
13 maja 2021 r.    1

(cd. na str. 6)

(cd. na str. 7)

W numerze m.in.: Mielec 
zdobyty - MKS w najlepszej 
„16” w kraju, Nabór wnio-
sków na wymianę pieców, 
List w sprawie planu za-
gospodarowania centrum,  
Zawody wędkarskie, Czy 
można nie śmiecić? Wy-
padkowe dni, Wspomnie-
nie o Bronisławie Brandysie   

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Nr 19 (1520)   •  13 maja 2021 r.  •  2,50 zł (w tym 5% Vat)   •  ISSN 1231-9651

Wiosna w Leśnym Parku Niespodzianek to zawsze wyjątkowy czas, jednak w tym roku jest 
to bardziej odczuwalne. Po długiej i ponurej zimie promienie słońca przebijające się przez 
korony drzew zdają się przynosić jeszcze większą radość. Najbardziej cieszy jednak widok 
turystów, którzy znów chętnie odwiedzają placówkę. Jak widać również dla pracowników 
jak i mieszkańców parku jest to nie lada gratka. Więcej na str. 9.                    Fot. K. Francuz

MATURALNYCH 
WSPOMNIEŃ 

CZAR

DOKĄD AUTOBUSEM? (1)

i przedstawiciele firm przewozowych, ob-
radowała też Rada Przewoźników, działa-
jąca przy Staroście Cieszyńskim i rozkład 
poprawiono. Udało się też porozumieć  
w sprawie wsparcia finansowego powiatu 
dla przewoźników i jeszcze jednej, mogło-
by się wydawać drobnej rzeczy. Wreszcie 
bilety miesięczne wykupione w jednej  
z firm były uznawane przez konkurencję 
na zbliżonych odcinkach. Skończyło się 
absurdalne wystawanie na przystankach, 

Matura, zwana egzaminem dojrzałoś-
ci, była zawsze ważnym wydarzeniem  
w życiu każdego ucznia. Wiązała się 
z wielkimi emocjami, których się nie 
zapomina i stanowiła też krok w do-
rosłość, a jej dalszym etapem mógł 
być start w zawodowe życie lub 
kontynuacja edukacji na uczelni.   
A, że najczęściej miała ona miejsce  
w maju – miesiącu zakochanych, kiedy 
świat wabi pięknem i kwitną kaszta-
ny, więc była nieraz tematem wierszy  
i piosenek. „Czerwone Gitary” śpiewały 
pół wieku temu: (…) Minęła studniówka  
z wielkim hukiem. Czas ucieka i matura 
coraz bliżej (…). A zatem powróćmy wraz 
z mieszkańcami naszego miasta do tych 
niezapomnianych wspomnień.  

Barbara Turoń: Maturę robiłam w 1968 
r. jeszcze starym systemem, po zakończeniu 
ustrońskiego Technikum Mechaniczno-
-Kuźniczego. Egzamin pisemny mieliśmy 
z języka polskiego i matematyki, a jak 
praca została pozytywnie oceniona, to nie 

Przede wszystkim jeździło ich za mało, 
bo nie udało się dostosować rozkładu 
jazdy do skutków reformy oświatowej, 
po której jeden rocznik z edukacji na 
poziomie gminnym przeszedł na poziom 
powiatowy i był zmuszony do korzystania 
z komunikacji publicznej. A że organiza-
torem publicznego transportu zbiorowego 
zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym jest 
powiat, do rozmów usiedli radni powia-
towi, urzędnicy Starostwa Powiatowego  

Jak czytamy na stronach rządowych, od 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podsta-
wowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów 
kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 
proc./50 proc.), a od 31 maja wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie 
w szkołach i placówkach. Młodzież dojeżdżająca wróci nie tylko do szkół, ale i do 
autobusów, z którymi w poprzednim roku szkolnym były problemy. 

To już oficjalna informacja z komunikatu 
Śląskiego Związku Szachowego. Gościem 
specjalnym tegorocznego Festiwalu Szacho-
wego „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia” 
(13-22 sierpnia) będzie XIII Mistrz Świata 
Garri Kasparow.                  Fot. ze str. ŚZSz
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introdukcję głuszca. Program 
jest finansowany z budżetu 
państwa i przynosi oczekiwane 
efekty.

W Zebrzydowicach przy ulicy 
Chabrowej stoją dobrze zacho-
wane cztery słupy graniczne 
dawnego zaboru pruskiego. 
Pochodzą z 1870 roku. To 
bardzo ciekawa atrakcja tu-
rystyczna.

Młodzież chętnie zagląda do 
skateparku w Skoczowie. Tym-
czasem w sąsiedztwie tego 
miejsca ma powstać plac re-
kreacyjno-sportowy do zajęć 
fizycznych w plenerze. Zamon-
towane zostaną m.in. drążki, 
drabinki, poręcze. Siłownia 
pod chmurką ma ruszyć jesz-
cze w maju.                      (nik)

Odwołano zaplanowane na 
6 i 7 maja darmowe badania 
mammograficzne w Goleszo-
wie. Przychodnia Akademi-
cka z Cieszyna poinformowała  
o awarii mammobusu. Nowy 
termin nie jest znany.

W Muzeum Beskidzkim  
w Wiśle można obejrzeć „Ko-
lorowe 30 lat Wiślan”. Wysta-
wa pokazuje prace członków 
Grupy Twórców Wiślanie  
z okazji 30-lecia działalności. 
Prezentowane są obrazy, rzeź-
by, hafty krzyżykowe, pisanki, 
zabawki i inne prace wiślań-
skich artystów. Wystawa jest 
czynna do 20 czerwca.

Pierwszy opis cieszyńskiego 
zamku pochodzi z XVII wie-
ku i znajduje się w kronice 

Jakuba Schickfussa. Budowla 
usytuowana nad rzeką Olzą 
była wtedy dobrze obwarowa-
na. Zburzono ją w XIX wie-
ku i zbudowano nowy zamek.  
W dobrym stanie zachował się 
on do dziś, mieszcząc w swoich 
murach szkołę muzyczną.

Piaskowce godulskie wydo-
bywane są w kamieniołomach 
w Wiśle Obłaźcu oraz na te-
renie Brennej. Kamieniołom 
w Lesznej Górnej bogaty jest 
natomiast w wapienie. 

Kilkaset głuszców trafiło już 
do lasów na Baraniej Górze. 
Kuraki będące pod ścisłą ochro-
ną, hodowane są w wolierach 
na Wyrchczadeczce w Jawo-
rzynce. Wiślańscy leśnicy od 
kilkunastu lat prowadzą tam 

to i owo
z 

okolicy
Nietuzinkowa akcja w Cieszy-
nie. Na szybach wiat przystan-
ków komunikacji miejskiej, 
pojawiły się wielkoformatowe, 
kolorowe plakaty. Nawiązują 
do imprez i wydarzeń kultu-
ralnych z ostatnich dwóch lat, 
zanim wszystko przystopowała 
epidemia koronawirusa. 17 
wielkoformatowych plakatów 
ma towarzyszyć podróżnym do 
połowy czerwca. 
    

*  *  *

*  *  *
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*  *  *

*  *  *

NABÓR WNIOSKÓW 
 NA DOFINANSOWANIE ZMIANY 

SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
Miasto Ustroń przystąpiło do realizacji „Programu Ogranicze-

nia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025”. 
Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 21.05.2021 r. w go-

dzinach pracy Urzędu Miasta t.j. od 7.30-15.30 i będzie trwał do 
28.05.2021 r. wnioski można składać osobiście w Biurze Podaw-
czym Urzędu Miasta pok. nr 2 lub internetowo przez platformę 
e-puap. W związku z ograniczoną ilością miejsc o kwalifikacji 
do Programu, decyduje kolejność wpływu wniosków. Dofinanso-
waniu podlegają zadania zrealizowane po podpisaniu stosownej 
umowy pomiędzy Inwestorem, a Miastem Ustroń. Kwota dofinan-
sowania na wymianę starego nieekologicznego kotła węglowego 
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. Szczegóło-
wych informacji udziela Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta pod nr telefonu 33 8579343.

                                                         Burmistrz Miasta Ustroń 

Urząd Miasta Ustroń w dniach od 7 do 12.05 br. przeprowa-
dził na swojej stronie konsultacje społeczne dotyczące koncep-
cji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu  
w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, 
Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, Zachodniej granicy rzeki Wisły, 
Akacjowej i Katowickiej. Konsultacje społeczne organizuje się po 
to, by przekazać społeczności lokalnej pełną i rzetelną informację na 
temat spraw poddanych konsultacjom i poznać opinie mieszkańców 
zainteresowanych danym tematem. Wszystko po to, aby w oparciu 
o tę wiedzę władze mogły podjąć optymalne decyzje w sprawach 
publicznych. W kwestii tak ważnej jak zabudowa wielomieszkaniowa 
i szeregowa mieszkańcom dano zaledwie pięć dni czasu. Co więcej, 
zapoznać z tematem i wypowiedzieć się można było jedynie po 
zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej miasta 
Ustroń. Jaką więc szansę mają osoby starsze na zdobycie infor-
macji i zabranie głosu w tak ważnych kwestiach? Czyżby chodziło  
o ciche i szybkie przepchnięcie projektu, a później tłumaczenie się, że 
przecież sprzeciwów nie było? Dlatego też, choć wiem, że list ukaże 
się po zakończeniu konsultacji, piszę go, aby społeczność miała 
przynajmniej okazję do zapoznania się z tematem. W czym rzecz: 
w sąsiedztwie osiedla Manhatan znajduje się sporo niezabudowa-
nych terenów, miastu zależy na pozyskaniu terenów pod zabudowę, 
właścicielom na ich sprzedaży, a deweloperom na inwestycjach. W 
czym problem: planuje się tutaj zbudowanie około 100 mieszkań 
w zabudowie wielorodzinnej i 25 domów w zabudowie szeregowej, 
a główną drogą komunikacyjną ma pozostać ul. Gałczyńskiego 
biegnąca przez środek Manhatanu. 

Po zapoznaniu się z koncepcją zagospodarowania przestrzenne-
go, moje zdziwienie było tak wielkie, że wybrałam się na konsultacje 
społeczne do sąsiadów, aby przekonać się, czy rzeczywiście i dla 
nich ta koncepcja jest niedorzecznością i jednym wielkim nieporozu-
mieniem, czy może tylko ja patrzę na sprawy opatrznie. Otóż ze mną 
jest wszystko w porządku. Przy okazji rozmów z sąsiadami pojawiło 
się jednak kilka kwestii do wyjaśnienia, które umieszczam poniżej. 

Po pierwsze, czy zatrudniona przez Urząd Miasta pracownia 
urbanistyczna w Rybniku pofatygowała się na miejsce i zapoznała 
z rzeczywistym obrazem terenu i sytuacją, czy projektuje patrząc 
jedynie na mapy Geoportalu. Gdyby pojawiła się na ul. Gałczyń-
skiego o dowolnej porze dnia, gdzie chodników nie widać, bo stoją 
na nich zaparkowane samochody, ruch pieszych odbywa się środ-
kiem jezdni, a rodzice odbierający dzieci z przedszkola lub żłobka 
parkują nieraz w poprzek jezdni, to z pewnością pomyślałaby o tym, 
że należy zaprojektować raczej duże osiedlowe parkingi i uwolnić 
chodniki, aniżeli przepuszczać tędy kolejne setki samochodów (do 
planowanych 100 mieszkań i 25 domów) tym bardziej, że istnieje 
nowa, szeroka ulica Pod Skarpą i łącząca się z nią dwukierunkowa, 
całkowicie przepustowa ulica Myśliwka, z której dojazd do plano-
wanych osiedli jest dużo bliższy i co najważniejsze bezpieczniejszy. 

