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W Egipcie poświęcone były Izydzie, ściany Świątyni Salomona obmywano wodą różaną,
a dla antycznych Greków były sybolem Afrodyty, bogini miłości. W średniowieczu trubadurzy
opiewali w swych poezjach ich piękno, Dante porównał do nich rajską miłość, w Turcji sadzone
były na grobach kobiet, a Antoine de Saint-Exupéry uhonorował rośliny wprowadzając je na
strony „Małego Księcia”. Choć urokliwe kwiaty powoli przekwitają, to jeszcze przez kilka
dni będziemy mogli nasycić oczy zachwycającymi różami na miejskich skwerach i w parkach.
Fot. K. Francuz

ZDECYDOWANIE TRZASKOWSKI
Po drugiej turze wyborów prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został
Andrzej Duda, któremu kolejne 5 lat rządów zagwarantowało zdobyte
51,03% głosów w całym kraju. Jego rywalem był Rafał Trzaskowski, który
uzyskał 48,97%.
Zupełnie inny wynik był w Ustroniu,
gdzie zdecydowanie zwyciężył drugi
z kandydatów, zdobywając 62,12%. Na
Dudę zagłosowało 37,88% uprawnionych. W naszym mieście głosowali jednak
również pacjenci i kuracjusze. Dla nich w
sanatoriach i szpitalach utworzone zostały
tzw. obwody zamknięte, w których głosować mogły wyłącznie osoby przebywające tam na leczeniu, nie mieszkające w
Ustroniu, ale ich głosy liczą się do statystyk miasta. Aby precyzyjnie określić, jak
głosowali mieszkańcy, należy te głosy pominąć. Tak więc chociaż w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Ustroń, Śląskim
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Centrum Reaumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im.
gen. Jerzego Ziętka oraz w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji przewagę
miał Andrzej Duda, to po odliczeniu
owych głosów „słupki Trzaskowskiego” urosły jeszcze wyżej. Ostateczny
wynik Ustronia, bez danych z obwodów
zamkniętych, to 36,33% dla Andrzeja
Dudy i 63,67% dla Trzaskowskiego.
Trzaskowski wygrał również w skali województwa śląskiego (51,01%) i w pow.
cieszyńskim (52,35%). Andrzej Duda
zdobył w nich kolejno 48,99% i 47,65%.
(cd. na str. 2)
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Lech Wałęsa piastował urząd Prezydenta
RP w latach 1990-1995, a Ustroń odwiedził
dwukrotnie. W 1998, gdy w Jastrzębiu odbywał się zjazd NSZZ „Solidarność”, liderzy
Związku na miejsce wypoczynku pomiędzy
obradami wybrali hotel „Ustroń”. Kolejny
raz Wałęsa wraz z małżonką pojawił się na
spotkaniu Liderów „Solidarności” Sprzed Lat,
które odbywało się od 5 do 7 lipca 2002, również w hotelu „Ustroń”. Były prezydent zwiedził wtedy miasto, wziął także udział w mszy
w kościele św. Klemensa.
Fot. W. Suchta

ZDECYDOWANIE
TRZASKOWSKI
(cd. ze str. 1)

Najwyższe poparcie kandytat Koalicji
Obywatelskiej zdobył w dzielnicy Poni-

wiec (75,18%), zdecydowany głos na niego oddali również mieszkańcy Miejskiego
Domu Spokojnej Starości (71,43%). Natomiast kandydat PiS wyższe niż w innych
dzielnicach poparcie uzyskał w Lipowcu
i tylko tam zwyciężył. W powiecie Rafał
Trzaskowski wygrał również we Wiśle
(73,55%), w Goleszowie (65,58%), w Cieszynie (61,17%) i w Dębowcu (53,04%).
Jego kontrkandydat odniósł zwycięstwo
w Istebnej (74,37%), w Chybiu (61,89%),
w Strumieniu (59,19%), w Zebrzydowicach (56,59%), w Brennej (53,80%),
w Hażlachu (51,72%) i w Skoczowie
(50,32%). Frekwencja w naszym mieście wyniosła 70,06% i była tradycyjnie już wyższa od średniej krajowej
(68,18%), śląskiej (66,91%) i powiatowej (68,78%). Na tle pozostałych gmin
powiatu cieszyńskiego Ustroń uplasował
się na czwartym miejscu zaraz po Istebnej
(71,86%), Brennej (70,58%) i Strumieniu
(70,51%). Najmniej osób udało się do
urn we Wiśle (65,78%). Warto zaznaczyć, że jest to najwyższa frekwencja
krajowa od 1995 r. kiedy to w wyborach
głosowało 68,23% Polaków. Prezydentem
został wtedy kandydat Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski (51,72%) pokonując
w drugiej turze bezpartyjnego Lecha
Wałęsę (48,28%). Podsumowując wybory
w skali globalnej warto podkreślić także, że
Andrzej Duda w miastach zdobył 43,57%
głosów, na wsi 63,89%, na statkach zagłosowało na niego 30,56%, a za granicą
było to tylko 25,88%. Rafał Trzaskowski
natomiast uzyskał kolejno 56,43% w miastach, 36,11% na wsi, 69,44% na statkach
i 74,12% za granicą. Jaki wniosek nasuwa
się po tegorocznych wyborach? Choć

przez kolejne 5 lat z pozoru „nic się nie
zmieni”, to niespotykany dotąd, niemal
równy podział preferencji rodaków może
zwiastować... sporo zmian!
Karolina Francuz

Janusz Korwin-Mikke to polityk, który najczęściej odwiedzał nasze miasto. Kandydat
wyborów Prezydenckich RP w 1995, 2000,
2005 i 2010 po raz pierwszy odwiedził
Ustroń 13 sierpnia 2004. Spotkał się z ówczesnym burmistrzem Ireneuszem Szarcem,
a następnie na rynku z mieszkańcami i gośćmi Ustronia. Lider partii KORWiN otrzymał
wtedy pamiątkowego Ustroniaczka. Sympatycy zapraszali go do Ustronia jeszcze kilka
razy, m.in. 12 czerwca 2013. Spotkanie
odbyło się w karczmie Wrzos, a przybyło na
nie blisko sto osób.
Fot. W. Suchta

WYNIKI W OBWODACH
				
Głosy ważne		
Frekwencja (%) 			
Rafał TRZASKOWSKI 		
Andrzej DUDA 			

to i owo
z

okolicy

Od momentu ogłoszenia stanu
epidemii, ciągle rośnie w powiecie cieszyńskim liczba osób,
u których test dał pozytywny
wynik. W minionym tygodniu
ten przyrost był jednak zauważalnie mniejszy niż wcześniej.
Na koniec minionego tygodnia
(12 lipca), wedle danych cieszyńskiego sanepidu, w sumie zakażone były 1254 osoby (tydzień wcześniej 1195).
W szpitalach leczono 32 miesz-
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kańców. Ozdrowiało dotąd 908
osób, a zmarło 31.

* * *

Pod koniec lata ma ruszyć
przebudowa ulicy Głębokiej
w Cieszynie. Główny deptak
nadolziańskiego grodu zyska
nową nawierzchnię jezdni
i chodników, znikną bariery
architektoniczne, a zmiana organizacji ruchu da pierwszeństwo pieszym. Roboty pochłoną
około 5 mln zł. Nowa Głęboka
ma być gotowa przed przyszłorocznym sezonem letnim.

* * *

Podsumowano szóstą edycję
zbiórki plastikowych nakrętek dla Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty. Odnotowano
nowy rekord. Pierwsza edycja
zorganizowana w roku szkol-

nym 2014/2015, przyniosła
1502 kg nakrętek. W następnych latach było to 2777 kg,
6216 kg, 3743 kg, 4635,5 kg,
a teraz rekordowe 7378 kg.
W sumie przez sześć lat akcji
zebrano 26 251,5 kg nakrętek.

* * *

„Koper” od ponad 20 lat utrzymuje kontakty z Triefels Gimnazjum w Anweiler. Rówieśnicy
z Niemiec rokrocznie goszczą w nadolziańskim grodzie.
W rewanżu cieszyńska młodzież jest zapraszana za Łabę.
Tegoroczne plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

* * *

W kościele Jezusowym od 2017
roku odbywają się Koncerty
Wyższobramskie. Festiwal odbędzie się również w tym roku,

aczkolwiek z ograniczeniami
związanymi z pandemią. Cztery
koncerty zaplanowano na niedzielne wieczory w lipcu (12
i 26) i sierpniu (9 i 23). Podczas
tegorocznej edycji festiwalu
wystąpią: Jakub Garbacz, Bartłomiej Barwinek, Andrzej
Sikora, Wojciech Wantulok
i Tomasz Orlow.

* * *

Wystawa fotograficzna pt. „Zieliny i strómy na Wisłach, czyli
zioła i drzewa w Wiśle”, gości
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Projekt ma na celu
spopularyzowanie gwarowego
nazewnictwa ziół i drzew oraz
ich zastosowania w życiu codziennym mieszkańców Wisły.
Czynna jest do 5 września.
(nik)
16 lipca 2020 r.

