat śmierci, po co zatem kolejna?
Myślę, że stworzyłam książkę interdyscyplinarną i dla każdego. Staram się dotrzeć z informacją o niej do szerokiego grona
odbiorców, bo wiem, że ludzie chcą na ten temat rozmawiać.
W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowałam kilka projektów artystycznych, których tematyka oscylowała wokół śmierci, żałoby
i zawsze spotykałam się z żywym odbiorem. Tej problematyki
dotykała także ostatnia wystawa w „Galerii 12” w Cieszynie
zatytułowana „Połączenie nie zostało zerwane”. Ten projekt
artystyczny był jednak szczególny, gdyż pierwszy raz mówiłam
o swojej żałobie po ojcu. Zgromadziłam zdjęcia, przedstawiłam
historie o moim tacie, które jednak mogą być historią każdego
z nas, każdego, kto pożegnał kogoś bliskiego. Wystawa będzie
żyć dalej dzięki filmowi, który nakręciłam. Zrobiłam to zanim
zaatakował nas koronawirus i wirtualne wystawy stały się koniecznością, ale i nowym trendem. W filmie oprowadzam po
wystawie i opowiadam o jej elementach, przedmiotach i zdjęciach znajdujących się w galerii, chcąc jednocześnie nakreślić
przestrzeń, którą tworzą, wzajemne przenikanie i oddziaływanie
poszczególnych prac. W pierwszych dniach po opublikowaniu
filmu w internecie otrzymywałam kilka wiadomości dziennie,
ludzie dzieli się ze mną odczuciami na temat prac, ale mówili też
o swoim doświadczeniu śmierci. Jedna z osób zwierzyła się, że
9 lat wcześniej straciła matkę, a dopiero teraz odważa się o tym
mówić, bo wreszcie wie, jak.
Chyba trudno nam rozmawiać o żałobie nawet z przyjaciółmi,
opowiadamy o sukcesach, podróżach i czujemy, że nie wypada
wspominać o śmierci przy kawie.
Parę lat temu czytałam książkę Ingi Iwasiów „Umarł mi”, która powstała po śmierci ojca pisarki. Opowiada w niej, że gdy
była w domu pogrzebowym, pracownik wypisujący klepsydrę
w niewłaściwym miejscu postawił przecinek. Poczuła złość
na siebie, że widzi takie drobiazgi w chwili rozpaczy. Miałam
bardzo podobną sytuację, gdy po śmierci taty pani w zakładzie
pogrzebowym zrobiła w tekście klepsydry podwójną spację.
2 lipca 2020 r.

		

Zajmuję się zawodowo składem tekstu, więc rzuciło mi się to
w oczy. Byłam sfrustrowana, że w tak ważnej chwili, kiedy
obok mnie jest pogrążona w żałobie mama i brat, ja czepiam się
spacji. Przypomniałam sobie książkę Ingi Iwasiów i po chwili
przyjęłam te swoje uczucia jako naturalne. Było to chwytanie
się codzienności w lęku przed bólem, skupianie się na szczegółach, by na chwilę odpocząć od rozpaczy. Każdy miał czy może
mieć takie myśli, że jakiś krawat nie pasuje do marynarki albo
wieniec leży krzywo, i nie musi się z tym czuć źle. Gdy zaczniemy rozmawiać o żałobie i stracie z przyjaciółkami na kawie,
z dziećmi, rodzicami, będzie nam łatwiej przez to przejść. Dzielenie się takimi historiami pomaga i nam, i innym ludziom.
Cały czas udowadnia pani, że temat śmierci jest niepopularny,
więc jak udało się pani wydać tę książkę?
Trzeba być zdeterminowanym i uzbroić się w cierpliwość. Wysyłałam książkę do różnych wydawnictw i przyjęło ją wydawnictwo
Słowo/Obraz Terytoria, wyspecjalizowane w historii ciała, humanistyce i literaturze pięknej. Wydawca wyłożył część pieniędzy,
ja dołożyłam swoje, dodatkowo, jako że zawodowo zajmuję się
składem, to złożyłam tę książkę sama.
Co było dla pani ważniejsze – pisanie czy moment, kiedy
mogła pani wziąć do ręki gotową książkę?
Praca nad książką to była wielka przygoda i myślałam, że
skończy się w momencie, gdy książka stanie się faktem.
Zaskoczyły mnie, bo zupełnie się ich nie spodziewałam, informacje zwrotne od czytelników. Mogę wręcz zobaczyć, bo
czytelnicy przysyłają mi zdjęcia, jak trzymają moją książkę
w swoich dłoniach, jak czytają ją w kawiarni albo na łące. Cieszy
mnie, gdy idę na pocztę i wysyłam książkę w różne zakątki świata.
Można ją kupić na mojej stronie, a wtedy mam okazję napisać
kilka słów do osoby, która ją zamówiła, zamieścić dedykację.
Dzięki temu, że sprzedaję ją też sama, widzę, do kogo i gdzie
trafia. To jest bardzo miłe.
Jak długo pisze się książkę?
Zbieranie materiałów zajęło mi 6-7 lat, a samo pisanie równo rok.
Wynajęłam pomieszczenia w byłej galerii „Szarej” w Cieszynie
i ułożyłam sobie dzień w ten sposób, że zaczynałam pracę o 7
rano i do godz. 10 zajmowałam się tylko i wyłącznie książką.
Nie zapalałam światła, miałam zamknięte okiennice, izolowałam
się od świata, byłam tylko ja i książka. O godz. 10 otwierali
kawiarnię „Kornel i przyjaciele”, szłam na kawę, a po powrocie
zapalałam światło i zajmowałam się pracą zawodową. W ten
sposób udało mi się oddzielić pracę zarobkową od pracy ideowej,
że tak ją nazwę. Pisząc książkę, nie wiedziałam, czy to się uda,
czy znajdę wydawcę, więc musiałam poświęcić ten rok pracy,
mimo iż efekt nie był wiadomy. Nigdy nie podchodziłam do tego
w kategoriach inwestycji, która się zwróci. Trzeba było pracować
dla idei, ale uznałam, że warto. Gdybym w to nie wierzyła, wątpiła
w sens tej pracy, to by się nie udało. Po napisaniu odbyły się dwa procesy redakcyjne. Pierwszą korektę zrobiła mi zaprzyjaźniona osoba, Zuzia Sokołowska i trwała ona kilka tygodni, a drugą redaktor
z wydawnictwa. Było to kolejne pięć miesięcy pracy z tekstem,
niemal zdanie po zdaniu.
Przygotowywała pani książkę 7 lat, a pod koniec jej pisania
zachorował pani ojciec. Czy to coś zmieniło?
Ostatnie słowa książki napisałam tydzień, może dwa przed
śmiercią taty. Długo zastanawiałam się, co napisać, bo czułam,
że teraz powinnam napisać coś szczególnego, coś bardzo mądrego. Że każdy, kto to przeczyta, będzie miał receptę na to, jak
umierać. Głowiłam się i głowiłam nad tym ostatnim rozdziałem,
a że nie miałam już tej przestrzeni w Cieszynie, próbowałam
pisać w domu, ale nie mogłam się skupić. Wreszcie mnie olśniło,
że potrzebuję nowego rytuału i miejsca, gdzie będę pracować.
Zapytałam przyjaciół, czy mogę pisać u nich w kuchni, gdy
oni wyjdą do pracy. Ewa i Łukasz się zgodzili, więc siadałam
w kuchni z rolką papieru toaletowego, pisałam i płakałam, płakałam i pisałam. Przez trzy dni napisałam ostatni rozdział, który
liczy raptem trzy strony i jest to najbardziej osobisty i emocjonalny fragment książki. Pozostała część nie zawiera prywatnych
treści dotyczących moich przeżyć ani relacji z tatą, starałam się
pisać obiektywnie.
Już sam tytuł książki „PlayDead.info. Śmierć/nieśmiertelność
jako pojęcia z pozoru przeciwstawne w kulturze współczesnej” wskazuje, że to nie jest książka tylko o śmierci.
(cd. na str. 14)
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MIŁOŚĆ PO ŚMIERCI
(cd. ze str. 13)