Ponadto, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem kto sprzedaje 
nieruchomość, jest zobowiązany do zapewnienia do niej dojazdu 
przez swój własny grunt, a jeśli nie ma takiej możliwości sprawę 
rozstrzyga sąd. W tym przypadku możliwość taka istnieje, co więcej 
jest prostszym i tańszym dla miasta rozwiązaniem (bo miasto nie 
będzie musiało budować kolejnych kilometrów dróg dojazdowych, 
ani wywłaszczać pod nie gruntów). Właściciele nieruchomości, 
którzy będą się ich ewentualnie zbywać pod planowane inwestycje 
mogą, a nawet powinni sami zagwarantować do nich dojazd, a nie 
przerzucać obciążenia komunikacyjne na mieszkańców osiedla  
i właścicieli zlokalizowanych wokół niego domów. Czyżby Urząd 
Miasta zatrudniał niekompetentnych radców prawnych, którzy 
działają na niekorzyść gminy? Kolejna myśl, która nasuwa się 
przy tak kuriozalnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
brzmi: „jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze”. 
Czy mamy do czynienia z lobbingiem ze strony zacierających ręce 
deweloperów, którzy nie mogą już doczekać się na zielone światło 
ze strony Urzędu Miasta i nie bacząc na bezpieczeństwo i komfort 
życia mieszkańców osiedla, chcą nam zafundować przejazd cięża-
rówek, dźwigów, itd. na cały wieloletni czas budowy? Choć patrząc 
na projekt dróg poprowadzonych wokół i w poprzek osiedla, niczym 
na tor wyścigowy formuły 1, może chodzi tu o lobbing jakiejś firmy 
budującej drogi? Może ktoś z czytelników zna odpowiedzi na nasze 
wątpliwości i chętnie się z nimi podzieli.

Serdecznie pozdrawiam.                           Michalina Zwolińska
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

19/2021/1/R

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112

Policja Ustroń  47 857-38-10 
                fax 47 857-38-14

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

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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Grzegorz Górniok  lat 45   ul. Źródlana
Władysława Remez  lat 101   ul. Polańska
Bogumiła Szarzec  lat 83   ul. Różana

Dwie kategorie: 
• Plastyczna na plakat propagujący recykling 
 – wykonany dowolną techniką na papierze w formacie A3.
•  Literacka na temat „Jak segreguję śmieci w domu?” 
 – w formie elektronicznej do 6500 znaków. 
Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej lub dwóch ka-

tegoriach. 
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Ustro-

nia: dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla autorów najlepszych prac  
przewidziano nagrody pieniężne (pula 2.000 zł) i atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 

Prace należy przekazać do redakcji gazety w terminie do 2 
lipca 2021 r.

Celem konkursu, którego współorganizatorami są: 
Urząd Miasta  Ustroń, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

w Ustroniu i drukarnia „Modena” w Cieszynie jest: 
1.  Kształtowanie postaw ekologicznych. 
2.  Popularyzacja wiedzy o idei powtórnego 
   wykorzystywania  odpadów. 
3.  Zwiększenie efektywności recyklingu w mieście.

*   *   *

GAZETA USTROŃSKA
ogłasza konkurs pt.

 ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NFZ 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 

ROK 2021 – PROGRAM RZĄDOWY
Program ma na celu wsparcie zdrowotne osób niepełno-

sprawnych w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Przeznaczo-
ny jest dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia. 
Warunkiem zakwalifikowania do korzystania ze świadczeń  
w Programie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności  
w stopniu lekkim albo umiarkowanym bądź orzeczenia równo-
ważnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami. Niepo-
trzebne jest skierowanie od lekarza. 
Świadczenia w Programie finansowane są przez NFZ i obejmują: 

- 2 wizyty fizjoterapeutyczne (ustalenie planu fizjoterapii, 
zakresu i optymalnej intensywności świadczeń) 

- minimum 1 cykl terapeutyczny (10 dni zabiegowych/ do 5 
zabiegów dziennie w tym 3 zabiegi z zakresu kinezyterapii, przy 
czym 1 kinezyterapia grupowa). 

Program trwa do końca 2021 roku. Rejestracja telefoniczna 
osób zainteresowanych pod numerem telefonu 33 856 57 90  
w Przychodni Uzdrowiskowej, ul. Sanatoryjna 7 w Ustroniu.

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 2021 r., poz. 247),

zawiadamiam o uchwaleniu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, 
ocinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą 
oraz góry Czantoria – etap 2

(Uchwała Nr XXV/362/2021 
Rady Miasta Ustroń z dnia 25 marca 2021 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 Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie inter-
netowej BIP Urzędu Miasta Ustroń.

      Burmistrz Miasta 
                                                   Przemysław Korcz

19/2021/2/R

*   *   *

KONKURS 
NA 35-LECIE MUZEUM 

Muzeum Ustrońskie zaprasza dzieci do udziału w konkursie 
plastycznym z okazji 35-lecia Muzeum Ustrońskiego pt. „Muzeum 
Ustrońskie w oczach dzieci”. Konkurs jest adresowany do dzieci  
w wieku od 6 do 10 roku życia. Udział w nim wziąć mogą za-
równo przedszkola, szkoły, placówki edukacyjno-wychowawcze 
jak i osoby indywidualne. Termin nadsyłania prac: do 18 czerwca 
2021 r.
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19/2021/3/R

O TYTUŁ MISTRZA

RADNI NA URODZINY
Muzeum Ustrońskie skończyło 35 lat i z tej okazji dyrektor 

Magdalena Lupinek przeżyła… wizytację. Bardzo szczegółową, 
trwającą ponad godzinę, sięgającą od strychu po Domek Pracy 
Twórczej. Była to jednak bardzo miła wizytacja pań radnych: 
Jolanty Hazuki, Bożeny Piwowar, Darii Staniek i Doroty Walker, 
które postanowiły odwiedzić placówkę przy ul. Hutniczej, by 
zapytać o działalność, obejrzeć aktualne wystawy i dowiedzieć 
się, jak sobie radzi Muzeum w czasie pandemii. Dyrektor Lupinek 
wyjaśniała, co się działo w budynku, gdy zabrakło zwiedzających. 
Działo się dużo, bo m.in. przeprowadzono remont strychu łącznie 
z ociepleniem, remont klatki schodowej i korytarza na piętrze, 
stworzono małą izbę pomięci poświęconą patronowi inż. Janowi 
Jarockiemu, zainstalowano dwa nowe zabytki w parku maszyn, 
zamontowano nowe ścianki działowe w salach wystawowych. 

W imieniu swoim, burmistrza Przemysława Korcza, kolegów 
z Klubu Radnych „Projekt Ustroń” – Marcina Janika, Aleksandra 
Poniatowskiego, Romana Siwca, Mirosława Szuby, Dariusza 
Śleziony oraz radnego Artura Kluza złożyły życzenia urodzinowe 
i wręczyły prezent – bony na artykuły papiernicze, które przyda-
dzą się na organizowanych w Domku warsztatach artystycznych                                                                           
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.                                       (mn) 

W pierwszych tegorocznych zawodach o tytuł Mistrza To-
warzystwa Wędkarskiego „Ustroń”, zorganizowanych 8 maja 
wzięło udział 18 zawodników. Ryby, jak i cała przyroda, nie 
mogą się dobudzić tej wiosny i trudno im się dziwić, gdy w maju 
zimno jak w marcu. Tak było i rankiem w sobotę, kiedy zaczął 
się sportowy połów. Mimo niskiej temperatury, na stawach przy 
ul. Sportowej zachwycała zieleń koloru szczypiorku, kwitnące 
drzewa owocowe i krzewy ozdobne. Na terenie stawów gospo-
darzą członkowie Towarzystwa, a prezes TWU Zbigniew Gluza 
podkreśla, że wszystkie prace porządkowe, ziemne, ogrodnicze 
i związane z hodowlą ryb wędkarze wykonują sami. 

Zakończenie zawodów odbyło się już w pełnym słońcu,  
w którym błyszczały puchary dla zwycięzców: 1. Mieczysława 
Szamatowicza, 2. Jana Szturca i 3. Mariana Połowczuka. Spon-
sorem nagród, które tradycyjnie najlepsi wędkarze mogli sobie 
wybrać, była firma „ZOOMIX” z Cieszyna. 

Warto dodać, że podczas sobotnich zawodów złowiono sporego 
jesiotra, a rywalizacja o pierwsze miejsce była bardzo zacięta, nie-
mal na gramy. Zważone ryby wędkarze wypuścili do stawów. Będą 
czekały na pasjonatów moczenia kija, bo klażdy może wykupić 
wstęp, i uczestników kolejnych zawodów. W tym sezonie odbędą 
się jeszcze: zmagania spławikowe (5 czerwca), zawody nocne (3 
lipca), zawody par mieszanych (7 sierpnia).                         (mn)     Fot. M. Niemiec

     Fot. M. Niemiec
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– Często jest tak, że konkurs jest ogła-
szany z terminem przyjmowania wnio-
sków 7, 9-dniowym i wtedy samorząd 
musi mieć gotowy projekt, najlepiej  
z pozwoleniem na budowę, musi wpa-
sować go w dany program konkursowy 
czy program naboru i złożyć wniosek. To 
jest ogromna praca, żeby w tak krótkim 
czasie to zrobić. Dzięki takiej pracy otrzy-
maliśmy 5.600.000 zł na kilkuetapową 
modernizację naszej oczyszczalni ścieków, 
co dla miasta uzdrowiskowego jest równie 
ważne jak basen. 

Myślę, że jeśli chodzi o naszą stronę 
aktywności, nie mamy sobie nic do za-
rzucenia. Jeśli chodzi o same możliwości 
pozyskania tych środków, to, jak państwo 
wiecie w II i III edycji konkursów Rzą-
dowego Programu Inwestycji Lokalnych 
składaliśmy po 3 wnioski i na żaden z 6 
wniosków nie uzyskaliśmy dofinansowania. 
Gminy powiatu cieszyńskiego, a jest ich 12 
plus powiat, złożyły ponad 40 wniosków na 
wspomniane konkursy, a dofinansowanie 
uzyskano na 5 z nich. Otrzymały je znów 
te same gminy. Co innego, możliwości, 
a co innego, jak te środki są przyznawane. 
To jest od nas niezależne. 