KRONIKA MIEJSKA
AKCJA KRWIODAWSTWA
"ODDAJ KREW"
Zapraszamy na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się
w Ustroniu w dniu 27 lipca 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 proszę pamiętać o:
- zabraniu ze sobą dowodu tożsamości;
- lekkim posiłku (nie zaleca się spożycia takich produktów jak
np.: kiełbasa, pasztet, tłuste mięso, rosół, śmietana, mleko, masło,
oraz jajka i ciasta z kremami). Szczegóły: www.rckik-katowice.pl

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jerzy Woźniak		 lat 75

ul. 3 Maja

Eugenia Marcol		 lat 86

ul. Katowicka

Mariusz Lipowczan		 lat 46

ul. Daszyńskiego
29/2020/1/N

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca
– to miłość macierzyńska.”
Józef Ignacy Kraszewski

Andrzejowi Siemińskiemu

Naczelnikowi Wydziału Inwestycji
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki

śp.

Henryki Siemińskiej
składają

Burmistrz Miasta Ustroń
Przewodniczący Rady Miasta
oraz Pracownicy Urzędu Miasta Ustroń
29/2020/2/N

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
oraz udział
w uroczystości pogrzebowej

śp. Anny

Kocyan

rodzinie, sąsiadom, znajomym,
pracownikom SP- 3 z OP
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składają
syn z żoną.
29/2020/1/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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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

NABÓR DO WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE ZMIANY
SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
Urząd Miasta Ustroń przystąpił do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2016-2020”.
Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 15.07.2020 r. i będzie
trwał do 22.07.2020 r. W związku z ograniczoną ilością miejsc,
decyduje kolejność wpływu wniosków.
Dofinansowaniu podlegają zadania zrealizowane po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Inwestorem, a Miastem Ustroń
(będzie to możliwe po uzyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach ).
Kwota dofinansowania na wymianę nieekologicznego źródła
ciepła wynosić będzie 58% łącznej wysokości poniesionych
kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem nowego źródła
ciepła, jednak nie więcej niż 6032,00 zł.
Wzór wniosku dostępny jest na parterze w Urzędzie Miasta
Ustroń oraz na stronie internetowej www.ustron.pl. Szczegółowych informacji udziela Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta pod nr telefonu 33 8579343.

* * *

LETNIA SZKOŁA BIBLIJNA
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) 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.

* * *

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE
Poszukiwani wolontariusze do obsługi Turnieju Szachowego,
który odbędzie się w dniach 14-24 sierpnia.
Więcej szczegółów na https://www.chessustron.pl/
Zgłoszenia: promocja@ustron.pl
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Remont ul. Fabrycznej powoli dobiega końca.

Fot. M. Niemiec

etapy składają się na sprawny postęp
prac i wykonanie zadania w terminie.
Niezależnie od warunków pogodowych
wykonawca zobowiązany jest m.in. do
usunięcia drzew i krzewów, rozbiórki elementów dróg, regulacji wysokościowej
pokryw urządzeń podziemnych, odwodnienia korpusu drogowego, organizacji
ruchu poprzez oznakowanie poziome
i pionowe, wykonania krawężników
i nawierzchni z brukowej kostki betonowej, wykonania nawierzchni asfaltowej,
przebudowy sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej, zabezpieczenia słupów
energetycznych czy zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi. To tylko jedne z wielu prac,
które wykonane zostaną na odcinku
0,538 metrów ul. Fabrycznej. Za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia wykonawcy
grozi kara umowna w wysokości 0,05%
wynagrodzenia, czyli 1050,93 zł. Termin
zakończenia prac wyznaczono na 31
sierpnia 2020.
Karolina Francuz

FABRYCZNIE NOWA
538 METROWA
30 września 2019 r. ogłoszony został
przetarg na rozbudowę ul. Fabrycznej,
a miasto na tę inwestycję planowało
przeznaczyć 1 996 958,21 zł. Część środków pochodzi z kasy miejskiej, a część
z Funduszu Dróg Samorządowych. Do
przetargu zgłosiło się czterech wykonawców. Obowiązek wybrania najkorzystniejszej z ofert zadecydował o tym,
że 29 listopada 2019 r. miasto podpisało umowę z firmą INSTAL Cymorek Spółka Jawna z Pierśca i partnerem
AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o
z Gierałtowic. Wycenili oni wykonanie
projektu na 2 101 869,12 zł. Niedługo
po tym rozpoczęły się prace remontowe,
a na Fabryczną wjechał „ciężki sprzęt”.

Przedmiotem umowy było wykonanie
robót budowlanych, wykonanie projektu
tymczasowej organizacji ruchu, roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty
ziemne, wykonanie odwodnienia i podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni
chodnika i zjazdów z kostki betonowej,
ułożenie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek
mineralno-bitumicznych, przebudowę
ogrodzeń, wykonanie oznakowania, roboty towarzyszące, przebudowę linii energetycznych oraz sieci teletechnicznych.
Warto zaznaczyć, że na powyższe punkty
składa się wiele pomniejszych elementów.
Wyróżnione w szczegółowej specyfikacji
technicznej zadania pokazują, jak liczne
29/2020/2/R
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W pożarze na Równicy nikt nie ucierpiał.

Fot. SkoInfo

STRAŻACY
NIE MAJĄ WAKACJI
Choć od początku lipca minęły zaledwie
dwa tygodnie, to dla lokalnych jednostek
Straży Pożarnej był to pracowity początek
wakacji. 2 lipca jednostki OSP Ustroń-Polana oraz OSP Ustroń Centrum wyruszyły do zgłoszenia pożaru pustostanu na
ul. Ogrodowej. Na miejscu okazało się,
że sytuacja jest niegroźna, a zadymienie
udało ugasić się po 40 minutach akcji.
Tego samego dnia strażacy z OSP Ustroń
Lipowiec udali się na ul. Lipowską, aby
zająć się zabezpieczeniem uszkodzonego
słupa telekomunikacji. 10 lipca miejskie
zastępy Straży Pożarnej wyruszyły na
poszukiwania osoby zaginionej. W akcji
wsparły je jednostki z Chybia Mnicha,
Jastrzębia-Zdroju, Oficer Operacyjny
powiatu, GOPR Beskidy oraz ustrońska
policja. Zagubionego turystę udało się
odnaleźć o godzinie 2:30. Około 60-letni

mężczyzna nie ucierpiał, a powodem
jego zaginięcia najprawdopodbniej była
nieznajomość terenu. 11 lipca przed godziną 19 jednostka OSP Polana udała się
do hotelu Belweder, gdzie uruchomiła się
czujka pożarowa. Dzień później o godzinie 12:30 strażacy wyruszyli na Równicę,
aby ugasić płonący samochód. Z komentarzy naocznych świadków dowiadujemy
się, że kierująca zaparkowała pojazd,
a wtedy spod maski zaczął wydobywać się
dym. Próby ugaszenia z użyciem ręcznej
gaśnicy samochodowej nie powiodły
się, a po kilku minutach doszło do wybuchu i samochód stanął w płomieniach.
W wyniku pożaru zajęła się również część
ogrodzenia Parku Linowego. Po kilkunastu minutach na miejscu pojawili się
strażacy, którzy sprawnie ugasili ogień.
Karolina Francuz

Jednostka OSP Ustroń-Polana w drodze do
hotelu Belweder.
Fot. OSP Polana

W poszukiwaniach uczestniczyły wszystkie
miejskie zastępy.
Fot. OSP Lipowiec

UWAGA NA
WODNE FONTANNY
Ulica ks. Ludwika Kojzara jest bardzo
ruchliwa, a korzystają z niej zarówno
zmotoryzowani jak i piesi, którzy udają
się na zakupy do pobliskich marketów
i na targowisko. Jednak podczas ulewy,
co ostatnio zdarza się niemal codziennie,
woda stoi na całej szerokości drogi i piesi
z obawy przed ochlapaniem muszą uciekać na pobliski mokry trawnik. Studzienki
przeciwburzowe nie nadążają zebrać
wody, więc spod samochodów tryskają na
pieszych fontanny tego ulicznego ścieku.
Zdjęcie wykonano w ostatnią sobotę po
południu, więc przechodniów już było
mało, a w godzinach rannych podczas
intensywnego deszczu nie sposób przedostać się tą ulicą bez pomoczenia brudną
wodą spod kół.
(LS)
16 lipca 2020 r.

		

Fot. L. Szkaradnik
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Pracy Twórczej, wykonała też nowy logotyp Muzeum Ustrońskiego. Pracuje jako
grafik komputerowy w drukarni Colet
w Cisownicy, ale też chętnie udziela
się społecznie, czego przykładem jest
wieloletnia pomoc Magdalenie Lupinek
w prowadzeniu sobotnich warsztatów
Cieszyńskich Glinioków w muzealnej
placówce.
(LS)

Agata Chrapek podczas pracy w Muzeum Ustrońskim.