Tylko w połowie jest o umieraniu, a druga połowa traktuje
o naszym współczesnym doświadczaniu życia online. Jeśli popatrzymy na statystyki, dowiemy się, że przeciętny Polak codziennie
spędza online 5,5 godziny i średnio publikuje dwie informacje
w internecie. Wcale nie jesteśmy w czołówce światowej, a jeszcze
warto dodać, że dane dotyczą roku 2018. Pomyślmy, co moglibyśmy zdziałać, gdybyśmy 5,5 godziny dziennie robili pompki albo
uczyli się języków, albo pielęgnowali ogródek, gdy tymczasem
poświęcamy ten czas na przeglądanie Instagrama, Facebooka,
udostępnianie jakichś treści.
Czyli zaczynamy żyć w internecie.
Już żyjemy w internecie! Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak dużo
czasu nam to zajmuje, to nie możemy traktować tego naszego
drugiego życia po macoszemu. Warto skupić się nad tym i zastanowić, jaka jest różnica pomiędzy naszymi równoległymi
życiami. Jak inaczej przebiegałaby ta nasza rozmowa, gdybyśmy
ją prowadziły np. na facebookowych komentarzach. W książce
przyglądam się temu, jak się rodzimy, żyjemy i również umieramy w internecie. Przypatrzmy się osi czasu na Facebooku,
to jest to nasze drugie życie. Robimy sobie pomnik, dzielimy
się najfajniejszymi informacjami - jesteśmy na wakacjach,
z przyjaciółmi, odnosimy sukcesy. Tworzymy równoległe życie,
które w pełni kontrolujemy i dzięki temu może być takie turbo
piękne i tak odmienne od realu. Nie wrzucamy na Instagram
każdego zdjęcia. Najpierw wybieramy najładniejsze ujęcie, potem
włączamy filtr, żeby upiększyć chwilę i dopiero potem dzielimy
się nią ze znajomymi i całym światem. To nie jest odbicie naszej rzeczywistości, tylko jej upiększeniem, kalkulacją, totalną
kontrolą. W książce wprowadzam pojęcie „nieumieralność”,
które nie oznacza, że jesteśmy w internecie nieśmiertelni w
sensie pokonania śmierci, zatrzymania czasu, tylko staramy się
odrzucać wszystko, co związane z upływem czasu, ze starością,
z niedoskonałością. W internecie jesteśmy nieumieralni, wiecznie
młodzi, piękni, wyprasowani, uśmiechnięci.
Czy możemy żyć na Facebooku po śmierci?
Są różne ścieżki. Możemy zostawić swój profil, czyli może udawać profil żywej osoby, a możemy wyznaczyć opiekuna konta,
który będzie nim zarządzać po naszej śmierci. I w takiej sytuacji
mamy znowu różne możliwości. Opiekun może zamienić konto
na In memoriam, może je zlikwidować albo publikować to, co
uzna za stosowne. Możemy też sami zdecydować, co będzie się
ukazywać na naszym koncie po śmierci, np. po dwóch latach
ma się ukazać takie a takie zdjęcie. Istnieją już aplikacje, które
pozwalają na takie planowanie. Jest jeszcze inna możliwość. Są
programy, które uczą się tego, jak piszemy, jakie zdjęcia zamieszczamy, co udostępniamy, i tworzą bota, który przejmuje nasze
życie na Facebooku i prowadzi je po naszej śmierci, udzielając się,
komentując i utrzymując kontakt z innymi ludźmi. Ktoś kiedyś
wyliczył, że w 2095 roku więcej kont na portalach społecznościowych będzie należało do użytkowników, których nie ma już