W ostatnich dwóch tygodniach uczestni-
czyłem w dwóch spotkaniach w Lipowcu, 
które odbyły się na zakończenie inwestycji. 
Jedno na ul. Mokrej (zadanie: „Rozbudowa 
ul. Mokrej wraz z przebudową i budową 
urządzeń wodnych”), drugie na ul. Bernad-
ka (zadanie: „Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w rejonie ulicy Bernadka”). 
W sumie te dwie kompletne inwestycje 
kosztowały kilkanaście milionów złotych, 
a mówimy tu tylko o jednej dzielnicy. Wnio-
sków mieszkańców na mniejsze lub większe 
inwestycje w całym mieście są dziesiątki. 
Jako Rada Miasta i burmistrz musimy o tym 
pamiętać. Nie tylko o tym, że mieszkańcy 
chcą basenu, bo ja na spotkaniach z miesz-
kańcami słyszę głównie, że chcą bezpiecz-
ną drogę dla dzieci z chodnikiem, drogę 
oświetloną, w której wcześniej wykonana 
jest kanalizacja i wodociąg. (…)

Do tego dochodzą inwestycje kluczowe 
w mieście, a wśród nich basen. Ja się od 
tego absolutnie nie odżegnuję, jednak 
naszym zadaniem jest ułożyć ten szczupły 

w budżecie Unii Europejskiej projekt na 
wybudowanie basenu czy aqua parku. Unia 
Europejska na to pieniędzy nie da. Można 
się starać o inne źródła finansowania,  
z banków komercyjnych, z funduszy in-
westycyjnych, może z Ministerstwa Spor-
tu. Rozmawiajmy na temat basenu, ale 
nie podchodźmy do tego populistycznie.  
(...) Co będzie, gdy powstanie basen za 
ponad 20 milionów i gmina się zawali? Co 
powiemy mieszkańcom, gdy będą pytać, 
dlaczego nie zrobiliśmy, drogi, kanalizacji, 
chodnika, oświetlenia? 

O basenie myślę cały czas. Rozmawia-
łem ostatnio z przedstawicielami dużych 
firm giełdowych. Przekonywałem do idei 
wybudowania basenu, przedstawiałem 
koncepcje. Wszyscy mówili: „Bardzo 
fajnie, ale nie na te czasy, trudne czasy dla 
naszych firm.” 

Cały czas trwają rozmowy nad wydaje 
się jedynym obecnie rozwiązaniem i sły-
szę, że radni coraz bardziej się do tego po-
mysłu przekonują, a mianowicie nabyciem 
kompleksu przy Alei Legionów – basenu 
i hali, które są częściowo wybudowane 
przez prywatnego inwestora. Mnie się bar-
dzo podoba to, że jest tam hala sportowa, 
której w Ustroniu bardzo brakuje. Mamy 
drużynę piłki ręcznej MKS Ustroń, która 
gra na krajowym poziomie i nie może roz-
grywać meczów w swoim mieście, musi 
korzystać z hal w innych gminach. 

Pojawiło się już pytanie, dlaczego bur-
mistrz przekazał środki na oczyszczalnię, 
a nie na basen. Bo po pierwsze program 
tego nie przewidywał, a po drugie nie 
mamy przygotowanego ani projektu, ani 
pozwoleń. Dlaczego nie robimy projek-
tu? Bo na razie nie ma żadnych widoków 
na dofinansowanie. Proszę nie rozumieć 
tej wypowiedzi w ten sposób, że jestem 
przeciwny budowie basenu. Jestem za, ale 
chcę, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, 
że obecnie robimy rzeczy, które być może 
niekoniecznie chcielibyśmy robić, ale są 
one słuszne, a nie to, co chcielibyśmy, ale 
nas na to nie stać. 

                          Spisała: Monika Niemiec
Na podstawie wypowiedzi na sesji Rady 

Miasta Ustroń z dnia 26 kwietnia 2021 
roku. Nagranie na www.ustron.esesja.pl

budżet, bardzo trudny budżet, w najtrud-
niejszej kadencji, jaka była w historii 
samorządu ustrońskiego. Nie mówię tego 
dlatego, że ja teraz jestem burmistrzem, ale 
taki jest fakt. Nie było tak trudnego oto-
czenia finansowego, prawnego, nie wspo-
minając już o zdrowotnym i społecznym. 

Trzeba rozmawiać o basenie, ale też 
mierzyć siły na zamiary, aby nie znaleźć 
się za pół roku czy rok w takiej sytuacji,  
w jakiej jest dzisiaj Brenna. (…) Nie moż-
na pytać: „Czy w końcu zrobimy basen?”, 
bo jeśli go będziemy robić, to trzeba będzie 
powiedzieć mieszkańcom, że nie zrobimy 
im takiej drogi jak Bernadka, jak Mo-
kra, jak Lipowska. Proszę zauważyć, że 
cały czas mówię tylko o jednej dzielnicy. 
Państwo reprezentujecie różne dzielnice  
i wszyscy będziecie musieli mówić swo-
im mieszkańcom, że nie zrobimy tego 
czy innego projektu, nawet nie mówię 
o inwestycji, bo powstaje basen. 

Obecnie powstają projekty takich waż-
nych inwestycji jak: ulica Pod Skarpą, ul. 
Folwarczna, kanalizacja na ul. Komunal-
nej. Po co te projekty robimy? Żeby móc 
je złożyć wraz z wnioskami, gdy tylko 
pojawią się jakieś programy, z których 
będzie można skorzystać. Nie powstanie 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ustroń 
radny Damian Ryszawy poruszył sprawę 
basenu, mówiąc, że rozumie obecną trudną 
sytuację finansową, ale jego zdaniem z ba-
senu nie można rezygnować i warto sięgnąć 
po dofinansowanie zewnętrzne. Burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz odpowiadał: 
– Składamy wnioski w każdym możliwym 
programie. Inną sprawą jest, jak te środki 
są przyznawane. I tu już nie ma co owijać 
w bawełnę, trzeba wyraźnie powiedzieć, 
że tam, gdzie zasady przyznawania tych 
środków są jasne, proste i czytelne, liczy 
się merytoryczność przygotowania wniosku 
i jego kompletność, tam środki dostajemy. 

UCZCIWIE O BASENIE

Już można korzystać z rowerów miejskich, na przykład w Hermanicach.     Fot. M. Niemiec
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MATURALNYCH WSPOMNIEŃ CZAR
trzeba było zdawać już ustnych z tych 
przedmiotów, jedynie z zawodowych. 
Koledzy pod kierunkiem pana Bolesława 
Kieconia robili różne makiety, a ja mia-
łam wykonać projekt odkuwek na młot, 
kuźniarkę i prasę, a potem trzeba było 
udowodnić, która metoda była najlepsza, 
najbardziej ekonomiczna. Maturę trochę 
się lekceważyło, bo ja byłam humanistką, 
natomiast większym problemem były dla 
mnie przedmioty ścisłe. Żałuję, że nie 
poszłam do ogólniaka, a to tylko dlatego, 
że przyszedł do podstawówki pan Gogół-
ka i kaperował nas do technikum, a mój 
ojciec też zachęcał mnie do tej szkoły, 
dającej pewny zawód. Ja chciałam iść na 
kierunek humanistyczny: archeologię lub 
bibliotekarstwo. Technikum jednak miało 
wysoki poziom nauki i koledzy, którzy 
decydowali się na politechnikę, to potem 
z wyróżnieniem kończyli studia. Na egza-
minie pisemnym z matematyki pilnowali 
nas nauczyciele Bolesław Samsonowicz 
i Antoni Sosiński, a na języku polskim 
Leokadia Adamczyk, Krystyna Opara  
i Marian Żyromski. Po maturze był komers 
na holu szkoły, w którym brali udział też 
nasi nauczyciele, a rodzice, między innymi 
moja mama, przygotowywali poczęstunek. 
Bawiliśmy się do siódmej rano przy muzy-
ce dyskotekowej. Szaleliśmy całą noc i do 
dzisiaj mamy serdeczne kontakty z kole-
gami z klasy. Pierwszy zjazd obu klas zor-
ganizowaliśmy trzydzieści lat po maturze  
w „Leśniku” z udziałem nauczycieli, potem 
było pięćdziesięciolecie szkoły, natomiast 
nasza klasa robi sobie spotkania składkowe 
co roku u koleżanki w Cisownicy i zawsze 
jest bardzo przyjemnie. Mamy też kontakt 
telefoniczny. Teraz się mile wspomina 
czasy szkolne, bo to nasza młodość. 

Michał Jurczok: Po trzyletniej Szkole 
Handlowej w Cieszynie, która kończyła się 
tzw. małą maturą, kontynuowałem naukę  
w pięcioletnim zaocznym Technikum Eko-
nomicznym w Chorzowie. Na pierwszym 
roku było nas 65, do piątej klasy doszło 

25, do matury dopuszczono 18, a maturę 
w 1969 r. zdało tylko 9 osób. Zaskakujące 
było to, że tej matury nie zdał najlepszy 
uczeń, który przez cały okres nauki miał 
zawsze oceny bdb. Potem zdawał po raz 
drugi i również nie zdał. Był to bardzo 
fajny kolega, ale z czasem wpadł w depre-
sję. Pamiętam, że nie zdało też kilka osób, 
które były na dyrektorskich stanowiskach. 
Szkoła ta miała filię w Cieszynie, gdzie 
dojeżdżałem na wykłady i egzaminy se-
mestralne. Mieliśmy indeksy jak studenci, 
a potem na maturę, która była w lutym, 
jeździliśmy do jednostki macierzystej do 
Chorzowa. Ja już wówczas pracowałem 
w spółdzielczym sklepie meblowym, zlo-
kalizowanym w pobliżu Kuźni i bardzo 
się przejmowałem tymi końcowymi eg-
zaminami, więc wziąłem dwa miesiące 
urlopu i uczyłem się całymi dniami razem 
z kolegą. Matura była przeprowadzona  
z języka polskiego i matematyki, a także 
z przedmiotów zawodowych i zdałem ją 
z ogólnym wynikiem dobrym. Pisemny 
z matematyki napisałem na plus cztery,  
a ustny poszedł mi znakomicie, więc egza-
minator powiedział, że zdałem na bdb, ale 
końcową ocenę otrzymałem dobry, bo nie 
lubiłem tego przedmiotu i przez te dziesięć 
semestrów miałem tam zróżnicowane oce-
ny od plus trzy do minus cztery. 

Pamiętam, że z historii, mojego ulubio-
nego przedmiotu, odpowiadałem na na-
stępujące pytania: 1/Martyrologia narodu 
żydowskiego, 2/Powstanie warszawskie. 
Na pierwsze odpowiedziałem bez trudu, 
bo do nas na wczasy przyjeżdżali żydzi 
i wiele nam o tych czasach wojennych 
opowiadali, natomiast na drugie odpowie-
działem następująco: „Istniały rokowania, 
by powstanie warszawskie nie upadło, ale 
Sowieci zatrzymali ofensywę przed Wisłą  
i wtedy brak wsparcia pomógł Niemcom go 
stłamsić”. Ta odpowiedź wywołała irytację 
młodego członka komisji egzaminacyjnej, 
który zadawał mi dodatkowe pytania. Tego 
nie akceptował sędziwy członek komisji, 

który powiedział do tego młodego, że 
abiturient wyczerpał swoją odpowiedź  
i podziękował mi. Gdy wyszedłem na 
korytarz ten sędziwy profesor powiedział: 
Zdał pan świetnie, ale to jeszcze nie jest ten 
czas, żeby o tym oficjalnie mówić. 