AUTORKA LOGO
Logo, które powstało z okazji trwającego Roku Jana Cholewy spotkało się z pozytywnymi ocenami Czytelników naszej
gazety, a zatem przypominamy, że jego
autorką jest ustronianka Agata Chrapek,
która od ponad dziesięciu lat współpracuje
z Muzeum Ustrońskim, wykonując wiele

specjalistycznych prac zleconych. A były
to m.in. renowacje malowanych skrzyń
na wiano tzw. tróweł. Specjalizuje się
w grafice komputerowej i w tej dziedzinie
nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.
Załączamy inne logo jej autorstwa popularyzujące utworzony przy muzeum Domek

OSTATNIA DESKA RATUNKU
Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na rynek pracy na całym świecie, toteż w wielu krajach jest widoczny rekordowy wzrost liczby bezrobotnych. Również
w naszym kraju nastąpiła zauważalna zmiana, a mianowicie z rynku pracownika
przeszliśmy na rynek pracodawcy. Pracownicy, którzy do tej pory dyktowali swoje
warunki, dziś boją się utraty swych stanowisk. Koronawirus spowodował spore
zmiany również w tej dziedzinie i wymusił na wielu pracodawcach oraz pracownikach tryb zdalny, ponadto liczba ofert pracy spadła w wielu gałęziach gospodarki,
a zamykanie zakładów, ograniczenie miejsc pracy i nasilenie zwolnień dotyka wielu
osób również na naszym terenie.

Jaka w tej sytuacji jest pomoc ze strony
Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie?
Jest to instytucja, która ma pomóc bezrobotnemu w znalezieniu zatrudnienia.
Należy tam się zarejestrować, by zostać objętym ubezpieczeniem i korzystać
z różnych form pomocy, a są to m.in.:
oferty pracy, w niektórych przypadkach
zasiłki dla bezrobotnych, staż, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne. Jeśli ktoś w tych trudnych czasach
poszukuje pracy, to Powiatowy Urząd
Pracy może być ostatnią deską ratunku.
Od końca maja instytucja ta ponownie
uruchomiła możliwość osobistego kontaktu, jednak po wcześniejszym zgłoszeniu
wizyty pod nr tel. 33 858 63 10-12, lub
33 858 63 21-22 i z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Na stronie internetowej PUP
zawarto sporo informacji dotyczących
możliwości korzystania z tarczy antykryzysowej i innych form wsparcia, natomiast
oferta pracy w Ustroniu jest dość uboga.
Obecnie poszukiwani są tylko: ślusarze,
kucharze i pomoce kuchenne, pokojowe,
sprzedawcy, operator wózka widłowego,
monter stolarki budowlanej i opiekun

6

osób starszych, lecz propozycja ta może
się zmieniać z dnia na dzień, a aktualny
wykaz osób poszukiwanych na określone
stanowiska widnieje zawsze na stronie
internetowej PUP w Cieszynie. Jest to
w większości możliwość zatrudnienia
na umowę o pracę. W styczniu 2020 r.
zarejestrowano w powiecie cieszyńskim
3161 bezrobotnych, a liczba ta zwiększyła
się podczas pandemii i w czerwcu, gdy ze
względu na okres wakacyjny jest więcej
ofert pracy liczba ta wzrosła do 3861
bezrobotnych. Czy zatem bezrobocie
jest problemem nawet w naszym mieście, gdzie w sezonie letnim jest zawsze
więcej ofert w gastronomii i usługach
turystycznych? Zapytani o problemy
z pracą bezrobotni niechętnie dzielili się
swoimi doświadczeniami zawodowymi.
Anna (lat 45): Jestem zarejestrowana
w Urzędzie Pracy i korzystałam już wcześniej z proponowanej oferty pracy. Liceum
skończyłam, ale byłam pomocą kuchenną
w Uzdrowisku i po kilku miesiącach musiałam przerwać pracę, bo wysiadało mi
zdrowie. Od dawna boli mnie kręgosłup

i stawy, a miałam naprawdę dużo obowiązków. Najwięcej to było sprzątania. Od tych
różnych środków czystości już mnie bolała
głowa. Obecnie nie pobieram zasiłku, więc
aby się utrzymać pracuję dorywczo i pomagam rodzicom, bo wspólnie mieszkamy,
a oni mają sporą emeryturę. Czasem pilnuję
dzieci sąsiadki, to znów przynoszę zakupy
starszej pani i sprzątam jej mieszkanie, ale
dostaję kilka złotych na godzinę i jedzenie,
a mąż ma rentę, więc jakoś da się przeżyć.
Monika (lat 30): Z wykształcenia jestem
kosmetyczką i stylistką paznokci. Gry
nastał koronawirus właścicielka salonu
nie mogła mi zapewnić pełnego etatu,
więc pozostałam bez pracy. Starałam się
w Urzędzie Pracy o dotację na rozpoczęcie
własnej działalności, jednak nie było już
środków finansowych, bo wszystkie fundusze przeznaczono na tarczę antykryzysową,
więc po wielkich trudach znalazłam pracę
w pączkarni. To mnie nie satysfakcjonuje
i będę poszukiwać odpowiedniej pracy
nadal, ale znajomi też twierdzą, że teraz
nie jest łatwo znaleźć jakieś satysfakcjonujące zajęcie.
Krzysztof (lat 40): Pracuję w dużym
zakładzie przemysłowym. Podczas koronawirusa byłem przez miesiąc na postojowym, a przez dwa miesiące pracowaliśmy
w mniejszym zakresie czasu pracy i dostawaliśmy jedynie 60% wynagrodzenia, ale
i tak cieszyliśmy się, że nas nie zwolniono,
bo na utrzymaniu mam żonę i dziecko.
Pracodawca obiecał, że od sierpnia wszystko wróci do normy. Często rozmawiamy
wśród kolegów o pracy w naszym zakładzie i jesteśmy pełni obaw jak będzie dalej.
Oprac. Lidia Szkaradnik
16 lipca 2020 r.

PRZEMYŚL I ZASTANÓW SIĘ
ZANIM ZŁOŻYSZ
DOKUMENTY DO SZKOŁY
Wybór zawodu to bardzo istotna decyzja, przed podjęciem
której staje każdy młody człowiek. Ma ona istotny wpływ
na dalsze życie każdego człowieka.

Bardzo często uczniowie kończący szkołę podstawową nie myślą
o poszukiwaniu pracy. Na ogół nie zastanawiają się, co chcieliby
w swoim życiu robić oraz jakie mają umiejętności, kwalifikacje
i cechy osobowościowe – po prostu często nie znają samych siebie.
W miarę upływu lat młody człowiek zaczyna bardziej lub mniej
świadomie planować swoją karierę zawodową.
Kim pragniemy zostać? Takie pytanie stawiamy sobie na początku rozmyślań nad wyborem własnego zawodu. Niełatwo na
nie odpowiedzieć, bo spośród bardzo dużej liczby zawodów trzeba
wybrać taki, który umożliwi zrealizowanie naszych zamierzeń
i planów, rozwinie uzdolnienia, przyniesie zadowolenie, a także
uznanie innych. Przed podjęciem tej ważnej decyzji konieczne jest
wybiegnięcie myślami w przyszłość, a konkretnie w wiek dorosły
i wyobrażenie sobie siebie w nowej działalności, jaką jest praca
zawodowa.
Decyzji w sprawie wyboru zawodu nie można podejmować
pochopnie, gdyż nieprzemyślany wybór bywa błędem trudnym
do naprawienia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu nie jest
łatwe, bo pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji.
Natomiast odpowiednio wybrany zawód przynosi osobiste
zadowolenie i wiele zawodowych sukcesów. Zawód wybrany
nietrafnie prowadzi niestety do niezadowolenia, a praca wówczas
staje się udręką. Dlatego warto przemyśleć dobrze swój wybór
i skonsultować go z rodzicami, jak również z doradcą zawodowym.
Zawodów jest bardzo dużo i każdy może wybrać ten, który mu
najbardziej odpowiada. Należy umiejętnie przygotować się do podjęcia tak ważnej decyzji życiowej. Pierwszy krok i powiedziałbym
najważniejszy to uświadomienie sobie własnych zainteresowań,
uzdolnień, cech charakteru, usposobienia oraz stanu zdrowia. Kolejny krok to zdobycie informacji o wybranym zawodzie, między
innymi warunkach, perspektywach pracy w tym zawodzie oraz
skonfrontowanie własnych możliwości z wymaganiami zawodu.
Na zakończenie chciałbym podkreślić, że wybór zawodu nie jest
sprawą indywidualną, ale ma ogromne znaczenie społeczne. Od
prawidłowo podjętej decyzji w sprawie wyboru zawodu zależy,
jakimi w przyszłości będziemy pracownikami i czy nasza praca zawodowa będzie pożyteczna dla społeczeństwa. Tylko wtedy może
być taka, kiedy daje nam satysfakcję, przynosząc jednocześnie
korzyści innym. Zawód wybrany zgodnie z zainteresowaniami,
a wykonywany sumiennie i z poczuciem odpowiedzialności, nie
naraża społeczeństwa na straty związane ze złą jakością produktów,
świadczonych usług czy niesprawnie funkcjonujących instytucji.
Każdy rok nauki przygotowującej do zawodu, którego się nie
lubi, to nie tylko nasz stracony czas, ale również uniemożliwienie
zdobycia zawodu komuś, dla kogo zabrakło miejsca w szkole.
Stąd też wybierając zawód, przygotujmy się starannie do podjęcia
ważnej życiowej decyzji, rozważmy wszystkie „za i przeciw” tak,
aby w konsekwencji nie narazić siebie i innych na straty.