w realnym świecie. Możemy je nazwać istotami wirtualnymi.
Nie mogę nie zapytać o sztukę w czasach zarazy. Czy pani
wystawa traci na tym, że obejrzeć możemy ją tylko na filmie,
a nie w galerii?
To jest inne doświadczanie. Kiedy postanowiłam nakręcić film
z wystawy, kierowałam się między innymi tym, że do galerii trafi
200-300 osób z Cieszyna i okolicy, a film mogą obejrzeć ludzie na
całym świecie i to na pewno jest plus. Oczywiście oglądając film
nie będziemy doświadczać wielu rzeczy ciałem, nie poczujemy
przestrzeni, fizyczności miejsca, zmiany światła krok po kroku,
trójwymiaru. To jest zupełnie inny proces doświadczania niż gdy
siedzimy przed komputerem i ruszamy myszką. Sztuka może występować i tutaj, i tutaj, tylko trzeba inaczej zaplanować proces.
Ważnym aspektem odbioru sztuki w sieci jest edukacja, która jest
dla mnie bardzo istotna, stąd moje filmy nie tylko z wystawy, ale
i z jej przygotowania. Tak sobie trochę narzekamy w środowisku
artystycznym, że ludzie nie umieją odbierać sztuki, że nie są tego
uczeni. Tu tkwi problem. Plastyka w szkołach jest traktowana po
macoszemu, a bez edukacji nie ma odbiorców. Uczymy się na
polskim, jak czytać słowa, że jest coś takiego jak wiersz i to nie
jest byle co, a jak popatrzymy na dzieło Picassa, to prychamy,
że nasze dziecko mogłoby to namalować. Nie mamy żadnego
przygotowania do posługiwania się językiem wizualnym. Często
porównuję to do sytuacji, gdy patrzymy na japoński wiersz nie
znając japońskiego i oceniamy go po tym, czy litery ładnie wyglądają. Dlatego tak ważna jest edukacja. Opowiadanie ludziom,
jak można odbierać sztukę, podpowiadanie im, co znaczą prace,
jak powstają, jak czytać kompozycję obrazów, która jest tak samo
konkretna jak równanie matematyczne.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Niemiec

Kadr z filmu, podczas którego Urszula Kluz-Knopek oprowadza po
zakończonej niedawno wystawie „Połączenie nie zostało zerwane”.
Wystawa realnie już nie istnieje, ale warto ją obejrzeć na YouTube
w towarzystwie autorki. W uchwyconym momencie artystka opowiada
o eksponatach, które powstały z uszkodzonych tykw po zastosowaniu japońskiej techniki naprawy ceramiki Kintsugi (więcej o tym
w pierwszej części wywiadu oraz w filmie).
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Joanna Jodełka
„2 miliony za Grunwald”

Sara Nović
„Dziecko wojny”

Powieść sensacyjna oparta na burzliwych losach najsłynniejszego obrazu
Jana Matejki „Bitwie pod Grunwaldem”. Wybucha II wojna światowa
– Niemcy obsesyjnie pragną znalezienia i zniszczenia obrazu. Minister
propagandy III Rzeszy, Joseph Goebbels, wyznacza nagrodę 2 milionów
reichsmarek za odnalezienie dzieła.
Wywiezieniem płótna zajmuje się
lubelski zawadiaka – Dziurawiec.

Jeden z najgłośniejszych
światowych debiutów powieściowych.
Jugosławia, 1991 rok. Ana
mieszka z rodzicami i malutką, ciężko chorą siostrą
w Zagrzebiu. Z dnia na dzień
wojna zaczyna coraz głębiej
wdzierać się w dziecięcy
świat Any, by po chwili już
zrujnować go doszczętnie.

2 lipca 2020 r.

W dawnym Ustroniu

Dziś w „Dawnym Ustroniu” premiera
zdjęcia, wykonanego na przełomie lat
1961/62, które dla Ustronia ma z całą
pewnością rangę historyczną. Przedstawia
bowiem drewniany dom Janiny Żertkowej, mieszczący się na Gojach poniżej

obecnego cmentarza komunalnego. Tam,
w przyległej do domu szopie, podczas II
wojny światowej znajdowała się kryjówka
partyzantów, nazywanych nawet przez
mieszkańców Ustronia „partyzantami od
Żertkowaej”.

9 listopada 2019 r., w 75. rocznicę
wojennej zbrodni, prezentowaliśmy
w Muzeum Ustrońskim film pt. „Śladami
listopadowej tragedii”, w którym przybliżyliśmy wydarzenia związane z tym
miejscem. 9 listopada 1944 r. Janinę Żertkową obudziło walenie w drzwi. Wkrótce
potem do jej drewnianego domu wtargnęli
hitlerowcy, rozpytując o to, gdzie mieszka
Franciszek Krysta (lat 31), pracownik
Kuźni. Kwadrans później rozległy się
strzały. Gdy kobieta wraz z ojcem wyszła z domu, ujrzała wstrząsający widok
– tuż pod płotem jej posesji rozlewała
się kałuża krwi. Klęczała nad nią matka
zamordowanego, zbierając spracowanymi rękoma zbroczone grudki ziemi, by
zanieść je na cmentarz. Franciszek Krysta
podejrzewany był o to, iż miał związek
z pobiciem mistrza kuźniczej tokarni,
Paula Birkhahna, zagorzałego hitlerowca nienawidzącego Polaków. - „W tym
samym czasie, w którym zginął Krysta,
w szopie Żertkowej przebywali partyzanci, którzy mieli tam kryjówkę. Czyli byli
obok, gdy go rozstrzelano” – wspominał
Tadeusz Podżorski, jeden z bohaterów
filmu, świadek wojennych wydarzeń. Rzekomo Janina Żertkowa prosiła ich, aby nie
podejmowali żadnych akcji i nie zdradzili,
że udzielała ruchowi oporu schronienia.
W ustrońskich kręgach nie była to jednak
tajemnica. Zainteresowanych tematem
odsyłam również do nr 22 Pamiętnika
Ustrońskiego, gdzie wydarzenia te zostały
opisane.
Alicja Michałek