Komers był smutny, bo cały czas zasta-
nawialiśmy się, dlaczego tak mało osób 
zdało maturę, więc raczej przypominał 
stypę. Choć minęło już ponad pół wieku 
od naszego egzaminu dojrzałości, były to 
tak silne emocje, że te przeżycia wyraźnie 
zapisały się w pamięci. 

Konrad Owczarek: Maturę robiłem  
w 1968 r. w Dobrodzieniu, małym mia-
steczku w województwie opolskim. To 
było niewielkie liceum – dwie klasy po 
czterdzieści uczniów, a do matury przystę-
powało około siedemdziesięciu. Pamiętam, 
że były to niesamowite emocje, napięcie  
i nerwy. Niektórzy nie mogąc sobie z tym 
stresem poradzić zażywali krople wale-
rianowe. Niepewność była do ostatniej 
chwili, bo losowało się miejsca na auli 
przy stolikach, więc wyczekiwanie: gdzie 
usiądziemy i czy będzie możliwość korzy-
stania ze ściąg. Wiele czasu poświęcało 
się przed maturą na ich przygotowanie, 
a potem gdzie je schować, by móc z nich 
skorzystać. Większość wśród maturzystów 
stanowiły dziewczyny, które też miały swo-
je wyszukane sposoby i schowki na ściągi. 

Egzaminu z języka polskiego nie pa-
miętam, więc chyba nie miałem z tym 
problemów, natomiast na matematyce 
taki miałem niezapomniany numer, że 
po przejrzeniu zadań pomyślałem: „To 
łatwe – wszystko zrobię raz, dwa!” Trzy 
rozwiązałem błyskawicznie i potem  zro-
biłem sobie relaks – takie wyluzowanie  
i spokój. „Przecież pozostało tyle czasu,  
a pozostałe dwa zadania też umiem zrobić”. 
Po tej przerwie powróciłem do pozostałych 
zadań i okazało się, że ja już nie wiem jak 
je rozwiązać. Potem siedziałem do samego 
końca i rozmyślałem nad nimi. Jedno jakoś 
tam zrobiłem, drugie nie za bardzo. Ustne 
egzaminy też zaliczyłem i po maturze. 

Pamiętam, że zaangażowanie uczniów 
w przygotowanie studniówki, a potem 
komersu było bardzo duże. Urządzaliśmy 
salę, cały wystrój i okazało się to rewela-
cyjne. Za każdym razem w innym stylu. 
Było to bardzo spontaniczne, każdy coś 
z domu przyniósł, a efekt był znakomity. 
W liceum miałem możliwość kontaktu 
z repatriantami, bo była w pobliżu taka 
wioska Grodziec, którą Bismarck wybu-
dował dla zasłużonych Niemców i gdy po 
wojnie przypadła ona Polsce, to Niemcy 
wyjechali, a miejscowość zajęli repatrianci 
ze Wschodu. W klasie było spośród nich 
sporo uczniów, a gdy ich odwiedzałem w 
domu, to rodzice opowiadali w szczegółach 
o tych przymusowych wędrówkach i było 
to coś niesamowitego. Dyrektor i ze trzech 
nauczycieli też pochodziło zza wschodniej 
granicy i mówili z takim charakterystycz-
nym akcentem. Był to dobry ogólniak, 
zwłaszcza matematyka i fizyka stała na 
wysokim poziomie i na politechnikę można 
było dostać się bez problemu. Miło się te 
czasy wspomina, a mimo, że większość 
rozjechała się po świecie, to nieraz spo-
tykamy się w większym, czy mniejszym 
gronie.    Opracowała: Lidia Szkaradnik

Studniówkowe szaleństwo klasy IV a Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle w 1975 r. Wśród 
rozbawionych abiturientów można odnaleźć mieszkańców Ustronia i okolic. 

(cd. ze str. 1)
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gdy odjeżdżały z nich autobusy, a pasaże-
rowie nie korzystali, bo mieli miesięczne 
z innej firmy. 

Zapytaliśmy Jana Poloczka, członka Za-
rządu Powiatu zajmującego się transportem 
publicznym, czy przewoźnicy są przygo-
towani na wznowienie działalności szkół. 

– Wręcz czekają na młodych ludzi, 
którzy na co dzień stanowią najważniejszą 
grupę klientów. Na okres od 17 do 31 maja 
zarządzono nauczanie hybrydowe, czyli 
jednocześnie dojeżdżać będzie połowa 
uczniów, co pozwoli na dopracowanie 
szczegółów i ostatnie szlify. Gdyby jednak 
pojawiły się jakieś problemy, będziemy 
reagować na bieżąco – zapewnia radny 
powiatowy z Wisły i dodaje: – Myślę, że 
w ostatnim czasie zmieniło się postrze-
ganie komunikacji publicznej przez prze-
woźników oraz samorządowców, zarówno 
na poziomie powiatowym, jak i gminnym. 
To nasza wspólna sprawa, żeby młodzież 
bezpiecznie i w godziwych warunkach 
mogła dojeżdżać do szkół, ale musimy 
też też zapobiegać wykluczeniu komuni-
kacyjnemu osób bez samochodów, ludzi 
starszych. Dzięki nowym działaniom, po-
zyskiwaniu środków z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych, wsparciu 
gmin, autobusy są coraz bardziej dostępne. 

Kto by pomyślał jeszcze 20 lat temu, że 
trzeba będzie uruchamiać środki zewnętrz-
ne na utrzymanie linii autobusowych, że 
będziemy przypominać, jakimi trasami 
jeżdżą autobusy i gdzie znajdują się przy-
stanki. Jednak żeby ludzie chcieli zrezyg-
nować ze swoich samochodów, autobusy 
muszą jeździć regularnie, niezawodnie 
i możliwie jak najczęściej.  

W kolejnych numerach przypomnimy, 
dokąd mogą nas zabrać autobusy. W na-
stępnym napiszemy też o dofinansowaniu  
przez Ustroń powiatu na utrzymania nie-
których linii, co na ostatniej sesji uchwa-
liła Rada Miasta Ustroń.  

Z Ochodzitej do Cieszyna…
Do grodu nad Olzą ustroniacy mogą 

dojechać, korzystając z linii rozpoczyna-
jącej się w Koniakowie. Stamtąd autobusy 
wyjeżdżają średnio co godzinę od godz. 
4.10 do 18, w Ustroniu zatrzymują się 
na przystankach: Polana Motel, Polana, 
Nadleśnictwo, Poniwiec, Brzegi, Centrum 
(godz. 5:09 dU, 6:09 RU, 6:49 dU, 7:49 
RU, 8:29 aU, 9:59 RU, 10:59 dU, 11:59 
RU, 12:59 aU, 13:59 SU, 14:59 dU, 15:59 
dU, 16:59 aU, 18:59 DxU), Skrzyżowanie 
I – ul. Cieszyńska. Przejazd pomiędzy 
ustrońskimi przystankami zajmuje auto-
busom od 1 do 3 minut. 

W ramach tej linii jeździ jeden autobus 
nie z Koniakowa, tylko z Wisły o godz. 
22:10 (dxU), w Polanie jest o godz. 22:18, 
w Centrum o godz. 22:24, na Cieszyńskiej 
o godz. 22:27, w Cieszynie na ul. Kolejo-
wej o godz. 22:50. 

… i z powrotem
Ta sama linia zabierze nas z Cieszyna do 

Koniakowa. W Ustroniu możemy wsiąść 

do autobusu na przystankach: Goje, Skrzy-
żowanie I – ul. Cieszyńska, Centrum (6:26 
dU, 7:26 RU, 8:36 dU, 9:36 rU, 10:36 aU, 
11:36 RU, 12:36 dU, 13:46 DU, 14:46 aU, 
15:46 RU, 16:36 dU, 17:36 SU, 18:46 aU, 
20:56 dxU 21:46 DxU), Brzegi, Poniwiec, 
Nadleśnictwo, Polana, Polana Motel. 

Z Cieszyna, z ul. Kolejowej do Koniako-
wa autobusy odjeżdżają o godzinach: 6:00 
dU, 7:00 RU, 8:10 dU, 9:10 RU, 10:10 
aU, 11:10 RU, 12:10 dU, 13:20 DU, 14:20 
aU, 15:20 RU, 16:10 dU, 17:10 SU, 18:20 
aU, 20:30 dxU, 21:20 DxU. Do Ustronia 
Centrum podróż trwa 33 minuty.

Z Lipowca bez przesiadki
Dzięki dofinansowaniu samorządowe-

mu polepszyła się dostępność do komuni-
kacji publicznej w Lipowcu. W ciągu dnia 
wyjeżdża z tej dzielnicy 10 autobusów, 
pierwszy o godz. 5:15 (D*) spod straż-
nicy. Zatrzymując się na przystankach: 
Lipowiec, Nierodzim – skrzyżowanie 
z ul. Lipowską, Hermanice Osiedle, Her-
manice, Ustroń Kuźnia, Skrzyżowanie II 
– ul. Daszyńskiego obok budynku daw-
nego RUCHU, dojeżdża o godz. 5:29 do 
przystanku na ul. L. Kojzara – przy Lidlu. 
Między przystankami autobus jedzie od 
1 do 3 minut. Kurs o godz. 6:15 (N*) 
kończy się na przystanku Skrzyżowanie 
II o godz. 6:26. O tej samej porze jedzie 
jeszcze jeden autobus z innym symbolem 

(S*), który dojeżdża do ul. L. Kojzara na 
godz. 6:29. Kolejny autobus o godz. 6:40 
(S) jedzie z przystanku Lipowiec ul. Leś-
na II aż do Cieszyna i chętnie korzystają 
z niego uczniowie, którzy muszą zdążyć 
do szkoły na godz. 8. Trasa jest ciekawa 
z przystankami: Lipowiec ul. Leśna I, 
Lipowiec Remiza, Lipowiec, Nierodzim 
– skrzyżowanie z ul. Lipowską, Niero-
dzim – skrzyżowanie z ul. Skoczowską, 
Kozakowice Górne, Goleszów Celma, 
Goleszów Gospoda, Goleszów Szkoła, 
Goleszów Kolonia i dalej zwykłą trasą do 
Cieszyna na pl. Wolności na godz. 7:23, 
przejeżdżając wcześniej w Cieszynie ul. 
Stawową, Liburnię i Kochanowskiego. 

Z przystanku Lipowiec Remiza wy-
jeżdżają kolejne dwa autobusy o godz. 
7:15 (D*) i 7:55 (S*) i dojeżdżają do ul. 
Kojzara odpowiednio o godz. 7:29 i 8:09. 
O godz. 16 (S) wyjeżdża ostatni autobus, 
który pokonuje trasę taką samą, jak ten 
z godz. 6.40. Do Cieszyna przyjeżdża 
o godz. 16:43. 

Bezpośrednio do Lipowca
Są też 2 bezpośrednie autobusy z Cie-

szyna do Lipowca przez Kozakowice. 
Jeden wyjeżdża o godz. 5:50 (S) z ul. 
Kolejowej i na przystanek Lipowiec Leśna 
II przyjeżdża o godz. 6:30, a drugi o godz. 
15.10 (S) z przystanku Cieszyn Celma 
(na placu Wolności jest o godz. 15.13) 
i dojeżdża do Leśnej II o godz. 16.