16 lipca 2020 r.

		

Życzę wszystkim tegorocznym absolwentom Szkół Podstawowych sukcesów w Nowych Szkołach do których od września
pójdziecie oraz realizacji zamierzonych planów zawodowych.
Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6
doradztwa zawodowego oraz informatyki

LIST DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
Lipiec w latach 70-tych i 80-tych minionego wieku był tym,
w którym Ustroń przeżywał święto w postaci Festiwalu Piosenki
Czeskiej i Słowackiej. Złą decyzją władze miasta w 1990 roku
zdecydowały o jego likwidacji. Mimo apeli różnych ludzi, w tym
najmocniej z nim związanej Elżbiety Sikory, nie został reaktywowany. Niedawno zobaczyłem aktualne zdjęcie Petra Kotvalda, który
po raz pierwszy przyjechał na festiwal jako zwycięzca Konkursu
Polskiej Piosenki w ówczesnej Czechosłowacji. Przyjechał z ręką
w gipsie i bardzo mu kibicowaliśmy. Bardzo szybko stał się z amatora
profesjonalistą. Kilka lat później koncertował już z Haną Zagorową
także na naszym festiwalu. Aktualne zdjęcie dopiero uzmysłowiło
mi, że to już 31 lat jest od kasacji. Kolejne pokolenie mieszkańców
wyrosło. Trudno byłoby dziś kogoś przekonać o jego wznowieniu.
Żal mocno Elżbiety Sikory, która tyle serca i zaangażowania
wniosła w jego rozwój. Tyle go wnosiła w to, by na nowo zaistniał...
ale serce miłujące ludzi spełnia się tym, że pięknie o ludziach potrafi pisać i przekazywać nam to. Szczególnie kochamy Jej artykuły
o zmarłych mieszkańcach naszego miasta. Myślę, że należałoby te
wszystkie materiały zebrać w książkę, bo to jest wartość historyczna
i jako taka powinna znaleźć się w naszym Muzeum.
Ze swojej strony dziękuję Jej za swoją postawę z nadzieją, że
„jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”.
Stanisław Lebiedzik
29/2020/3/R

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ
o przyjęciu dokumentu
oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica
(Uchwała Nr XVI/229/2020 Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 maja 2020 r.)
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa
w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można
w siedzibie UrzęduMiasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej
BIP Urzędu Miasta Ustroń.

		
				

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz
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Od trzech lat w Muzeum Ustrońskim
gromadzi się zakrętki dla Marysi Heller
ze Skoczowa.

JEDNAK
BARDZO
CENNE
Od kilkunastu lat pojemniki na plastikowe nakrętki pojawiają się niemal wszędzie, a o zbiórce nakrętek słyszał prawie
każdy z nas. Akcja wciągnęła tysiące Polaków, więc zbierają je z wielkim zaangażowaniem dorośli i dzieci. Cel jest bardzo
wzniosły, bo uzyskane ze sprzedaży tego
surowca wtórnego fundusze najczęściej
przeznaczane są na wózki inwalidzkie
lub sprzęt rehabilitacyjny, a koszt jednego
wózka wynosi co najmniej kilkanaście
tysięcy złotych. Aby akcja ta przyniosła oczekiwane rezultaty konieczne jest
wspólne działanie całej społeczności,
a najczęściej długotrwałe zaangażowanie
wielu osób, gdyż żeby zebrać kilogram –
wart w przybliżeniu złotówkę – potrzeba
od 400 do 450 zakrętek. Zakładając, że
cena wózka wynosi 10 tys. zł, należy
uzbierać około 10 ton nakrętek, czyli
trzeba wypełnić nimi mniej więcej 65
worków 120-litrowych. To niewyobrażalnie duża ilość.
A dlaczego zbiera się właśnie nakrętki
z butelek plastykowych? W końcu na
surowiec wtórny można przerobić także
makulaturę, aluminiowe puszki, metal
i inne materiały. Otóż zbieranie szkła byłoby niebezpieczne, złom metalowy jest
bardzo niewygodny, zaś puszki po piwie
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nie kojarzą się najlepiej, więc nakrętki
okazały się świetnym pomysłem. Są one
wykonane z czystego polietylenu o dużej
gęstości, który ma wyższą wytrzymałość
mechaniczną i lepszą odporność na czynniki chemiczne od tworzywa PET, z którego
produkowane są zazwyczaj butelki. Na
lepszą opłacalność recyklingu zakrętek
wpływa też fakt, że butelki wymagają
bardziej skomplikowanego i kosztownego
procesu odzysku tworzywa. Potrzebne są
w jego trakcie specjalistyczne maszyny,
dlatego też przerób butelek PET jest droższy. Tymczasem specjalizujące się w tym
zakresie firmy skupują każdy rodzaj zakrętek wykonanych z tworzyw sztucznych,
gdyż kryją one wielki potencjał. Nakrętki
z czystego polietylenu są mielone, a następnie zamieniane w specjalny granulat,
z którego można wykonać wiele rzeczy:
wiadra, rury PCV, skrzynki na narzędzia czy obudowy komputerów i inne
sprzęty lub następne plastikowe nakrętki.
Zbierając je chronimy także środowisko,
a butelki bez zakrętek łatwiej zgnieść, co
obniża koszty ich magazynowania oraz
przewożenia.
W ostatnich latach akcja zbierania nakrętek napotyka na wiele problemów,
gdyż cena ich skupu obniżyła się niemal
o połowę, poza tym coraz mniej firm jest
zainteresowanych ich przetwarzaniem,
a do tego jeszcze dochodzą koszty transportu. Mimo to zakrętki na cele charytatywne nadal są zbierane, a w Ustroniu
od kilkunastu lat angażuje się w tę akcję
Magdalena Lupinek, dyrektor Muzeum
Ustrońskiego, która po zastanowieniu
oszacowała, że w tym dość długim czasie
zgromadzono w tej instytucji około 10 m3
zakrętek. W to miejsce znoszą je nie tylko
mieszkańcy Ustronia, lecz także osoby z
Katowic, a nawet z Warszawy podczas pobytu w naszym mieście. Często zostawiają

je w altance przed głównym wejściem,
a niedoścignionym wzorem jest starsza
Pani z okolic ul. Nadrzecznej, która przywozi je w wózeczku na zakupy w poniedziałki rano idąc na targ. Kilka lat temu
w Muzeum zbierano nakrętki dla Lenki
Cholewy ze Stryszawy, która urodziła się
z wrodzonym brakiem kości piszczelowych
i była operowana w USA przez dr Paleya
– światowej sławy specjalistę w zakresie
leczenia rzadkich schorzeń ortopedycznych. Obecnie od trzech lat w tej placówce
gromadzi się zakrętki dla Marysi Heller
ze Skoczowa. Jej matka zapoznała nas
z historią choroby: Marysia urodziła się
20 lipca 2017 r. z wadą rozwojową – przepukliną oponowo-rdzeniową (rozszczep
kręgosłupa), wodogłowiem i pęcherzem
neurogennym. Cierpi na niedowład kończyn dolnych oraz obniżone napięcie
mięśniowe. Nie porusza się samodzielnie
(jedynie na wózku aktywnym), porozumiewa się za pomocą gestów. Wymaga
stałej opieki oraz rehabilitacji. Każdy nasz
dzień wypełniony jest zajęciami, od rehabilitacji po terapie. Obecnie poddawana
jest terapii komórkami macierzystymi
w szpitalu w Lublinie. Zgromadzone środki
przeznaczane są na rehabilitację oraz
terapie wspomagające jej rozwój. W lipcu planujemy konsultację ze specjalistą
w dziedzinie terapii mitochondrialnej
oraz rozpoczęcie specjalnej suplementacji. Natomiast końcem lipca zamierzamy rozpocząć terapię mikropolaryzacji
w Krakowie.
No cóż, życzymy Marysi i jej rodzinie dużo siły i wytrwałości w walce
o zdrowie. Warto pamiętać, że zbieranie
nakrętek ma szansę powodzenia tylko
wtedy, gdy jest prowadzone na masową
skalę, więc każdy może pomóc potrzebującym i włączyć się w tę szczytną
akcję.
Lidia Szkaradnik

KŁOKOCZKA POŁUDNIOWA
POSZUKIWANA
W związku z prowadzonymi badaniami
genetycznymi kłokoczki południowej
Staphylea pinnata zwanej też kłokocyną
lub kłokoczyną poszukiwane są krzewy
kłokoczki rosnące w lasach, zaroślach
jak i przy domach, w ogrodach a zwłaszcza na terenie starych gospodarstw i na
opuszczonych przychaciach. Cenne będą
również wszelkie informacje o wykorzystaniu (dziś lub dawniej) pędów kłokoczki
lub jej nasion np. w zwyczajach ludowych.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje,
które mogą być pomocne w planowanych
badaniach naukowych. Badania polegają
na pobraniu jednego liścia z danego krzewu w okresie wiosennym. Badania te mają
na celu odpowiedzieć na pytanie którędy
i kiedy krzew ten dotarł na ziemie Polski.
Za wszelkie informacje będę bardzo
wdzięczny. Proszę o przesyłanie informacji na e-mail: l.piechnik@botany.pl lub
pod numer telefonu 728 807 826
Łukasz Piechnik
Instytut Botaniki
im. W. Szafera PAN w Krakowie
16 lipca 2020 r.