MUZEUM
USTROŃSKIE
ZAPRASZA

Zamieszczamy ponownie fotografię, która znalazła się w świątecznym numerze (nr
15 z 9.04. 2020 r.) przedstawiającą willę „Przedwiośnie” z lat 30. XX w., a przed nią
trzech mężczyzn. Otóż jeden z nich Leon Madzia został wcześniej rozpoznany, natomiast
dwóch pozostałych rozpoznała stała czytelniczka z Katowic, prenumerująca naszą gazetę
Janina Paluch córka Leona Madzi, która przesłała następujący komentarz: „Pierwszy
z prawej to mój ojciec Leon Madzia, w środku jego starszy brat Mateusz Madzia i następnie po lewej najstarszy brat Korneliusz Madzia”. Serdecznie dziękujemy za pomoc
w opisaniu zdjęcia.
2 lipca 2020 r.
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Chips to uroczy pies, mimo siwego pyszczka dużo w nim ciekawości
i radości! Na spacerze całą drogę merda ogonkiem, nie ciągnie, ładnie
chodzi. Lubi się upewnić, że ktoś z nim idzie i że jest bezpieczny.
Wystarczy powiedzieć słowo a Chips zyskuje pewność siebie i dumnie
idzie. Mimo niewielkich rozmiarów Chipsik do innych piesków jest
trochę zaczepny, ostatnie szczeknięcie należy do niego! Nie jest
agresywny, ale trzeba zachować bezpieczną odległość. Dla ludzi jest
przemiły i łagodny, no chłopak do schrupania. Bardzo lubi smakołyki,
o które pięknie prosi. A jak się uśmiecha!
CHIPS ma ok.7 lat i jest malutki. KONTAKT - Stowarzyszenie AS ,Basia
tel/sms 502-242-904

ALA I AS
Ala od dziecka kochała wszystkie zwierzęta. Jest to co prawda
uczucie typowe dla maluchów, gdyż obserwowanie naszych braci
mniejszych stanowi jedną z ważniejszych dziecięcych fascynacji.
Wspólne zabawy, nawiązywanie więzi z ulubieńcem to relacje,
które pozostają w psychice dziecka na długie lata i kształtują jego
wrażliwość, a obopólne okazywanie miłości i przywiązania jest
jednym z najwspanialszych doznań. Tymczasem Alicja Cieślar
już jako osoba dorosła stale angażuje się i organizuje różnoraką
pomoc dla zwierząt wraz z grupą aktywnych i pełnych zapału
wolontariuszy. Jej wyjątkowa wrażliwość i ukierunkowanie na
krzywdę wszystkich stworzeń dominują u niej przez całe życie
i wypełniają zarówno czas, jak i serce. Obecnie matkuje trzydziestu kocim maluszkom, które gdy nieco podrosną będą czekać na
swoich opiekunów, którzy przygarną je do swych domów, pokochają i dają im opiekę. Wszystkie to urocze, piękne zwierzątka,
pełne energii, werwy i kocich psotów, a każde z nich, gdy zostanie
przygarnięte przez wrażliwą osobę, swoją obecnością i przywią-