Do Lipowca można też dojechać 
z przystanku Skrzyżowanie II o godz. 
13:14 (S*), 14:14 (D*), 15:14 (S*), 16:14 
(D*) dojazd pod strażnicę trwa 12 minut. 
(cdn)          Opracowała: Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

DOKĄD AUTOBUSEM? (1)

W 1999 roku do autobusów wsiadaliśmy również na rynku.                                  Fot. W. Suchta

U – powiatowe kursy użyteczności publicznej, a – nie kursuje 25 XII oraz w pierwszy dzień 
Wielkanocy, d - nie kursuje 25 i 26 XII i 1 I oraz w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, D – kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt, x – nie kursuje w dniu 24.XII i 31. XII oraz w Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę, D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, R - nie kursuje 
w soboty, niedziele i święta oraz w okresie ferii letnich, S - kursuje w dni nauki szkolnej, 
x - nie kursuje 24 XII i 31 XII oraz w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, * - kursy wykonywane 
w ramach linii Skoczów - Ustroń. Omówione połączenia obsługuje Wispol.
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Fot. W. Herda Fot. K. Francuz

WYPADKOWE DNI
W ostatnich dniach ruch na lokalnych drogach zdecydowanie 

się wzmógł. Powodem jest przede wszystkim poprawa sytuacji 
epidemiologicznej. Po wielu miesiącach lockdownu ludzie 
chętnie korzystają z możliwości wyjścia z domu, do miasta 
przyjeżdża więc coraz więcej turystów.  Prawdopodobnie ruch na 
drogach zwiększy się jeszcze bardziej, ponieważ już od 15 maja 
dopuszczalne będzie prowadzenie ogródków gastronomicznych 
na zasadach: obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia 
miejsca, w których będą spożywali posiłki lub napoje, obsługa 
realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, udostępnianie co 
drugiego stolika klientom z odległością 1,5m między stolikami. 

Prawdopodobnie więc kierowców na drogach będzie jeszcze 
więcej. Oby byli to rozważni kierowcy!

5 maja około godziny 9.30 doszło do wypadku na ul. Katowi-
ckiej. Kierujący pojazdem marki Kia uderzył w bok dostawczego 
samochodu marki Iveco, który zawracał w wyznaczonym do tego 
miejscu. (zdjęcie 1)

7 maja doszło do kolizji samochodu osobowego z samochodem 
dostawczym na skrzyżowaniu w Nierodzimiu „przy Meprozecie”. 
(zdjęcie 2)

8 maja na wysokości Mokate zderzyły się dwa pojazdy oso-
bowe. (zdjęcie 3)

10 maja o godz. 18:40 doszło do zderzenia dwóch samochodów 
osobowych i karetki pogotowia ratunkowego w okolicy skrzy-
żowania z ul. Dominikańską. (zdjęcie 4)        Karolina Francuz

Fot. W. Herda

1. 2.

3. 4.
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NIESPODZIANKI W PARKU

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Mały muflon dopiero oswaja się z towarzystwem ludzi, jednak smakołyki skutecznie go 
przekonują.                                                                                                  Fot. K. Francuz

19/2021/4/R

Minione miesiące w pandemicznej rze-
czywistości nie były łatwe. Muzea, re-
stauracje i parki rozrywki zamknięte były 
na cztery spusty, a ich właściciele długie 
dni spędzali w oczekiwaniu na lepsze 
jutro. Nie inaczej było w Leśnym Parku 
Niespodzianek. 

Lockdown dotknął jedną z najpopular-
niejszych ustrońskich atrakcji turystyczno-
-edukacyjnych. Nawet, gdy można już 
było korzystać z parkowych atrakcji, to 
turystów wciąż powstrzymywał strach 
przed odwiedzaniem miejsc publicznych. 
Nie pomogła też długa zima, która sku-
tecznie zniechęcała potencjalnych odwie-
dzających.

– To nie był łatwy czas. Sytuacja spra-
wiła, że ludzie bali się i praktycznie nikt 
nas nie odwiedzał – mówi prezes, Paweł 
Machnowski. 

Całe szczęście maj przyniósł ze sobą 
ocieplenie nie tylko za oknem, ale i po-
prawę sytuacji epidemiologicznej. To  
z kolei sprawiło, że na przyjazd do Ustro-
nia zdecydowało się więcej turystów, któ-
rzy nie mogliby przecież odmówić sobie 
wizyty w parku. Można by powiedzieć, 
że dzięki temu miejsce odżyło, jednak 
nie byłoby to do końca prawdą. W końcu 

w niezwykłym parku pod Równicą powi-
tano nowych lokatorów. Urodziły się już 
małe muflony, lada dzień na świat przyj-
dą też daniele i jelenie, a wśród dzikich 
ptaków wykluł się puchacz. Pracowni-
cy pomimo trudnego czasu z czułością  
i troską doglądali żywego inwentarza, 
możliwe było także wykonanie niezbęd-
nych remontów i renowacji. Dzięki temu 
dziś znów możemy odwiedzać Leśny Park 
Niespodzianek, który na dobre wpisał się 
już w mapę naszego miasta.  

                                   Karolina Francuz

W parku odbywają się również pokazy lotów 
ptaków drapieżnych. Te emocjonujące wi-
dowiska zawsze cieszyły się popularnością 
wśród zwiedzających.             Fot. K. Francuz

Żubry Polinezja i Południk również zapraszają do Parku. Za kilka tygodni okaże się także, 
czy Polinezja nie spodziewa się potomka. Wtedy kolejną wiosną w parku pojawi się mały 
żubr.                                                                                                              Fot. K. Francuz

Leśny Park Niespodzianek żyje przez 
cały rok! Jego mieszkańcy nie odczuwali 
zapewne skutków pandemii, a miesiące, 
dla nas ciężkie i długie, dla nich minęły 
jak zwykle - zgodnie z rytmem leśnego 
życia. I zgodnie z tym rytmem wiosną  
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Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: 
poniedziałek 8-15, wtorek 8-15, środa 11-18, czwartek nieczynne, piatek 8-15, sobota 8-12 (oddział dla dzieci nieczynny)

BIBLIOTEKA POLECA  tel 33-854-23-40 
www.biblioteka.ustron.pl

(katalog online)

Paweł i Piotr Sitkiewicz „Bliźnięta”
Wyjątkowa książka o bliźniętach napisana 
przez bliźniaków! Jak powstają bliźnięta? 
Dlaczego czasami są identyczne, a cza-
sami zupełnie różne? Z jakiego powodu 
niektórzy się ich boją? Czy to prawda, 
że potrafią czytać w swoich myślach? 
Czego możemy się od nich nauczyć? 
Książka odpowiada na wszystkie pytania 
dotyczące bliźniąt, jakie tylko mogą 
przyjść do głowy. Opowiada o ich nie-
zwykłym życiu. Szuka ich w książkach, 
filmach, pod mikroskopem, a nawet  
w kosmosie. Podpowiada, jak je odróżnić 
i jak się z nimi obchodzić. Każdego roku 
rodzi się coraz więcej bliźniąt. Pora więc 
lepiej je poznać, zanim na dobre opanują 
świat…Ilustracje Patryk Mogilnicki.

Dan Smith „Poniżej zera”
 
Ekscytujący, mrożący krew  
w żyłach thriller dla dzieci  
i młodzieży! Gdy samolot Zaka 
cudem unika rozbicia się na 
terenie antarktycznej bazy ba-
dawczej w jednym z najbardziej 
odizolowanych miejsc na Ziemi, 
chłopiec i jego rodzina trafiają 
w sam środek mrocznego, lodo-
watego koszmaru. Elektryczność 
nie działa, nie ma śladu miesz-
kańców. Szukając odpowiedzi, 
Zak zaczyna doświadczać nie-
pokojących wizji, które mają 
związek z czymś tajemniczym 
i przerażającym, co ukrywa się 
głęboko pod lodem…

WSPOMNIENIE O BRONISŁAWIE BRANDYSIE
Urodził się 3 września 1938 roku  

w rodzinie robotniczo – chłopskiej, we  
wsi Zarzecze, znajdującej się obecnie pod 
zalewem Goczałkowickim. W Zarzeczu w 
1952 roku ukończył Szkołę Podstawową, 
w której rozpoczęła się też długa ścieżka 
edukacyjna Bronisława, podbudowywują-
ca Jego kwalifikacje zawodowe i życiowo 
związane z aktualnym zatrudnieniem.   
W 1958 roku kończy Liceum Pedagogicz-
ne w Cieszynie (w klasie z Bogusławem 
Binkiem), po którym podejmuje pracę  
w Szkole Podstawowej w Czechowicach-
-Dziedzicach. Podejmuje (zaocznie) naukę 
na Studium Nauczycielskim w Katowicach. 
Kolejną pracę podjął w Rybnickim Przed-
siębiorstwie  Spedycyjno - Transportowym 
Przemysłu Węglowego w Rybniku. Wtedy 
podjął decyzję o rozpoczęciu studiów 
na Uniwersytecie Warszawskim, które 
ukończył w 1972 roku, uzyskując  stopień 
naukowy magistra nauk politycznych. Na-
byte tam kwalifikacje poszerza na Studium 
Podyplomowym Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, które ukończył w 1978 
roku. Dalszą edukacją była już proza życia 
związana z zatrudnieniem i rodziną. Wra-
cając do ścieżki zawodowej która przeplata 
się z miejscem zamieszkania i rodziną, 
wspomnieć trzeba, że pracował kolejno; 
od 1970 roku w PP Polmozbyt-Motel  
w Ustroniu, ZEM „Celma” w Cieszynie, 
FSM Bielsko-Biała wszędzie tam na sta-
nowiskach kierowniczych związanych z 
kadrami, a  w „Meprozecie” w Ustroniu 
na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw 
ekonomicznych.

W styczniu 1985 roku zostaje powoła-
ny na stanowisko I. Sekretarza Komitetu 
Miejskiego PZPR w Ustroniu, którą to 
funkcję sprawował do samorozwiązania 
się PZPR, czyli do 29 stycznia 1990 roku. 
W tym okresie, od 1988 roku pełnił też 
funkcję wiceprzewodniczącego Miejskiej 
Rady Narodowej w Ustroniu. 

W tym miejscu - jakkolwiek to oceniać, 
życie wpisało Go na trwale w historię mia-

sta Ustronia. Czas, który kojarzy się (mię-
dzy innymi) z tym okresem, to; ukończenie 
i oddanie do użytku dworca PKP „Ustroń 
Zdrój”, otwarcie Muzeum Hutnictwa  
i Kuźnictwa w Ustroniu, zorganizowanie  
w Ustroniu Liceum Ogólnokształcące-

go, realizacja przepompowni na Gojach, 
budowa kanalizacji w Hermanicach, Nie-
rodzimiu i Lipowcu, a także budząca 
wiele emocji budowa pawilonu handlowo 
- usługowego i centrali telefonicznej. 
Kierowanie Miejskim Komitetem PZPR 
przypadło na czas przed transformacją 
ustrojową. Od osób zaangażowanych na 
stanowiskach związanych z kierowaniem 
procesami publicznymi wymagano wtedy 
sporej odporności psychicznej, indywidu-
alnej zgodności słów z czynami, a także 
skromności. W cnocie skromności tkwił do 
końca swoich dni, nie skorzystał z domnie-
manych przywilejów nie wynosząc się ze 
standardem życia ponad przeciętność.