X
Fot. K. Francuz

USTROŃSKA NOBLISTKA
„Spełniam się w tym, co kocham!”
Tymi właśnie słowami podczas naszej
rozmowy opisała się Agnieszka Suchy.
Ustronianka, znana naszym Czytelnikom
również pod pseudonimem Dziewanna,
jest nie tylko artystką, ale i miłośniczką nauki. Rzec by można – Kobieta Renesansu!
Prawdziwa z niej humanistka, gdyż ukończyła już filologię polską i nauki o rodzinie
na Uniwersytecie Śląskim oraz prawo
na Wyższej Szkole Humanitas. Obecnie
studiuje psychologię ze specjalizacją neuropsychologii klinicznej i neurologopedii,
podyplomowo pedagogikę korekcyjną
oraz pracuje w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu-Polanie. Pisze także doktorat z literaturoznawstwa, poświęcony sadze „Wiedźmin”
Andrzeja Sapkowskiego. Ponadto ustro-

nianka jest zaangażowana w działalność
naukową. Jej propozycja referatu została
przyjęta na Światowy Kongres Polonistów
2016 w którym wzięła czynny udział.
Uczestniczyła w wielu ogólnopolskich
i międzynarodowych konferencjach, a
swoje zainteresowania rozwijała w ramach
różnych kół naukowych. Jest też autorką
licznych publikacji. W 2015 r. została
uhonorowana wyróżnieniem JM Rektora
Uniwersytetu Śląskiego. Wielokrotnie
otrzymywała stypendia naukowe. Swoje
psychologiczne zainteresowania rozwijała m.in. w Kole Naukowym Instytutu
Psychologii WSH, a artykuł naukowy,
którego była współautorką, ukazał się w
„Pedagogice” z cyklu Zeszytów WSH. W
2020 r. została finalistką ogólnopolskiego

konkursu „Studencki Nobel” w kategorii
„sztuka”. W ramach owego konkursu
cyklicznie wybierani są, w różnych dziedzinach, najlepsi studenci w kraju. A co
Agnieszka robi w wolnych chwilach? Jak
mówi, najczęściej chodzi wtedy po górach
lub sięga po książki. Zaczytuje się przede
wszystkim w literaturze epoki romantyzmu oraz fantasy, a także pozycjach związanych z tajnikami ludzkiego umysłu, kulturą ludową i Skandynawią. Kocha góry
i morze. To właśnie natura dostarcza jej
inspiracji muzycznych. No właśnie... muzyka! Wiemy już, kim jest Agnieszka Suchy. Kimże jest więc Dziewanna? Jest wokalistką, kompozytorką i tekściarką, a pod
tym pseudonimem tworzy mistyczny folk
z wpływami rocka i metalu. Ma na swoim koncie również liczne nagrody bądź
wyróżnienia związane z muzyką; w tym
roku zdobyła wyróżnienie w Przeglądzie
Konkursowym Shanties odbywającym się
w ramach XXXIX Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Żeglarskiej. Koncertowała m.in. w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Słowian i Wikingów na wyspie Wolin czy folkmetalowego festiwalu
w Ostrawie. Współpracuje z wieloma
muzykami – zaangażowanymi zarówno
w orkiestry, zespoły (Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny),
jak i w ich własne projekty. Dziewanna
gościła m.in. w Polskim Radiu „Czwórka”, Radiu Lublin czy Radiu Praga. Jej
kanał na YouTubie ma obecnie już ponad
1,7 miliona odsłon. Dziewanna prowadzi
też fanpage’a na Facebooku, na którym
publikuje teksty swoich piosenek i wiersze. Inicjuje również internetowe akcje
charytatywne. W zeszłym roku wydała
płytę koncepcyjną pt. „Widziadło”. Dzięki
głosom internautów dzieło wygrało konkurs na folkmetalową płytę roku 2019
i zdobyło tytuł Folkowej Płyty Roku 2019
w ogólnopolskim konkursie „Wirtualne Gęśle”, który odbywa się cyklicznie
od 17 lat. Jest to nagroda prestiżowa,
gdyż laureatami owego konkursu były
zespoły takie jak Percival czy Chłopcy
Kontra Basia. „Widziadło” jest albumem
koncepcyjnym, inspirowanym relacją
człowieka z przyrodą, opowiadającym
o granicach życia i śmierci, wizjach
ludzkich i marzeniach. Okładka krążka
nawiązuje do mamidła górskiego – widma Brockenu, a słowo „dnieje” otwiera
i finalizuje materiał na płycie. Ma ono, wraz
z przedstawionym na okładce zjawiskiem,
symbolizować podróż od narodzin aż do
śmierci.
Karolina Francuz
.
29/2020/4/R

16 lipca 2020 r.
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„JASKÓŁKI SPOD
CZANTORII”
Sięgamy pamięcią do małego, ale jakże gościnnego domku
państwa Cholewów przy ul. Daszyńskiego 50, opiewanego
przez harcerską balladę:

„W naszym Ustroniu, sławetnym grodzie,
Żyła Cholewów rodzina.
W niewielkim domku, pod wielką lipą,
Była maleńka drużyna”.
Zaglądaliśmy tam często, tym bardziej że zawsze podejmowali
nas mile Alicja i Jan Cholewowie, ich dzieci „Lala” i Karolek oraz
wspaniała babcia Ewa Cholewowa. Później był jeszcze ulubiony
jamnik Czuwaj. Ale zacznijmy tę historię od początku, gdyż najpierw, jak głosi ballada, istniała nieliczna drużyna harcerska. O jej
powstaniu pisze nasz Kapitan (bo tak go wszyscy nazywaliśmy)
w kronice drużynowej, którą przechowała z dawnych lat jego
córka Nelly, a której pierwsze strony własnoręcznie zapełnił Jan
Cholewa. Opowiada tam o inicjatywie Haneczki Kassik (obecnie Kohut) i Urszulki Wantuły (Rakowska) – uczennic Liceum
Pedagogicznego w Cieszynie – dotyczącej stworzenia drużyny
starszoharcerskiej, co miało miejsce w lutym 1958 r. Pierwsze
zbiórki organizowano w poniedziałkowe popołudnia w domu
przy ul. Daszyńskiego – u państwa Cholewów.
Tak było aż do stycznia 1959 r., kiedy to 56. Lotnicza Drużyna
Harcerzy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu urządziła
bal maskowy. Od tego dnia na zbiórki zaczęły uczęszczać także:
Anna Cembala (Kotecka), Hilda Cyrkulik (Rucka), Maria Mędrek
(Szewczyk), Marta Micherda (Gazurek), Maria Salachna i Anna
Szlauer. W kronice zanotowano wówczas: „Dziewczętami tymi
zaopiekowała się Alicja Cholewowa (Kapitanowa) i 1 lutego 1959
r. zaczęły [one] normalnie pracować w ZHP. Komenda Hufca
ZHP w Cieszynie w rozkazie z tegoż dnia zatwierdziła 97. D. H.
im. Jaskółki spod Czantorii, a na miejsce drużynowej powołano
dh. Alicję Cholewa, zaś na przyboczną drużynowej wyznaczono
z naszej >>żelaznej gwardii<< dh. Haneczkę Kassik. Zastępową
wybrana została dh. Urszulka Wantuła, tzn. druga druhna z >>żelaznej gwardii<<. Rozpoczęłyśmy odtąd zwyczajną pracę. Oprócz
zajęć czysto harcerskich zaczęłyśmy wyszywać herby. W dniu
27 kwietnia miałyśmy bieg do stopnia [sprawności] ochotniczki
i tropicielki. Bieg ukończyły wszystkie druhny. (…) 30 kwietnia,

Jan Cholewa na obozie harcerskim – lata 60.

po akademii pierwszomajowej, (…) poszłyśmy do nieczynnego
kamieniołomu na Skalicy, gdzie przy naszym pierwszym ognisku
złożyłyśmy przyrzeczenie harcerskie i tym samym zostałyśmy
pełnoprawnymi członkiniami ZHP”.
Wspominają druhny i druhowie z 97. Drużyny im. Jaskółki
spod Czantorii w Ustroniu
(Fragment artykułu zamieszczonego w „Kalendarzu Ustrońskim” na 2006 rok.)