Piękna, bura -3 letnia kotka do adopcji. Kubusia wzorowo zachowuje się w domu. Korzysta z kuwety, to prawdziwa czyścioszka. Jest
zdrowa,wysterylizowana i zaszczepiona. Bardzo by chciała mieszkać
w domu i być kotką wychodzącą. Obiecuje, że będzie zawsze ładnie
wracać na kolacje. Da się pogłaskać z wdzięcznością, ale nie lubi
wielkiego przytulania i „ugniatania” z miłości. Kontakt: 662 151
885, 606 911 687
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zaniem wpłynie na to, że świat wyda się piękniejszy i bardziej
radosny. Kot jest znakomitym towarzyszem dla dziecka. Zdaniem
specjalistów, dzieci które wychowują się ze zwierzętami są bardziej otwarte na innych, odważniejsze i bardziej samodzielne.
Jeśli zdecydujemy się na kotka pamiętajmy, że nie może być traktowany jak żywa zabawka. Powinien on mieć zapewnione swoje
miejsce, legowisko, w którym będzie mógł spokojnie odpocząć.
Kot może też być nieocenionym towarzyszem samotnych,
schorowanych seniorów. Każdy zna dobroczynny wpływ, jaki
mają na nas zwierzęta. Mruczenie domowego pieszczocha ukoi
serce i duszę, ale też może uleczyć ciało, gdyż kot kładąc się na
chore miejsce człowieka potrafi ulżyć w chorobie, czy nawet
zlikwidować stan zapalny. A zatem kochajmy koty!
Alicja, od lat matkując wielu pokrzywdzonym, bezdomnym
stworzeniom, znana jest w ustrońskim środowisku jako obrońca
zwierząt. Jest niewątpliwym autorytetem w tej dziedzinie, a zwracają się do niej o pomoc i radę osoby prywatne oraz instytucje.
Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AS”
Animals Security, które zostało założone w 2003 r. W latach
2004-2008 organizowało ono coroczną charytatywną imprezę w
ustrońskim amfiteatrze pod nazwą „Każdy AS jest nasz”, której
głównym celem było zachęcanie do adopcji psów ze schroniska w
Cieszynie. W pierwszych latach działalności w szkołach podstawowych nr 1 i 2 utworzono Szkolne Koła Przyjaciół Zwierząt AS.
Stowarzyszenie było też inicjatorem ustawienia na terenie Ustronia koszy na psie odchody. Wielokrotnie organizowało zbiórki
karmy i pomagało w transporcie zwierząt na zabiegi sterylizacji.
Dwa lata temu do Stowarzyszenia dołączyła liczna grupa
nowych wolontariuszy. Powstały domy tymczasowe dla psów i
kotów. Stowarzyszenie ma podpisaną umowę z Urzędem Miasta
w Ustroniu na wyłapywanie kotów wolnożyjących potrzebujących
opieki. Działacze ASa organizują ich leczenie oraz dokonywanie
sterylizacji i kastracji, a także zapewniają im opiekę po zabiegu.
Alicja Cieślar poinformowała: W tym roku pomogliśmy już
około 80 kotom z terenu Ustronia. W tej chwili samych kocich
maluszków z terenu Ustronia w naszym domu tymczasowym jest
40. Są leczone, a po odrobaczeniu i pierwszym szczepieniu przygotowywane do adopcji.
Współpracujemy też ze schroniskiem dla psów w Cieszynie.
Zabieramy do naszych domów psy stare, chore i te, które nie radzą
sobie w schroniskowych warunkach. Szukamy dla nich odpowiednich domów stałych. W tym roku pomogliśmy już 41 pieskom.
Podejmujemy też interwencje w sprawie zwierząt przebywających w złych warunkach, czego przykładem były działania
w sprawie trzech kucyków w bardzo złym stanie (ciągle trwa
postępowanie dowodowe). Współpracujemy ze Strażą Miejską,
a także z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii. Warto zajrzeć
na nasz fb: Stowarzyszenie AS Pomagajmy Zwierzętom oraz na
stronę www.stowarzyszenieas.pl, gdzie na bieżąco informujemy
o naszych działaniach i prezentujemy zwierzaki, które szukają
domów.
Jeżeli znajdziemy rannego lub chorego kota czy psa, to należy
powiadomić Straż Miejską, a w godzinach nocnych policję.
Niezwłocznie zostaną powiadomione odpowiednie służby. Tak
samo należy postąpić, jeżeli będzie ranna sarna, jeleń lub dzik.
Zdarzają się też zgłoszenia potrąconych jeży czy wiewiórek. Po
udzieleniu im pomocy weterynaryjnej na czas rekonwalescencji
trafiają pod opiekę naszych wolontariuszy. Gdy zdrowieją zostają
wypuszczone. Jeszcze dodam, że już po raz drugi wydajemy kalendarz, którego bohaterami są nasi podopieczni. Mam nadzieję,
że i końcem tego roku to się nam uda.
Bardzo ważne i budujące dla nas, obecnych wolontariuszy ASa
jest wsparcie, które udzielają nam panie Mira Jurczyńska i Elżbieta Kożdoń- Buchta, jedne z założycielek tego stowarzyszenia.
Wspierają nasze działania i mają z nami stały kontakt. AS to efekt
pracy zespołowej kilkunastu osób i to jest naszą siłą.
A zatem, patrząc na poświęcenie i zaangażowanie w ten szczytny cel wielu wolontariuszy kochajmy zwierzęta i zapewnijmy im
odpowiednia opiekę, a będą naszymi wiernymi towarzyszami,
obdarzając nas oddaniem i niezawodnym uczuciem. Za każdym
razem, gdy głaszczemy ukochanego pieszczocha doświadczamy
jakby jego serce biło razem z naszym, a przy każdym powitaniu
odczuwamy, że jego miłość jest nieskończona.
Lidia Szkaradnik
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Adwokat Tomasz Uchroński.

PORADY
U ŚW. ANTONIEGO
Nieznajomość przepisów prawnych nie oznacza, że nie musimy się do nich stosować. Jednak aby zainteresowany obywatel mógł się zapoznać z obowiązującym go prawem, trzeba
mu to umożliwić. W polskim systemie prawnym, zgodnie
z przepisami Konstytucji, każdy powszechnie obowiązujący
akt prawny musi zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw.
Tymczasem obecne systemy prawne są bardzo rozbudowane,
a przepisy tworzone są skomplikowanym językiem, dlatego
zawsze należy rozważyć, czy przed ważniejszą decyzją nie
skonsultować się z prawnikiem, gdyż koszt porady prawnej
jest symboliczny w porównaniu z karą grożąca za niezastosowanie się do przepisów.