Te kwalifikacje posiadał Bronisław 
Brandys co pozwoliło mu funkcjono-
wać także w czasie kiedy nie zajmował 

już wpływowych  urzędów. Do końca 
był wierny wartościom, które wyznawał  
w całym swoim życiu. Do przejścia w 
stan spoczynku zawodowego w 2003 roku 
zakłada i prowadzi własne Przedsiębior-
stwo Produkcyjno Usługowo Handlowe,  
a powiedzenie, że praca nie hańbi udowad-
niał w roli sprzedawcy w kiosku Ruchu. 
Po tym okresie nie stronił od działalno-
ści publicznej, angażując się społecznie  
w Komisji Układu Przestrzennego Miasta 
Architektury i Inwestycji, a także  w Radzie 
Miasta Ustroń i Powiatu Cieszyńskiego.

Czytelnicy Gazety Ustrońskiej mogli 
śledzić wspominaną aktywność społecz-
ną także w roli działacza SLD. Warto 
w tym miejscu wspomnieć o wsparciu 
rodziny, której korzenie są w charak-
terach i osobowościach Ślązaków, tych  
z „górnego” i  tak zwanego „austriackie-
go”, czyli „Hanyski i Cesaroka”. Przymioty 
te przejęła córka Kasia, prawniczka, która 
była Radną Rady Miejskiej w Ustroniu, 
Powiatu Cieszyńskiego i przewodniczącą 
Miejskiego Koła SLD, a także szefową 
fundacji „Lepszy Świat” wspierającej tak 
zwanych „braci mniejszych”.

W życiu rodzinnym obowiązywała za-
sada; zdrowie, miłość i wiedza. Zdrowie, 
bo zdrowie żony determinowało wiele 
wyrzeczeń. Miłość, bo jest kręgosłupem 
każdego życia, także tej do morza, która 
majaczyła się w Jego głowie. Wiedza, bo 
stanowi o przydatności społecznej w życiu, 
ale także pozwala znaleźć jego sens.

Do szeroko rozumianej rodziny należały 
także psy, koty i inne domowe zwierzaki. 
Ważne było także - to co w przyrodzie 
żywe.

Ostatnie lata, to życie w chorobie.  
W chorobie, która choremu oddala świado-
mość bycia z bliskimi. Zmarł 4. kwietnia 
2021 roku. Pochowany został, zgodnie  
z życzeniem, na cmentarzu katolickim  
w dniu 10 kwietnia w Strumieniu, w miej-
scu zamieszkania Rodziców, w grobie 
Matki.                                  Karol Brudny
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 W 
 dawnym 
Ustroniu

Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią 
prezentuję kolejny zabytkowy przedmiot, 
wypożyczony do Muzeum przez Parafię 
Ewangelicko-Augsburską w Ustroniu dla 
potrzeb wystawy powstałej w ramach ob-
chodów „Roku Tożsamości Luterańskiej” 
w Polsce. Jest to świecznik ołtarzowy, 
odlany z żeliwa, pochodzący z  ustrońskiej 
Odlewni „Elżbiety”, działającej wraz z hutą 
w miejscu dzisiejszego Zespołu Szkół Tech-
nicznych.  Mamy zatem następny eksponat, 
który odnaleźć można w unikatowej księdze 
wzorniczej z 1890 r. „Musterbuch der Gus-
swaaren aus den eisenwerken SR. K.u.K. 
Hoheit des Erzherzogs Albrecht, Erzh. 
Industrial – Verwaltung in Teschen, Oesterr. 
Schlesien” (Księga wzorów odlewów z hut 
żelaza jego cesarsko - królewskiej Wyso-
kości Arcyksięcia Albrechta, Arcyksiążęca 
Administracja Zakładów Przemysłowych 
w Cieszynie na Śląsku Austriackim). Wzór 
świecznika znajdujemy w dziale „Fein-und 
Kunstguss”, którego nazwę tłumaczyć moż-
na jako „Precyzyjne odlewy artystyczne”. 
Został on wyszczególniony jako nr 1 spo-
śród proponowanych wzorów świeczników 
ołtarzowych (Altarleuchter). Na fotografii 
widać zestawienie gotowego dzieła wraz  
z ilustracją jego wzoru, drukowaną metodą 
światłodruku. 

Uzupełniając zeszłotygodniowe infor-
macje o naczyniu do zbierania datków, 
wykonanym w fabryce braci Kohlhauptów, 
chciałabym dodać, iż, jak podaje pastor 
Jerzy Janik w „Historyi ewangielickiego 
zboru ustrońskiego”, podczas  budowy 
wieży kościelnej (w latach 1863-65)  „bla-
chę miedzianą o wartości 1483 złr. dostar-
czyła fabryka towarów metalowych Braci 
Kohlhaupt”. W tym czasie zakład ów miał  
w okolicy monopol, ponieważ arcyksią-

W JAKIEJ FORMIE MOŻNA „JEŚĆ” OWOCE? 
Oczywiście w formie soków! Osobiście bardziej wolę warzywa i owoce 
mogłabym sobie odpuścić. Jednak są one istotnym elementem naszej 
diety, więc przyrządzam sobie taki pyszny napój i zostawiam butelkę 
w lodówce, aby następnego dnia wypić go na drugie śniadanie. Działa 
lepiej niż kawa! 

SKŁADNIKI: 3 marchewki
   2 jabłka
   2 pomarańcze
   1/4 szklanki wody gazowanej

WYKONANIE: Jabłko i marchewkę obieramy i wyciskamy w sokowi-
rówce. Pomarańcze rozkrajamy i również wyciskamy z nich sok. Całość 
mieszamy razem z wodą gazowaną i wstawiamy do lodówki. Taki napój 
wytrzymuje maksymalnie 24 godziny!                       Karolina Francuz

żęcą Miedziarnię zlikwidowano prawie 
ćwierć wieku wcześniej, a żaden z ośrodków 
hutniczych metalami kolorowymi się nie 
zajmował.

Dodam jeszcze, w ramach ciekawostki, 
iż z Odlewnią „Elżbiety” ma zapewne 
związek odnaleziona ostatnio drewniana 
chrzcielnica. Istnieje bardzo duże praw-
dopodobieństwo, iż odkryty relikt jest  
w istocie drewnianym modelem, który zo-
stał wykonany jako pierwowzór docelowej 
żeliwnej chrzcielnicy, służącej w Kościele 
Jakubowym do dziś. W czasach obfitujących 

w dziejowe zawieruchy, kiedy metalowe 
przedmioty rekwirowano do przetopienia 
dla potrzeb wojskowości (czego przykła-
dem były chociażby dzwony),  postarano 
się widocznie o zachowanie dokładnej kopii 
chrzcielnicy, wykonanej w drewnie, aby  
w razie nieszczęścia można ją było wiernie 
odtworzyć. Była to ongiś dość popularna 
praktyka zachowawcza, a w ustrońskiej 
odlewni drewnianymi modelami zajmował 
się między innymi sam Andrzej Broda.

              Alicja Michałek
                                 Muzeum Ustrońskie
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Przy ustrońskim stole
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RECYKL ING 
wspólny interes

I oto nadchodzi jedno z nich - Dzień bez 
Śmiecenia, którego pomysł został wypra-
cowany przez młodzież z kilkunastu krajów 
współdziałających w ramach międzyna-
rodowego programu „Europejski Eko-
-Parlament Młodzieży”. W Polsce dzień 
obchodzony jest od 11 maja 2007 roku, 
bo właśnie wówczas rozpoczął w naszym 

CZY MOŻNA NIE ŚMIECIĆ?

kraju funkcjonować system gospodarki 
odpadami opakowaniowymi zgodnie z wy-
tycznymi Dyrektywy Unii Europejskiej. Już 
w 2001 roku Sejm RP przyjął pakiet ustaw 
regulujących obowiązki przedsiębiorców  
w zakresie gospodarowania odpadami opa-
kowaniowymi. W naszym kraju obchodom 
święta patronuje Rekopol. Jest to jedyna 

w Polsce organizacja odzysku opakowań 
założona przez przedsiębiorców, którzy 
wprowadzają na nasz rynek produkty  
w opakowaniach. Kampanie prowadzone 
przez Rekopol mają na celu przekazanie 
wiedzy odnośnie prawidłowej segregacji 
odpadów i wyeliminowanie najczęściej 
popełnianych błędów. Właściwy recykling 
zaczyna się przecież w naszych domach. 
Segregowanie sprawia, że pozornie nie-
przydatne rzeczy, które uchodzą za śmieci, 
mogą zamienić się w pełnowartościo-
we przedmioty: zabawki, ubrania, meble  
i wiele innych. Segregowanie to ogromny 
zysk dla środowiska naturalnego. Dla 
przykładu: recykling tony makulatury 
oszczędza aż 17 drzew. Gdy przerabiamy 
plastik oszczędzamy ropę naftową, prze-
tapiając stalowe puszki – rudy żelaza,  
a aluminiowe – boksyt. Dzień bez Śmiece-
nia co roku odbywa się pod innym hasłem. 
Hasło tegorocznej edycji brzmi: ODPADY 
TO NIE ŚMIECI – TO SUROWCE. #Wi-
dzęWięcej

Największą potrzebą tego święta jest 
uświadamianie ludziom konieczności  
i reguł segregowania odpadów, bo o tym, że 
nie wolno zostawiać opakowań w lesie czy 
parku nie trzeba chyba nikomu przypomi-
nać. Organizatorzy święta podpowiadają, 
że 11 mają warto zorganizować w swojej 
okolicy jakąś aktywność ekologiczną zwią-
zaną z tematyką odpadów i świadomych 
zakupów. Takie wydarzenia warto popierać 
i nagłaśniać, a przecież Dzień bez Śmiece-
nia powinien trwać przez cały rok.    (LS)

Okazuje się, że w kalendarzu jest sporo świąt, których szczytnym celem jest ochro-
na naszej planety przed jej nadmierną eksploatacją i generowaniem ogromnych 
ilości śmieci. O tych ideach i miejscowych wydarzeniach na bieżąco informujemy 
na łamach naszej gazety. Takie święta, najczęściej o charakterze międzynarodo-
wym, czy nawet światowym warto popierać i nagłaśniać, aby uświadamiały one jak 
najszerszym kręgom konieczność wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę. 

1 CKS Piast Cieszyn 44 116:13
2 LKS Victoria Hażlach 34 37:22
3 LKS Kończyce Małe 29 43:32
4 LKS Olza Pogwizdów 26 50:40
5 LKS Błękitni Pierściec 26 36:38
6 KS Nierodzim 19 26:32
7 LKS Iskra Iskrzyczyn 16 46:42
8 MKS Promyk Golasowice 3 9:97
- GKS Kaczyce 7 26:73

Klasa A Skoczów (grupa I)

KS Nierodzim - LKS Błękitni Pierściec - 3:3 (2:1)

NIERODZIM LIDEREM Pierwsza tabela przedstawia wyniki po 
zakończeniu I fazy rozgrywek klasy A 
Podokręgu Skoczów, które miało miejsce 
w ostatni weekend. W rundzie wiosennej 
również będą 2 grupy, ale inne niż jesienią. 
Grupę mistrzowską („M”) utworzyło 10  
najlepszych drużyn, a pozostałe trafiły 
do grupy spadkowej („S”). Zespołowi 
z Nierodzimia zabrakło niewiele, a ostatni 
mecz, bez względu na wynik, niestety nie 
mógł już tego zmienić.