BIBLIOTEKA POLECA
Dima Garbowski – „Polak z Ukrainy”
Napisana lekko i z humorem opowieść ukraińskiego emigranta
o perypetiach swojego
pobytu w Polsce. Historia o blaskach i cieniach
pracy w Polsce, a także
absurdach, jakie można
napotkać na swojej drodze. Niewielka, dowcipna książka, z dystansem
opisująca proces asymilacji cudzoziemca w nowej rzeczywistości.
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Omar El Akkad – „Ameryka w ogniu”
W roku 2074 w Stanach
Zjednoczonych wybucha
druga wojna secesyjna.
Autor przedstawia dzieje
rodziny z Luizjany, opowiedziane z perspektywy sześciolatki Sarat.
Niewinna dziewczynka,
która szybko oswaja się
z grozą wojny, staje się
niebezpiecznym narzędziem w rękach jednej
ze stron sporu. Mocna
i bezkompromisowa literatura SF.

16 lipca 2020 r.

Po naszymu...
Jako sie mocie
Nastoł lipiec, tóż skoro lato w pełni,
trzeja korzystać z tego dobrodziejstwa.
I ze słóńca i z rozmaitych naturalnych
witamin, bo ani sie nie nazdómy a zaś
przidzie jesiyń. Czy też mocie teroski
chyńć na jarziny i łowoce kiere nas kuszóm i na grzóndkach i na targowych
straganach? Jo latoś móm niewiela
swoich jako to prawióm ziymiopłodów, nale kupujym se taki zdo mi sie
z dómowej uprawy, bo nierada móm
ty z giełdy, dyć to isto było nieroz
chymióm posypane. Jakisi niewielki
keleruby, cebulke, sznytlok i marekwie
móm na grzóndce, ale ziymnioków nie
sadzym, tóż jak sie na torgu pokozały
młode, toch góniła łod straganu do
straganu i rozmyślałach, kiere kupić?
Nie dziwałach sie kiere łacniejsze, jyny
kiere sóm taki bardziyj dómowe. Nó
dyć wiycie, coby były uprawiane na
gnoju, a ni na tych prochach. Nale czy
to poznosz? A jak sie spytosz, to każdy
zachwolo, że ekologiczne, tóż lepi isto

nie pytać, bo wyńdziesz na gupigo, czy
naiwnego.
W chałpie dycki jowejczym, coby
mi zajechali do jakigo gazdy na ziymnioki. Nale kaj go nóńdziesz? A ludzie
prawióm, że niejedyn gazda sadzi
dlo rodziny łosobno, a dlo klijyntów
łosobno. Czy to je prowda, nie wiym,
ale żałujym, żech nima rodzinóm łod
żodnego gazdy.
Aż tu nogle, nie uwierzicie, cera
kupiła mi taki małe urzóndzyni, kiere
wbijesz do ziymnioka, pomidora i inszych jarzin, a możesz aji do miynsa i to
ci zaroz ukazuje wiela tam je azotanów
i inszego pieróństwa. Widzieliście już
taki cudo? Ni ma to łacne – prowda, ale jaki pożyteczne! Nó, je żech
strasznucnie rada. Tóż idym na torg,
a w kapsie dzierżym tyn aparat. Je
mie kapke gańba wycióngać go przi
ludziach, coby nie myśleli, żech je
z jakisi kontroli. Nale kupiym se łoto
pół kilo ziymnioków i kansik na boku

W dawnym Ustroniu
Kontynuując cykl legend o Skalicy
w tym tygodniu przedstawiam historię,
która nie miała szczęśliwego zakończenia.
Prawie sto lat temu, 15.10.1922 r., ówczes-

16 lipca 2020 r.

		

ny ustroński nadleśniczy, Leo Schättner,
zabrał na polowanie na Skalicę swego syna
Hansa, który, wraz z innymi chłopcami,
brał udział w nagonce. Niestety, strzelba

sprawdzym co tam w nich je.
Nó, dycki starałach sie jeś zdrowe
jedzyni, tóż teraz móm wiyncyj pewności, bo tak do kóńca to nigdy nie
wiadómo, co je dobre, a co złe. Nale
jak bydziecie chcieli co sprawdzić, to
mi jyny powiydzcie. Nie chcym być
postrachym na tym naszym torgu, ale
zdo mi sie, że dobrze wiedzieć co sie jy.
Staro ustrónioczka

jednego z myśliwych przedzierającego się przez młody las, trącona gałązką
przypadkowo wypaliła. I tak się nieszczęśliwie złożyło, że zabłąkany pocisk trafił
nastoletniego Hansa. Pogrążeni w rozpaczy rodzice uwiecznili miejsce tragedii
drewnianym krzyżem, zawieszonym na
drzewie, który zlokalizowany był, według
Władysława Majętnego, tuż nad budynkiem Kohutów w lesie na Palenicy. Leo
Schättner pełnił funkcję nadleśniczego do
1927 r., a jego następcą został Władysław
Jackowski. Matka Hansa, Matylda, ponoć
nigdy nie otrząsnęła się po stracie syna.
Obecnie niewiele już ustroniaków pamięta o rodzinie Schättnerów (legendę tę
popularyzował nieżyjący już Jan Misiorz).
Pozostała po nich jednak urocza willa przy
obecnej ul. Parkowej, którą prezentuję
na zdjęciu. Zbudowano ją już po śmierci
Hansa, w latach 20. XX w., a jej nazwa
„Silvania” (silva to po łac. las) nawiązywała do profesji właściciela. Fotografia
ta jest niezwykle cenna, ukazuje bowiem
ukryty dziś przed ludzkim okiem ocembrowany kanał – odnogę Młynówki, która
odprowadzała nadmiar jej wody do rzeki
Wisły. Dawniej okolice założenia huty
poprzetykane były całą siecią podobnych
kanałów, umożliwiających regulację przepływu wody, a także spławianie drewna,
przetwarzanego następnie w hutniczych
mielerzach na węgiel drzewny.
		
Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
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ZABAWA, ROZRYWKA, REKREACJA CZ. 2
w sobotę w godz. 8-18 oraz w niedzielę w godz. 9-16. Jednocześnie na terenie siłowni mogą przebywać maksymalnie 64 osoby,
a wchodzących i wychodzących obowiązuje noszenie maseczek.
Podobnie wygląda sytuacja w Medical&Spa Prestige Club na Zawodziu. Działająca tam siłownia otwarta jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8-21, w soboty godz. 8-18 oraz w niedzielę w godz. 10.0016.00. Na siłowni może przebywać maksymalnie 20 osób, a na
zajęciach fitness – 15 osób. Klient przed skorzystaniem z usług
przy pierwszej wizycie wypełnia ankietę, mierzona jest również
temperatura. Na zajęcia fitness obowiązują wcześniejsze zapisy,
należy również zabrać ze sobą własną matę. W strefach wspólnych
trzeba nosić maseczki.

Na basenie w Parku Poniwiec odbywają się również zajęcia Aqua
Aerobiku.

USTROŃSKIE BASENY
Brak basenu miejskiego wymieniany jest wielokrotnie jako jeden z minusów naszego miasta, szczególnie
w okresie letnim, gdy temperatura daje się we znaki. Schłodzić jednak można się w Parku Poniwiec, gdzie działa już
basen zewnętrzny. Otwarty jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12 do 18, a w weekendy od 10 do 18.
Bilet zwykły kosztuje 25 zł, ulgowy 20 zł, grupowy 2+1 60 zł,
a za bilet 2+2 zapłacimy 70 zł, natomiast dzieci do lat 3 mogą
korzystać z basenu za darmo. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 na terenie obiektu może przebywać 80 osób.
Trwają również prace renowacyjne basenu w Domu Wczasowym „Gwarek”. Jeśli pogoda dopisze, to remont powinien
zakończyć się w przeciągu kilku tygodni. Obiekt otwarty będzie
zarówno dla gości hotelowych, jak i chętnych spoza hotelu. Cena
biletu zwykłego to 25 zł, a ulgowego 15 zł. Na terenie obiektu
będzie mogło przebywać maksymalnie 15 osób.

Przestrzeń dla ćwiczących dostosowano do obostrzeń sanitarnych.