Warto też wiedzieć, że od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc
prawna jest udzielana na nowych zasadach i może z niej skorzystać znacznie szerszy niż dotychczas krąg osób zainteresowanych
oraz w szerszym zakresie spraw. Należy jednak złożyć pisemnie
oświadczenie, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika. Ruszyła także nowa forma pomocy, tzw. nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, które polega w szczególności na udzielaniu porad
osobom zadłużonym oraz z zakresu spraw mieszkaniowych
i zabezpieczenia społecznego. Jest także możliwość skorzystania
z nieodpłatnej mediacji.
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie
w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” są wymienione wszystkie gminy, a w nich prawnicy świadczący takie usługi, lecz Ustroń
nie został tam ujęty, gdyż nie można było spełnić warunków
Starostwa Powiatowego odnośnie jego lokalizacji. Tymczasem
warto wiedzieć, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej” od dwóch lat oferuje bezpłatną pomoc
w zakresie prawa opiekuńczego, a w Fundacji Św. Antoniego
przy ul. Kościelnej 21 od kilku lat w każdą drugą i czwartą środę
udzielane są bezpłatne porady prawne przez adwokata Tomasza
Uchrońskiego, którego poprosiliśmy o nieco informacji na temat
tej działalności.
Jak długo prowadzi pan doradztwo prawne w Fundacji?
Doradztwo prawne w Fundacji św. Antoniego prowadzę od około
5 lat – 2 razy w miesiącu. Przed tym okresem Fundacji doradzał
radca prawny Stanisław Uchroński.
Kto może z nich skorzystać? Czy musi to być osoba zarejestrowana w Fundacji św. Antoniego?
Z porady może skorzystać każda osoba, która ma taką potrzebę. Nie musi być zarejestrowana w Fundacji. Punkt doradztwa
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prawnego został utworzony z myślą o ludziach potrzebujących,
w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie mają możliwości finansowych, aby skorzystać z usług prawnych na wolnym rynku.
Czy jest duże zainteresowanie? Ile osób przybywa średnio
podczas jednego spotkania i ile czasu poświęca pan jednej
osobie?
Średnio na każde spotkanie przychodzi około 4 osób. Czas trwania porady jest uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy
i trwa około 15 minut.
Proszę podać z jakimi sprawami przychodzą do pana zainteresowani?
Najczęściej osoby zgłaszają się ze sprawami rodzinnymi, karnymi
i cywilnymi, szczególnie ze sprawami spadkowymi.
Czy zdarzają się przypadki, że tej samej osobie udziela pan
pomocy wielokrotnie i z czego to wynika?
Owszem, zdarzają się sytuacje, że kilka razy udzielam porad
tej samej osobie. Z reguły dlatego, że osoby przychodzą z innymi sprawami, albo sprawa z którą przyszli pierwotnie miała
charakter rozwojowy - okoliczności sprawy się zmieniły, co
wymaga kolejnej opinii. Zdarza się również, że na poradę osoby
przychodzą bez koniecznych dokumentów, przez co porada musi
zostać powtórzona.
Proszę wymienić jakieś trudne, nietypowe sprawy i oczekiwania klientów?
Sprawy z którymi przychodzą osoby do Fundacji nie są
skomplikowane po względem prawnym, jednak z reguły mają
duży ciężar gatunkowy, bo często chodzi o rozbite rodziny,
dotknięte np.: alkoholizmem jednego z rodziców połączonego
ze znęcaniem się.
Przeprowadzamy ten wywiad, aby poinformować czytelników, zainteresować ich tą możliwością pomocy udzielaną
bezpośrednio przez pana w ramach Fundacji. Czy chciałby
pan jeszcze coś dodać do tej wypowiedzi?
Punkt nieodpłatnego doradztwa prawnego, który został utworzony przez Pana Prezesa Browińskiego, był jednym z pierwszych
punktów na tym terenie, a jego pomysł wyprzedził o kilka lat
ogólnopolskie rozwiązanie tzw. punktów nieodpłatnych porad
prawnych, które znajdują obecnie niemal w każdej gminie
w Polsce. Nie ma jednak takiego punktu w Ustroniu. Przez to
punkt doradztwa prawnego przy Fundacji wypełnia powstałą lukę.
Rozmawiała: Lidia Szkaradnik

Szukamy domu tymczasowego dla wyjątkowego kotka Sida. Kotek
ma około 1,5 roku i w swoim krótkim życiu przeżył wiele. Został
znaleziony w Goleszowie. Potrącony przez samochód, miał złamane dwie łapki i miednicę. Po długiej rekonwalescencji całkowicie
doszedł do sprawności. Sid charakteryzuje się stoickim spokojem.
Lubi fotel i kanapę oraz towarzystwo człowieka. Jest odrobaczony,
wykastrowany i zaszczepiony. Załatwia się do kuwety, jak na porządnego kota przystało. Szukamy domu tymczasowego – Sid musi jeść
specjalistyczną karmę Urinary, czasami też trzeba będzie wykonać
badania kontrolne. Karmę i opiekę weterynaryjną zapewnia nasze
Stowarzyszenie As. Kotek przebywa w Ustroniu. Można dzwonić na
nr 606911687.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

4-5.07 10.00 Z buta i na kole – bezpłatne weekendowe
		
wycieczki z przewodnikiem
4.07
10.00 Wycieczka rowerowa do tężni w Dębowcu,
		start rynek
5.07
10.00 Wycieczka rowerowa z przewodnikiem
		
dolinami Wisły i Brennicy na Żarnowiec, start
		rynek
10.7
20.00 Koncert Krzysztofa Zalewskiego, amfiteatr
(bilety od 75 zł)
18.07 20.00 Koncert Darii Zawiałow, amfiteatr (bilety 69 zł)

10 lat temu - 8.07.2010 r.

Dobry sposób na maseczkę.

Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY – USTROŃ. 33-85453-98.
KOMANDOR – Cieszyn, ul.
Stawowa 27 – szafy, garderoby, zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko...
Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0%. 728-340-518, (33) 854-2257. www.komandor.pl
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ. 798-081-406.
Koszenie, kosiarka, wykaszarka.
888-901-824.
Mobilne usługi fryzjerskie
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 505152-958.