9 maja jeszcze bez udziału publiczno-
ści, ale przy pięknej, słonecznej pogo-
dzie gościliśmy na boisku przy ul. Kreta 
drużynę LKS Błękitni Pierściec, z którą 
zremisowaliśmy 3:3. Dwie bramki strzelił 
Adrian Sikora, jedną Mieczysław Sikora. 
Trener Krystian Szleszyński ubolewał nad 
niewykorzystanymi sytuacjami.        (mn)

Na zdjęciu efekt spaceru młodej mieszkanki Ustronia i jej koleżanki w rejonie ul. Leśnej. Wśród 
„skarbów”, które panie zebrały w zaledwie dwie godziny znalazły się: telewizor, zasłona prysz-
nicowa, opona i niezliczona ilość puszek, butelek, słoików i folii. Inicjatorka akcji zaprosiła do 
sprzątanie także innych znajomych i za drugim razem w kilka osób zebrano 7 worków odpadów  
w rejonie ul. Kuźniczej. Wraz ze zdjęciami przekazano nam informację, że Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Ustroniu nie robiło problemów, by przyjechać i pozbierać zgromadzone worki. 
Wystarczyło zadzwonić i umówić się na odbiór. 

1 KS NIERODZIM  12 12:6
2 LKS ISKRA ISKRZYCZYN  11 32:7
3 LKS RUDNIK 11 10:7
4 LKS STRAŻAK PIELGRZYMOWICE 8 14:12
5 LKS ZRYW BĄKÓW 8 13:12
6 GKS MORCINEK KACZYCE 7 16:18
7 LKS OCHABY 96 6 10:16
8 MKS PROMYK GOLASOWICE 3 6:35

Klasa A Skoczów (grupa „S”)
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W środę rozegrany został następny mecz 
rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Ślą-
skiej. Kuźnia zagrała z LKS Jednością 32, 
mimo że według harmonogramu mieliśmy 
podejmować gości z Przyszowic dopiero 
w sobotę. Jednak klub z Ustronia poprosił 
o zamianę terminów, na co przystała Ko-
misja ds. Rozgrywek Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej, i w sobotę 15 maja o godz. 17 
nasi reprezentanci zmierzą się z zespołem 
Górnika II Zabrze S.A. w pierwszej rundzie 
Pucharu Polski. Kibice będą mogli zająć 50 
procent miejsc na widowni. 

W meczu, który odbył się 8 maja na 
wyjeździe przegraliśmy 0:2 z zespołem 
Radziechowy-Wieprz. Pierwszą bramkę 

O PUCHAR Z GÓRNIKIEM
straciliśmy już w 7. minucie z rzutu rożnego 
i chyba to podcięło skrzydła podopiecznym 
Mateusza Żebrowskiego, którzy konstru-
owali, ale nie wykorzystywali, za to prze-
ciwnicy kontrowali i z takiej jednej kontry w 
67. minucie padła druga bramka. W mediach 
pojawiły się tytuły, mówiące o przerwanej 
passie, ale kibice wierzą w swój zespół, 
nazywając ostatni mecz drobną wpadką. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Aleksander 
Łubik – Jakub Wojtyła, Konrad Pala (Damian 
Madzia 15’) Cezary Ferfecki – Dominik 
Olchawa (Paweł Brzóska 53’), Arkadiusz Ja-
worski, Daniel Dobrowolski, Jakub Chmiel, 
Dariusz Rucki – Kamil Szajter (Mateusz 
Wigezzi 53’), Michał Pietraczyk.         (mn)

GKS Radziechowy-Wieprz – KS Kuźnia Ustroń - 2:0 (1:0) 1 APN Odra Wodzisław 64 75:30
2 LKS Unia Książenice 51 47:36
3 KS Spójnia Landek 50 69:26
4 LKS Bełk 45 48:37
5 LKS Unia Turza Śląska 44 57:42
6 KP GKS II Tychy S.A. 43 67:43
7 KS Rozwój Katowice 40 50:35
8 KS Kuźnia Ustroń 40 47:47
9 LKS Drzewiarz Jasienica 40 37:38
10 LKS Czaniec 38 40:49
11 TS Podbeskidzie II BB S.A. 36 57:43
12 MKS Czechowice-Dziedzice 31 39:38
13 LKS Orzeł Łękawica 30 38:43
14 LKS Jedność 32 Przyszowice 26 26:54
15 GKS Radziechowy-Wieprz 25 28:48
16 MKS Iskra Pszczyna 14 26:80
- MKP Odra Centrum Wodzisław 18 29:91

IV Liga (Śląsk - grupa II)

WYBIEGALI  
1.3 MILIONA EURO

Biegacze musieli dostosować się do panującego reżimu sanitarnego, lecz nawet to nie po-
wstrzymało ich przed udziałem w honorowej inicjatywie.                           Fot. K. Francuz

III LIGA MĘŻCZYZN

1 AZS AGH II Kraków 13 39 412:308

2 MKS Ustroń 13 26 382:354

3 MKS Olimpia Medex II Piekary Śl. 13 24 371:340

4 MUKS Siódemka Mysłowice 13 21 363:363

5 UKS MOSM Vocare BRO Bytom 14 19 386:415

6 UKS 31 Rokitnica Zabrze 13 15 354:373

7 UKS Czwórka Libiąż 12 13 292:330

8 ULKS Grom Jasienica 13 12 331:377

9 KS Viret CMC II Zawiercie 14 8 376:407

spotkania, ponieważ w pewnym momencie 
ich prowadzenie było już siedmiobramko-
we. Ostatecznie mecz zakończył się ich 
zwycięstwem różnicą pięciu trafień, w czym 
spory udział mieli Szymon Gogółka i Mi-
chał Jopek. Ustrońscy skrzydłowi popisali 
się w tym spotkaniu wysoką skutecznością  
i rzucili łącznie siedemnaście bramek. 
Dzięki wygranej z Viretem MKS Ustroń 
awansował na drugą lokatę w ligowej tabeli.

MKS Ustroń wystąpił w składzie 
(w nawiasie liczba bramek): Piotr Browar-

czyk (1), Damian Kurowski, Jan Cieślar 
– Szymon Gogółka (9), Michał Jopek (8), 
Mateusz Cieślar (8), Mateusz Turoń (3), 
Krzysztof Bielesz (3), Marcin Białkowski 
(2), Arkadiusz Czapek, Łukasz Szczęsny, 
Krzysztof Markuzel, Przemysław Polok, 
Karol Gierczak.           Arkadiusz Czapek

Pierwsza połowa tego spotkania nie roz-
poczęła się dobrze dla naszych rodzimych 
piłkarzy ręcznych. Ci bardzo długo nie 
potrafili złapać swojego optymalnego rytmu 
grania, a dodatkowo ustrońska obrona w kil-
ku sytuacjach nie stanowiła monolitu i muru 
nie do przejścia. Pomimo tych problemów 
podopieczni trenera Piotra Bejnara zeszli na 
przerwę mając w posiadaniu jedną bramkę 
więcej niż gospodarze. Po zmianie stron gra 
ustrońskich szczypiornistów uległa popra-
wie, co wymiernie przełożyło się na wynik 

WYJAZDOWA WYGRANA
KS Viret CMC Zawiercie II – MKS Ustroń 29:34 (13:14)

Ostatniej soboty ustrońscy szczypiorniści udali się do Zawiercia, gdzie czekało ich 
starcie z drugą drużyną pierwszoligowego Viretu. Pomimo pewnych problemów 
kadrowych podopieczni trenera Piotra Bejnara zrealizowali cel na to starcie, po-
nieważ wrócili do Ustronia z kompletem punktów.

9 maja odbył się ogólnoświatowy bieg 
Wings for Life World Run. Zawody od-
bywają się w pierwszy weekend maja 
i mają na celu zebranie środków na rzecz 
badań nad porażeniem rdzenia kręgowego. 
Wpisowe w całości trafia do fundacji. Ideą 
biegu jest to, że nie ma startu ani mety. 
Uczestnicy wyruszają z dowolnego miejsca 
i śledzą swoje postępy w aplikacji, a po 30 
minutach w pogoń za nimi wyrusza wir-
tualny samochód. Zawodnik kończy bieg, 
gdy pojazd go prześcignie. W tym roku do 
inicjatywy dołączyli także lokalni biegacze 
z grupy Fantastyczny Ustroń. 12 członków 
dołożyło swoje wpisowe oraz kilometry 
do szczytnego celu. Byli to: Brygida Bojda 
(21,9km), Anna Sikora (16,2km), Sabi-
na Marglewska (15,9km), Kasia Cieślar 
(15,7km), Aleksandra Klimek (13,1km), 
Aneta Malinowska (10,2km), Katarzyna 
Adamus (7,8km), Edyta Konicka (4,4km), 
Piotr Siewko (24,2km), Sławomir Kozieł 
(21,7km), Piotr Targosz (14,7km).    (kfz) 
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

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

Restauracje „Dwór Skibów-
ki”, „Zbójnicka Chata” za-
trudnią pracowników do kuch-
ni oraz bufetu na pełny etat 
lub dorywczo na weekendy. 
602 218 918.

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

W DNIU FLORIANA
4 maja w dniu św. Floriana swe święto obchodzą strażacy i kominia-

rze. W tym roku uroczysta msza odbyła się w kościele pw. Chrystusa 
Króla Wszechświata na Zawodziu. Przez lata były to też centralne 
obchody święta kominiarskiego w Polsce. – W tym roku obchodziliśmy 
święto dla Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich w Cieszynie, 
gdyż obchodzimy 25-lecie korporacji w Polsce i centralne obchody 
będą w Opolu gdzie jest siedziba zarządu – wyjaśnia prezes KKP  
w Cieszynie Józef Waszek. 

MAGICZNA SKRZYNKA
Od 1 do 3 kwietnia w Kielcach odbywały się II targi artykułów dla 

Matki i Ddziecka – Czas dziecka. złoty medal targów zdobyła „Ma-
giczna Skrzynka” wyprodukowana w firmie zabawkarskiej „Pilch” 
Romana Pilcha, mieszczącej się obecnie w Ustroniu (o otwarciu 
firmy w Ustroniu pisaliśmy przed miesiącem). W targach aktywnie 
uczestniczyła zaprzyjaźniona z firmą Edyta Jungowska. – Jest to  
w całości nasz pomysł – wyjaśnia R. Pilch. – pomoc dydaktyczna 
wielofunkcyjna jest chroniona wzorem przemysłowym na terenie 
całej Unii Europejskiej. pomysłodawcą jest Andrzej Pilch, myśmy 
wdrożyli do produkcji. Magiczność polega na tym, że kulki ukła-
dane na górze, po zwolnieniu blokady wpadają z powrotem do 
skrzynki. Wielofunkcyjność polega na tym, że małe dzieci mogą 
kopiować czy tworzyć różne wzory. Kulki są w czterech kolorach,  
a dzieci mogą z nich układać, cyfry, kształty. Można również układać 
kulki przestrzennie. Jest to też zabawka, masaż dla rąk. Ponadto 
skrzynka może służyć jako liczydło, można na niej grać w warcaby,  
w samotnika, a mając dwie skrzynki można grać w okręty, także  
w kółko i krzyżyk. Magiczne skrzynki rozprowadzane będą w przed-
szkolach, a także w sklepach. 