STRZELNICE

Na terenie miasta działają również dwie strzelnice dla dzieci
i dorosłych. Pierwsza z nich znajduje się przy Parku Linowym
na Równicy i czynna jest w każdy pogodny dzień w godzinach
10-20. Na terenie obiektu przestrzegane są obostrzenia sanitarne,
sprzęt dezynfekowany jest po każdym użytkowniku, a stanowiska
rozstawiono w odległości 2 metrów, obowiązuje także zakrywanie
ust i nosa. Kolejna strzelnica znajduje się na bulwarze wiślanym
obok hotelu Olimpic. Obiekt otwarto kilka dni temu, a korzystający zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz stosowania się
do obostrzeń sanitarnych. W pogodny dzień ze strzelnicy korzystać można w godzinach 10-18, w deszczową pogodę szczegóły
wizyty należy ustalić dzwoniąc pod numer 508 156 939.
Karolina Francuz

Basen w DW Gwarek zaprasza po remoncie.

SIŁOWNIE ZNÓW
OTWARTE
Na terenie miasta działają obecnie dwie siłownie. Z powodu
stanu epidemiologicznego miejsca te przez długie tygodnie były
zamknięte, teraz jednak ponownie otwierają się dla złaknionych
ruchu klientów. Stacja Fitness działająca przy ul. Daszyńskiego
26 otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-22,
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Instruktorzy uczą techniki oraz zasad zachowania na strzelnicy.
16 lipca 2020 r.

Fot. K. Francuz

ROWERY MIEJSKIE
ZNÓW W RUCHU
Wraz z nadejściem letnich dni ponownie pojawiła się możliwość
skorzystania z rowerów miejskich. Do dyspozycji mieszkańców
i turystów jest 70 pojazdów, których stacje bazowe zlokalizowane
zostały na terenie całego miasta. Aby wypożyczyć rower miejski należy zainstalować w swoim telefonie aplikację GeoVelo,
a następnie aktywować ją i zasilić konto kwotą 10 zł. Aby rozpocząć podróż należy zeskanować za pomocą aplikacji kod QR
znajdujący się na blokadzie roweru. W przypadku problemu
w zeskanowaniu kodu QR, można skorzystać z ręcznego wpisania
7 cyfrowego kodu umieszczonego z boku roweru. Przed zakończeniem jazdy należy udać się do najbliższego miejsca parkowania
rowerów, a następnie zablokować zamek pojazdu i zakończyć
jazdę w aplikacji. Opłata za wypożyczenie roweru to 1,50 zł za
każde rozpoczęte 30 minut użytkowania, jednak po 3 godzinach
wypożyczenia system zakończy naliczanie opłat. Jednym słowem za cały dzień zapłacimy 9 zł. Po 24 godzinach rozpocznie
się ponowne naliczanie opłaty. Do dyspozycji użytkowników
są także trzy rodzaje abonamentów: miesięczny w cenie 49 zł,
trzymiesięczny w cenie 99 zł i roczny za 199 zł.
Stacje rowerów miejskich znajdują się:
Rynek (obok Informacji Turystycznej), Parking przy stadionie
(naprzeciwko dworca PKP), Ustroń Polana (ul. Wczasowa 12
– przy jednostce ratowniczo-gaśniczej), w Hermanicach (przy
ul.Skoczowskiej; siłownia zewnętrzna), w Nierodzimiu (nieopodal
skrzyżowania, w kierunku wałów wiślanych), w Lipowcu (obok
Szkoły Podstawowej), stacja w dzielnicy Zawodzie (ul. Sanatoryjna, naprzeciwko szpitala reumatologicznego). Niebawem
zostanie również otwarta stacja przy Kolei Linowej Czantoria.
Karolina Francuz

AMFITEATR DZIAŁA

W końcu, po wielu miesiącach ciszy, pod kopułą amfiteatru
rozbrzmiały dźwięki muzyki. Pierwszy koncert tego lata odbył
się 10 lipca, a dla zebranej publiczności wystąpił lubliński artysta Krzysztof Zalewski. Piosenkarz wykonujący rock i pop,
multiinstrumentalista, kompozytor i autor tekstów znany jest
przede wszystkim z drugiej edycji wokalnego talent show „Idol”,
a także z supergrupy Męskie Granie Orkiestra w ramach której
nagrał przeboje „Początek” oraz „Sobie i Wam”. Laureat nagrody muzycznej „Fryderyk” oraz „Mateusz” dał trwający prawie
2 godziny koncert, który zakończył podwójnym bisem. Można
powiedzieć, że było to wydarzenie kameralne, gdyż dla przybyłych udostępniono jedynie połowę miejsc. Każdy zobowiązany
był do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia, obowiązkowe
było także zakrywanie ust i nosa, a ławki i barierki na bieżąco
dezynfekowano.
Karolina Francuz
16 lipca 2020 r.

		

Fot. E. Francuz
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

17.07 16.00
			
18.07 17.00
			
18.07 20.00
26.07 11.00
			
1.08
20.00
2.08
To były piękne dni...

Fot. W. Suchta

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.
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe z balkonem w centrum
Ustronia. 33-854-5921, 792483-434.

Mobilne usługi fryzjerskie u
Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 505152-958.
Tani wywóz szamba. 516-233242.

10 lat temu - 22.07.2010 r.

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

REMONTY DRÓG
Trwa remont ul. Daszyńskiego. W tej chwili układane jest podłoże
pod ścieżkę rowerową i chodnik, w najbliższych dniach kładziony
będzie asfalt. Już po nowej nawierzchni przejadą kolarze podczas
Tour de Pologne, bo zakończenie całkowite remontu drogi planowane jest na koniec lipca. Prace wykonuje Firma Redex. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ruszy remont kolejnego odcinka ulicy
Daszyńskiego, ale nie dojdzie do ronda łączącego ją z ul. 3 Maja
i Cieszyńską, a jedynie na wysokość poczty i Prażakówki.
CÓRKA PONI I POZYTONA
13 lipca w Leśnym Parku Niespodzianek narodził się żubr. Jak
twierdzą Tomasz Zawadzak i Michał Pszczółka było to spore zaskoczenie: - Świadkiem narodzin była turystka, która podała nam
informację, że się narodził żubr. Nikt w to nie wierzył, bo była to
nieplanowana ciąża. Żubr ruję ma raz na dwa lata, więc potomka
spodziewaliśmy się na wiosnę w przyszłym roku. A tu taka niespodzianka. Nikt z opiekunów nie zauważył, że Ponia jest przy nadziei.
MINI REGGAE FEST
W amfiteatrze kolejny raz zabrzmią rytmy muzyki reggae i pojawią się fani związani z tym muzycznym gatunkiem. Kolorowa
młodzież z dredami, pomarańcz, zieleń, czerwień i żółć będą
z pewnością dominować na widowni. A na scenie? Wszyscy czekają na objawienie młodego, norweskiego muzyka JABAMANA,
wiceartysty roku 2009 w Norwegii, największej nadziei muzyki
reggae i dancehallu. To z pewnością sukces, że odpowiedział na
zaproszenie ustrońskiego zespołu Silesian i z chęcią przyjedzie do
naszego miasta. Ponadto będzie kilku bardzo dobrych polskich
wykonawców –EAST WEST ROCKERS łączący żywiołowy jamajski styl z polskim klimatem, DREADSQUAD & KCZ - wspaniały
muzycznie i brzmieniowo z retro inspiracjami i specyficznym
instrumentarium, JAHDAS z najświeższą muzyką reggae i dancehall z Jamajki i Europy oraz rodzimy SILESIAN SOUNDSYSTEM
z takimi gatunkami jak reggae roots czy reggae mufin.
20 LAT MINĘŁO
17 lipca po południu w odnowionym amfiteatrze zrobiło się
bardzo kolorowo dzięki firmie „Kosta”, która głównie kojarzy się
z farbami, a jednak przez dwadzieścia lat znacznie rozszerzyła
swoją działalność. Wrażenie robiła liczba producentów, których
głównym przedstawicielem jest Kosta oraz liczba jej placówek
handlowych w Wiśle, Opolu, Dobrodzieniu, Olesnie, Kluczborku, Świdnicy, Wrocławiu, Pszowie, Knurowie, Pszczynie,
Bielsku-Białej, Zawierciu, Jędrzejowie. Do Ustronia przyjechali pracownicy sklepów, przedstawiciele handlowi, partnerzy
w interesach. Dla nich zaśpiewała reprezentacyjna Estrada
Regionalna Równica, dowcipy opowiadał Masztalski, a mocnymi rytmami uraczył zespół Puste Biuro z Karoliną Kidoń.
Wiele działo się też poza sceną – konkursy, loterie oraz praktyczne porady ekspertów ze stoisk patronackich. Wybrała: (lsz)

Salon fryzjerski Ella zaprasza,
ul. Daszyńskiego 56, tel. 518958-672.
Malowanie dachów. 505-168217.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów. 666-989-914.
Koszenie, kosiarka, wykaszarka.
888-901-824.
Spawanie plastików. Ustroń, ul.
Obrzeżna. 501-444-534.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00.