Tani wywóz szamba. 516-233242.
Wezmę w dzierżawę pola orne
łąki i nieużytki. 511-482-407.
Dwór Skibówki i Zbójnicka Chata przyjmie do pracy w kuchni na
stałe lub dorywczo. 602-218-918.
Sprzedam maszynę do szycia,
niemiecka, stan bardzo dobry.
Tanio! 885-237-067
Salon fryzjerski Ella zaprasza,
ul. Daszyńskiego 56, tel. 518958-672.
Pokój do wynajęcia z łazienką
i aneksem kuchennym. 533493-712.
Pokój z łazienką blisko centrum
na dłużej do wynajęcia. 505201-564.
Do wynajęcia garaż, os. Manhatan. 500-664-004.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

2.07					
3-4.07			
5-6.07			
7-8.07			
9-10.07		
11-12.07
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Pod Najadą						ul. 3 Maja 13				tel. 33 854-24-59
Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76
Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 			tel. 33 854-14-73
Rumiankowa						ul. Skoczowska 76			tel. 33 300-30-40
Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76
Na Zawodziu						ul. Sanatoryjna 7 			tel. 33 854-46-58

PANI LIDIA NA PREZYDENTA
Znana ustrońska globtroterka Lidia Troszok obchodziła swoje
osiemdziesiąte urodziny w Muzeum Ustrońskim. w miejscu przyjaznym obieżyświatom. Zresztą scenografię spotkania tworzyła
wystawa zdjęć Andrzeja Więcławka z jego wojaży. Sama jubilatka
wielokrotnie wygłaszała w Muzeum prelekcje i wspominała swoje
wyprawy, a wśród słuchaczy było wielu mieszkańców Ustronia,
którzy przez nią zostali zarażeni bakcylem podróżowania. Nie
inaczej było i tym razem. Towarzysze wycieczek, rodzina, przyjaciele przyszli złożyć życzenia nestorce ruchu turystycznego
w naszym mieście, długoletniej szefowej Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Władze miasta reprezentował
przewodniczący Rady Miasta, Stanisław Malina. Pani Lidia jest
wdową po zasłużonym wójcie Ustronia Ludwiku Troszoku, który
rządził w ratuszu w latach 1954-64, wtedy, kiedy Ustroń przekształcił się z wioski w miasto.
UPALNIE
Mountain Marathon to międzynarodowe zawody sportowe
rozgrywane w biegach górskich. W ostatnich latach jest to jedna
z najbardziej popularnych konkurencji sportowych. W zawodach
brali udział zarówno doświadczeni sportowcy jak i amatorzy
oraz pasjonaci aktywnego wypoczynku. Impreza promowała nie
tylko biegi górskie i aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim popularyzowała regionalne atrakcje, ich walory sportowe
i turystyczne, których nie brak w Beskidach. – Kolejne edycje
są zaplanowane w innych miasteczkach górskich – stąd każdy
maraton ma swój niepowtarzalny urok i charakter – mówi jeden
z uczestników. Pierwsza edycja tegorocznych zawodów odbywała się w Ustroniu. – Trasa liczyła około 20 km i wiodła na górę
Czantorię. W tym roku była odwróceniem ubiegłorocznej, dlatego
mogła wydawać się niektórym uczestnikom łatwiejsza – zaznaczył
organizator Paweł Fąfecki.
12 MĘSKICH I 5 ŻEŃSKICH
W ubiegłą sobotę, 3 lipca obył się turniej siatkówki plażowej
„PLAZA 2010”. Zgodnie z ideą turnieju w lipcowe weekendy
zaplanowano 3 imprezy. Siatkówka plażowa cieszy się w naszych
okolicach sporą popularnością szczególnie w okresie wakacji.
Celem turnieju jest nie tylko wyłonienie najlepszych siatkarzy
plażowych w okolicy, ale także krzewienie idei aktywnego spędzania czasu w wakacje i popularyzacja kultury fizycznej w każdej
grupie wiekowej. Pierwszy turniej odbył się w Cieszynie, następny
w Ustroniu, a kolejny odbędzie się w Bielsku. Wybrała: (lsz)
2 lipca 2020 r.

P R Z E TA R G I
www.ustron.bip.info.pl

25.06.2020 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w Ustroniu ul. Podgórska – termin składania ofert – do dnia
03.07.2020 do godziny 8:00.
27/2020/4/R

Młodziutka kotka Cieszka znaleziona na os. Cieszyńskim. Jest odrobaczona i zaszczepiona. Miła, puchata kulka czeka na swojego
człowieka – tel. 606 911 687.

NAGRODĘ
za rozwiązanie krzyżówki

STRZYŻENIE + MODELOWANIE
ufundowała Katarzyna Lipowczan

firma Mobilny Fryzjer
Tel. 505 152 958

Mobilny fryzjer to idealne rozwiązanie dla: zapracowanych pań
i panów, zabieganych mam, dzieci obawiających się wizyty
w salonie fryzjerskim, osób starszych, rencistów i emerytów.
Strzyżenie damskie, męskie, dziecięce,
fryzury weselne i okolicznościowe.
Nie taki dawny Ustroń, 2016 r.

Fot. M. Niemiec

Mobilny fryzjer z dojazdem do klienta!

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) miasto niedaleko Szczecina, 8) sztuczna
nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej, 9) rankiem w wojsku, 10) sąsiadka Jaszowca, 12) spotkasz tam hazardzistów,
14) atrybut rycerza, 15) spad-stromizna, 16) strój karateki,
19) świat mistyczny, 22) kolega etnografa, 23) kurort nad
Morzem Czarnym, 24) mała rzepa.
PIONOWO: 2) turystyczny monopolista w PRL-u, 3) Borneo-Bali- Sumatra, 4) odcinek wyścigu, 5) pasmo górskie w Rosji,
6) jednostka wojskowa, 7) wśród literatów, 11) górale z Orawy,
13) placówka dyplomatyczna, 17) nazwa boiska o sztucznej
nawierzchni, 18) imię żeńskie, 20) o poranku na trawie,
21) tytułowy król z dramatu Szekspira.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 10 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 25

SCENA DO REMONTU

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Eugenia Gawlas
z Ustronia, ul. Lipowska . Z powodu koronawirusa redakcja
nadal jest zamknięta. Zwycięzców zapraszamy po nagrody,

jednak prosimy wszystkich o wcześniejsze umówienie się
telefonicznie, tel. 33 854-34-67.
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* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta
Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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Sara Husar