POLAŃSKIE GOICZORKI
Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych czyli „Śmiergust” obecnie koja-

rzy się wszystkim z polewaniem się dużymi ilościami wody. Dawniej 
tylko kawalerowie polewali i to panny na wydaniu. Dziewczęta, te 
młodsze chodziły natomiast z goiczkiem. Jest to drzewko świerkowe 
ustrojone w wydmuszki, kwiatki i kolorowe wstążki. „Goiczorki” bo 
tak je nazywano nie wchodziły do domów, lecz śpiewały pod oknami. 
Podczas śpiewania dziewczyna, trzymająca "goiczek" potrząsała 
drzewkiem tak, by słychać było umieszczony na nim dzwoneczek. 
W ten sposób nie tylko witano wiosnę, ale przypominano światu, że 
Pan Zmartwychwstał. W dzisiejszych czasach ten zwyczaj w Ustro-
niu został zapomniany, jednak dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 
w ramach Innowacji Pedagogicznej napisanej przez ich nauczy-
cielki poznają zwyczaje jakie niegdyś w naszym regionie panowały. 
Dlatego też w Poniedziałek Wielkanocny polańskie „Goiczorki”  
w składzie: Sara Pawelska, Magda Kocyan oraz Magdalena Gaw-
las ubrane w stroje regionalne odwiedziły mieszkańców dzielnicy  
z przyśpiewką o goiczku i życzeniami, towarzyszyły im nauczycielki 
Aleksandra Majętny i Magdalena Herzyk.

MATEMATYCY Z TRÓJKI
10 marca w Szkole Podstawowej Nr 7 w Gliwicach odbył się 

VIII Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III  
i IV szkół podstawowych województwa śląskiego „Mistrz tablicz-
ki mnożenia”. Wzięło w nim udział 127 uczniów z 67 szkół. Jako 
jedyna Ustroń reprezentowała Szkoła Podstawowa Nr 3. Uczest-
nikiem w kategorii klas III był Norbert Lubiński przygotowywany 
przez Iwonę Łakomską, a w kategorii klas IV Magda Kocyan 
przygotowywana przez Magdalenę Herzyk. Zostali oni wyłonieni 
w szkolnych potyczkach z tabliczką mnożenia.  Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 12.05.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

19/2021/6/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
15-16.05  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
22-23.05  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
29-30.08  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.

22.05 10.00-22.00 Moto Chill & Grill, boisko Ustroń Nierodzim
26.05 18:00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń – KS Spójnia 
    Landek, stadion Kuźni
30.05 Skarby Stela-Targi Staroci, targowisko Ustroń

A może selfie?                                                          Fot. K. Francuz
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) siedziba władz Ustronia, 8) zebranie u burmi-
strza, 9) pośród szlachcianek, 10) mieszkanie papugi, 12) różne 
przedmioty, 14) tłusty dodatek do potrawy, 15) w kuchence 
gazowej, 16) polski producent sprzętu rtv (w czasach PRL-u), 
19) nie opływa w luksusy, 22) rodzaj chusty na szyi, 23) kuzyn 
motocykla, 24) dzielnica na skraju Cieszyna.
PIONOWO: 2) wspólny posiłek chrześcijan, 3) pod latarnią 
pracowała, 4) ostrzegawczy przy drodze, 5) oddział tatarskich 
wojowników, 6) prelegent-wykładowca, 7) grupa śpiewacza, 
11) kuzynka oranżady, 13) coś niecodziennego, 17) dwanaście 
sztuk, 18) na spodniach lub na dachu (wspak), 20) na kartce 
kalendarza, 21) do nadstawiania.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 21 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 17

BOCIANY NA KOMINIE

K R Z Y Ż Ó W K A

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

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Bogusław Szurman z Ustronia, 
os. Manhatan. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2015 r.                                  Fot. W. Suchta

o możliwości najmu lokalu użytkowego o powierzchni 
943,33 m2 usytuowanego w budynku Sanatorium i Szpitala 
Uzdrowiskowego „Równica” w Ustroniu przy ul. Sanato-
ryjnej 7.

Główne założenia wynajmu:
•   Zakres prowadzonej działalności: kawiarnia – Klub Kuracjusza
•   Adaptacja: własny zakres
•   Możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony 
 z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia
•    Wymagana wpłata kaucji w wysokości 3-miesięcznego czynszu 
 brutto (po podpisaniu umowy wynajmu).
 
Osoby/Firmy zainteresowane wynajmem, w celu dokonania wizji 
lokalnej miejsca wynajmu oraz ustalenia szczegółów, prosimy  
o kontakt z Kierownikiem Administracyjnym budynku Równica pod 
numer tel. 33/8565052, kom. 516151519 lub poprzez Sekretariat 
Biura Obsługi Spółki pod numer tel. 33/8565688, 
mail: sekretariat@uzdrowisko-ustron.pl

Zarząd 
Uzdrowiska Ustroń 

INFORMUJE

19/2021/7/R

ZWOLNIENIA Z PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż w dniu 25 marca 
Rada Miasta Ustroń podjęła Uchwałę Nr XXV/354/2021  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębior-
ców, którzy stracili dochody z powodu pandemii. Uchwała weszła  
w życie 6 kwietnia, a dokumenty należy złożyć do 30 czerwca. 

*   *   *

TERMIN 
PŁATNOŚCI PODATKU

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności II 
raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 17.05.2021 r. Wpłaty 
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na 
decyzji podatkowej.

ATRAKCYJNE KIERUNKI W ZST
Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych będzie można 

składać od 17 maja do 21 czerwca. W tym czasie uczniowie klas 
ósmych podejmą pierwsze ważne decyzje, dotyczące wyboru 
dalszego kierunku kształcenia. które nie pozostaną bez wpływu 
na ich dorosłe życie. Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu może 
poszczycić się 70-letnią tradycją nauczania, a na następny rok 
szkolny prowadzi rekrutację do technikum na cztery rozwijające 
się kierunki: technik mechanik (CNC), technik informatyk, technik 
programista i nowy, atrakcyjny kierunek: technik spawalnictwa. 
W szkole branżowej ZST specjalizuje się w zawodzie elektro-
mechanik oraz sprzedawca, oferuje również kształcenie w klasie 
wielozawodowej, w oparciu o praktyki zawodowe w zakładach 
pracy.                                                                                        (mn)
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Numer zamknięto: 10.05.2021 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 17.05.2021 r.

Ignacy Jaworski.                   Fot. K. Medwid

awans będą: MKS Pałac Młodzieży Tar-
nów, SPR Wybrzeże III Gdańsk oraz 
Gwardia Opole.

MKS w tych trzech spotkaniach re-
prezentowali (w nawiasie łączna liczba 
bramek): Dawid Oliwka, Piotr Browarczyk 
– Patryk Siekierka (35), Szymon Patyna 
(24), Aleksander Bejnar (16), Bartosz Mro-
wiec (8), Piotr Szturc (6), Ignacy Jaworski 
(6), Piotr Gawlas (4), Krzysztof Markuzel 
(2), Karol Gierczak (1), Łukasz Szczęsny, 
Przemysław Polok, Michał Raszka, Kamil 
Pinkas, Łukasz Gogółka.

                                 Arkadiusz Czapek

Ustrońscy piłkarze ręczni z samego 
rana ostatniego dnia kwietnia wyru-
szyli do drugiego największego miasta  
w województwie podkarpackim, a więc 
do Mielca, gdzie przyszło im rywalizować  
w pierwszym etapie Mistrzostw Polski. 
Premierowego dnia zmagań rywalem na-
szych rodzimych szczypiornistów była dru-
żyna KS VIVE II Kielce. Pierwsze minuty 
tego spotkania były niezwykle wyrównane, 
o czym najdobitniej świadczy fakt, iż po 
siedemnastu minutach gry tablica wyników 
wskazywała remis 9:9. Od tego momentu 
systematycznie zarysowywała się przewa-
ga podopiecznych trenera Piotra Bejnara, 
którzy finalnie zwyciężyli 34:20 (18:13). 
Najlepszymi rzucającymi w tym spotkaniu 
byli Patryk Siekierka i Szymon Patyna - 
zdobywcy kolejno trzynastu i dziewięciu 
bramek. W drugim meczu pierwszego 
dnia turnieju UKS Krakowiak pokonał 
po serii rzutów karnych SPR Stal Mielec. 
Pierwszy maj rozpoczął się od spotkania 
UKS Krakowiaka z KS VIVE II i już po 
raz drugi na tym turnieju do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebna była seria rzutów 
karnych, a te lepiej rzucali kielczanie. 
W drugim sobotnim meczu MKS Ustroń 
zmierzył się z gospodarzem – SPR Stalą 
Mielec. Stalą, która nie miała dużo do po-
wiedzenia w starciu z naszymi ustrońskimi 
szczypiornistami i już pierwsza połowa 

zadecydowała o końcowym rezultacie, 
bowiem MKS schodząc na przerwę prowa-
dził 24:8. Po zmianie stron gra w dalszym 
ciągu toczyła się pod dyktando Aleksandra 
Bejnara i spółki, którzy wygrali 37:16. 
Taki rezultat oznaczał, iż nasi rodzimi 
piłkarze ręczni po dwóch dniach zmagań 
mieli już zapewniony awans do kolejne-
go etapu Mistrzostw Polski. O finalnych 
rozstrzygnięciach całego turnieju zadecy-
dował ostatni dzień, który rozpoczął się 
od spotkania ustrońskich szczypiornistów 
z zespołem z Krakowa i trzeba przyznać, 
że mecz ten nie najlepiej rozpoczął się 
dla podopiecznych trenera Piotra Bejna-
ra. Ci bardzo długo nie potrafili złapać 
swojego rytmu gry, jednak po pierwszej 
połowie prowadzili 16:14. Po przerwie 
nasi rodzimi piłkarze ręczni znacznie 
poprawili swoją grę, dzięki czemu zwy-
ciężyli 31:22. W drugim niedzielnym 
spotkaniu kielczanie pokonali gospodarzy 
i to oni awansowali razem z Ustroniem do 
1/8 Mistrzostw Polski. Warto zaznaczyć, 
iż najlepszym zawodnikiem ustrońskiej 
drużyny został wybrany Patryk Siekierka, 
który podczas mieleckiego turnieju rzucił 
aż trzydzieści pięć bramek. MKS kolejny 
etap Mistrzostw zainauguruje już jutro  
w Tarnowie, gdzie będzie do niedzieli ry-
walizować o awans do najlepszej ósemki  
w kraju. Ich oponentami w walce o ten 

MIELEC ZDOBYTY!
MKS Ustroń w kapitalny sposób przeszedł przez 1/16 Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych. Utalentowani podopieczni trenera Piotra Bejnara 
odnieśli trzy zdecydowane zwycięstwa i niezwykle pewnie awansowali do 
grona szesnastu najlepszych drużyn w Polsce!

Patryk Siekierka.                     Fot. K. Medwid Piotr Szturc.                               Fot. K. Medwid

Szymon Patyna.                       Fot. K. Medwid