16.07					
17.07					
18-20.07
21-22.07
23-24.07

Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93
Lawenda						ul. Skoczowska 137			tel. 33 855-10-14
Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76
Pod Najadą						ul. 3 Maja 13				tel. 33 854-24-59
Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76

UWAGA! APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul.
Bobreckiej 27 (obok Kauflandu) i zmieniła nazwę z „FARMAROSA” na „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
Pozostałe Apteki w Ustroniu:

„Rumiankowa”, ul. Skoczowska 76, tel. 33 300-30-40
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-20:00, sobota: 8:00-15:00
„Apteka dr Libro”, ul. Brody 8A, tel. 33 858-64-43
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-19:00, sobota: 8:00-18:00
„Na Szlaku”, ul. 3 Maja 46, tel. 33 854-14-73
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-18:00, sobota: 9:00-13:00
„Dr. Zdrowitt”, ul. Daszyńskiego 73, tel. 33 853-63-22
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-19:00, sobota: 8:00-14:00
„Lawenda”, ul. Skoczowska 137, tel: 33 855-10-14
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-18:00, sobota: nieczynne
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17.00

Królowie Ulicy vol.3 Streetball Ustroń, turniej
1 vs 1, boisko tartanowe przy Bulwarach nad
Wisłą,
Królowie Ulicy vol.3 Streetball Ustroń, turniej
3 x 3, boisko tartanowe przy Bulwarach nad Wisłą
Koncert Darii Zawiałow, amfiteatr (bilety
69 zł)
Klasa A, Skoczów: Mecz KS Nierodzim – MKS
Promyk Golasowice, stadion w Nierodzimiu
Koncert Katarzyny Nosowskiej, amfiteatr
(bilety 80 i 100 zł)
Koncert zespołu „Baciary”, amfiteatr (bilety
55-65 zł)

16 lipca 2020 r.

29/2020/6/R

P R Z E TA R G I

ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNYCH W USTRONIU

www.ustron.bip.info.pl

ul. 3 MAJA 15

8.07.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony
pn.: Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec
w Ustroniu” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – termin składania ofert – do dnia 23.07.2020
do godziny 8:00.

ZATRUDNI: KSIĘGOWĄ / KSIĘGOWEGO
Szczegóły w zakładce BIP na stronie www.
zstustron.edu.pl lub pod numerem telefonu:
785916053; 785916048.
29/2020/5/R

14.07.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony
pn.: Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń
z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania /
projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1 – termin składania
ofert – do dnia 29.07.2020 do godziny 8:00.
14.07.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu – termin składania ofert – do dnia 22.07.2020 do godziny 8:00.
14.07.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta
Ustroń od właścicieli nieruchomości – termin składania ofert – do
dnia 17.08.2020 do godziny 8:00.

Nie taki dawny Ustroń, 2011 r.

Fot. M. Niemiec

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) przeciwieństwo wady, 8) pracuje w kopalni,
9) kuzynka Czantorii, 10) prawie komputer, 12) zamieszanie
i strach, 14) wyjątkowy przedmiot, 15) do siedzenia i leżenia,
16) sąsiaduje z USA, 19) oszczędnościowa w banku, 22) osoba
nienasycona, 23) zawsze w cenie, 24) w kole napędowym.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) ogół biskupów katolickich, 4) kamień szlachetny, 5) drzewo liściaste, 6) składniki
skały, 7) w kryminałach znajdowany w szafie, 11) imię Osieckiej i Chylińskiej, 13) w rodzinie węży, 17) złom samochodowy, 18) odpad z głąba kapusty, 20) koń szlachetnej krwi,
21) popularny środek przeciwbólowy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 24 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 27

LIPIEC LUBI PRZYPIEC
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Bronisław Mider z Ustronia, ul.
Myśliwska. Bon na strzyżenie i modelowanie ufundowany przez Katarzynę Lipowczan otrzymuje:* Kazimierz Kulczyk, ul. Daszyńskiego.
Redakcja nadal jest zamknięta. Zwycięzców zapraszamy po nagrody,
jednak prosimy wszystkich o wcześniejsze umówienie się telefonicznie,
tel. 33 854-34-67.
16 lipca 2020 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta
Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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CZAS NA PUCHAR
POLSKI
Swoich pierwszych oponentów w rozgrywkach okręgowego
Pucharu Polski poznały obie ustrońskie drużyny. Kuźnia Ustroń
pucharowe zmagania zainauguruje w Strumieniu, gdzie 18 lipca
zmierzy się z miejscową Wisłą. Faworytem tego spotkania będą
podopieczni trenera Mateusza Żebrowskiego, jednak nie można
zapominać o tym, że – jak mówi stara piłkarska prawda – puchar
rządzi się swoimi prawami. Ustrońscy piłkarze przekonali się
o słuszności tego powiedzenia w ubiegłym roku, kiedy to ich
pucharowa przygoda zakończyła się już w pierwszej rundzie,
a przeszkodą nie do przejścia okazał się być występujący wówczas dwie klasy rozgrywkowe niżej Góral Istebna. Dzień później,
bo w niedzielę 19 lipca, swój mecz rozegra KS Nierodzim, który
walkę o awans do drugiej rundy stoczy ze swoim ligowym rywalem – Olzą Pogwizdów. Spotkanie to zostanie rozegrane na
boisku w Nierodzimiu, a pierwszy gwizdek sędziego rozbrzmi
o godzinie 11:00.
Arkadiusz Czapek

UTRUDNIENIA W RUCHU
BIKE ATELIER MTB MARATON
W czasie trwania zawodów możliwe są utrudnienia w ruchu. Drogi
będą zamykane chwilowo podczas startu oraz przejazdu zawodników. Start godz. 10.00 Stadion Kuźni ul. Sportowa.

KRÓLOWIE ULICY
Od 17 do 18 lipca na boisku tartanowym przy Bulwarach nad
Wisłą w Parku Kościuszki (obok Utropka) odbędzie się 3. edycja
Streetballu w Ustroniu.
17 lipca godz. 16.00 Turniej 1 vs 1 (max 32 zawodników) Gramy systemem brazylijskim o miano „Króla Ulicy” wpisowe: 30 zł
18 lipca Turniej 3x3. Kategoria (OPEN) – wpisowe: 100 zł
(max 16 drużyn) na miejscu w biurze zawodów. Kategoria (U13)
– wpisowe: 40 zł (max 8 drużyn) na miejscu w biurze zawodów.
O godz. 17.00 konkurs wsadów.
Regulamin zawodów dostępny na: www.ustron.pl
Zgłoszenia: silaustron@gmail.com
Kontakt do koordynatora Turnieju tel. 511 545 603.

TERMINARZ ROZGRYWEK
26.07.2020
godz. 11:00
02.08.2020
godz. 17:00
09.08.2020
godz. 11:00
16.08.2020
godz. 17:00
23.08.2020
godz. 11:00
30.08.2020
godz. 17:00
06.09.2020			
13.09.2020
godz. 11:00
20.09.2020
godz. 11:00
27.09.2020
godz. 15:00
04.10.2020
godz. 11:00
11.10.2020
godz. 15:00
18.10.2020
godz. 11:00
24.10.2020
godz. 15:00
31.10.2020
godz. 14:00
03 i 05.04.2021			
11.04.2021
godz. 15:00
18.04.2021
godz. 11:00

KLASA A (PODOKRĘG SKOCZÓW)

KS Nierodzim - MKS Promyk Golasowice
LKS Iskra Iskrzyczyn - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Kończyce Małe
LKS Victoria Hażlach - KS Nierodzim
KS Nierodzim - CKS Piast Cieszyn
GKS Kaczyce - KS Nierodzim
KS Nierodzim - pauzuje
KS Nierodzim - LKS Olza Pogwizdów
LKS Błękitni Pierściec - KS Nierodzim
MKS Promyk Golasowice - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Iskra Iskrzyczyn
LKS Kończyce Małe - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Victoria Hażlach
CKS Piast Cieszyn - KS Nierodzim
KS Nierodzim - GKS Kaczyce
KS Nierodzim - pauzuje
LKS Olza Pogwizdów - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Błękitni Pierściec

WYCIECZKI Z BUTA I NA KOLE
18.07 (SOBOTA)
WYCIECZKA PIESZA Z PRZEWODNIKIEM
DO ŹRÓDŁA KAROLA
• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej
na Rynku o godzinie 9:50, • start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00, • przez Ustroń
Centrum idziemy w kierunku Zawodzia,
• zwiedzanie Pijalni Uzdrowiskowej, • Źródło
Żelaziste, • Źródło Karola, • wracamy do
Ustronia na Rynek – koniec wycieczki.
Czas trwania wycieczki ok. 3 - 3,5 godziny.

19.07 (NIEDZIELA)
WYCIECZKA ROWEROWA
Z PRZEWODNIKIEM DO GUMNEJ
• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o godzinie 9:50, • start
z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00,
• przez Kozakowice - Goleszów i Ogrodzoną
jedziemy do Gumnej, • przez Zamarski Kostkowice i Bładnice wracamy do Ustronia,
• dojazd do Rynku – koniec wycieczki.
Czas trwania wycieczki ok. 3,5 godziny, dystans
ok. 40 km.

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.
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