Filip Rozborski

Sara Husar wygrała Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek (U-12) w
tenisie ziemnym BKT Advantage Cup,
który odbywał się od 27 do 29 czerwca
w Bielsku-Białej. Sara znów była bezkonkurencyjna, w finale pokonując Oliwię
Dróżdż (STK Sopot) - 6:3, 6:1, w półfinale
Lenę Rajcę (TAT Toruń) - 6:3, 6:0, paradoksalnie najwięcej musiała się natrudzić
w pierwszym secie ćwierć finału, który
ostatecznie wygrała z Konstancją Dyląg
(UKT Winner Kraków) - 7:5, 6:0.
Trwa dobra passa Filipa Rozborskiego. 29 czerwca rywalizował w Bytomiu
w turnieju Silesia Heas Kids Cup II,
zorganizowanym dla najmłodszymi tenisistów (do lat 10). Zawodnik UKS-u
zajął 3. miejsce w grupie zielonej, czyli
najbardziej prestiżowej w tej kategorii
wiekowej. Warto wspomnieć, że Filip
pochodzi z Rzeszowa, ale postanowił, że
tenisowe szlify zdobywać będzie w klubie
w Ustroniu.
Monika Niemiec

SUKCESY NA WYJEŹDZIE
Nie ma szczęścia organizator – klub UKS Beskidy Ustroń do pogody, ale za to ma
halę i kiedy deszcz obmywa korty na Brzegach, zawodnicy rywalizują pod dachem.
Tak było również podczas Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Skrzatek i
Skrzatów (U-12) w tenisie ziemnym Ustroń Cup, który był rozgrywany w naszym
mieście od 20 do 22 czerwca.

Na ustrońskim WTK gospodarzy reprezentowali: Aleksandra Matysiak, która
odpadła w I rundzie i Aleksander Deda,
który doszedł do ćwierćfinału.
Na turniej przyjechało sporo zawodników, bo ponad 20. Prezes UKS-u i trener
Aleksander Panfil śmieje się, że dzieciakiaz się paliły do gry, tak były głodne
rywalizacji, ale dodaje, że nie było mu do
śmiechu, gdy przeczytał pierwsze po odmrożeniu wytyczne w sprawie organizacji
turniejów. Rodzice musieliby zostawić

dziecko w hali, zawodnicy musieliby
serwować tylko własnymi piłkami, organizacja turnieju byłaby niezwykle trudna.
Obostrzenia złagodzono i polski tenis
wraca do życia. Z powodu pandemii nie
odbywają się wielkie zawodowe turnieje,
więc większe zainteresowanie mediów
wzbudzają pozostałe. Nie bez znaczenia
jest wejście do gry poważnego sponsora
- firmy Lotos.
Bardzo dobrze spisują się zawodnicy
UKS Beskidy na wyjeździe. 29 czerwca

WAKACJE W PRZEDSZKOLU
Przedszkole nr 5. zgodnie z wytycznymi
burmistrza otwarte jest przez cały lipiec,
a na chwilę obecną zgłoszonych jest
9 dzieci. Jak mówi dyrektor placówki
Joanna Cieślar jest to prawdopodobnie największa grupa dzieci zapisanych
do przedszkola w okresie wakacyjnym
na terenie miasta. Choć lato jest specyficznym czasem zarówno dla wychowawców jak i podopiecznych, to
zajęcia wciąż prowadzone będą zgodnie ze ścisłym rygorem sanitarnym,
a priorytetem jest troska o zdrowie dzieci.
Ciepłe lipcowe dni sprzyjają spędzaniu
czasu na zewnątrz. Niestety z powodu
epidemii COVID-19 wychodzenie na
spacery jest niemożliwe, jednak w mini-

malnym stopniu można wykorzystywać
infrastrukturę placów zabaw. Spędzenie
chociażby kilku chwil na świeżym powietrzu jest wskazane, aby uniknąć oparów unoszących się podczas odkażania
powierzchni płynami dezynfekującymi.
W przypadku niepogody pracownicy dbają o regularne wietrzenie pomieszczeń.
Przedszkolaki przyzwyczaiły się już do
restrykcyjnych wymogów, jednak nadal
jest to dla nich trudne, gdyż brakuje im
wzajemnej bliskości. Podobnie sytuacja
ma się w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Przedszkolnymi. Tam również
życie przedszkolne funkcjonuje zgodnie z ustalonymi w maju procedurami
i wytycznymi. Placówka otwarta będzie

Zgłoszenia do 30 lipca, tel. 33 857 93 37.

w sierpniu, gdyż w lipcu ma odbyć się remont w szkolnych salach znajdujących się
bezpośrednio nad oddziałami przedszkolnymi. Planowana jest wymiana podłóg,
drzwi wejściowych do szkoły, a także
oświetlenia na terenie całego budynku. Na
czas prac zapisane dzieci przekierowane
są do Przedszkola nr 5, natomiast w sierpniu wyremontowana placówka ma przyjąć
w swych murach 3 zgłoszonych przedszkolaków. Kontynuowane będą również procedury sanitarne związane
z koronawirusem. Z sal wyniesiono już
wszystkie zabawki, których nie da się
zdezynfekować, a każdy podopieczny
siedzi przy osobnym stoliku oraz ma do
dyspozycji własny materac. Zasady te
nie przeszkadzają podopiecznym, którzy
zdołali już przyzwyczaić się do nowych
realiów.
Karolina Francuz

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelna: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek
biblioteki), tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl / Nakład: 1200 egzemplarzy/ Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: http://
gazeta.odo.ustron.pl /Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o. o.
ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 36 65, e-mail: biuro@drukarniamodena.pl.
Numer zamknięto: 29.06.2020 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 6.07.2020 r.
Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Delikatesy Centrum Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, PSS Beskid, PSS
Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

20

2 lipca 2020 r.

