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W numerze m.in.: Tego-
roczny maj był naj, naj, 
naj, Jubilaci, Deszczowy 
Dzień Dziecka, Noc Muzeów 
- terminarz, Finaliści Jona-
sza, Konkursowe przed-
szkole, Kolejka po dopłaty, 
Koktajl spalający kalorie, 
Podróż w stronę słońca, 
Domowa wygrana, 4xSikora   

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Wiele dni upłynęło od kiedy po raz ostatni umieszczaliśmy tak tłumne zdjęcie na łamach 
gazety. Po miesiącach zamknięcia odbyła się pierwsza tak duża impreza kulturalna. Koncert 
z okazji Dnia Mamy i Taty przyciągnął do amfiteatru sporą widownie, która wyrażała uznanie 
dla wykonawców gromkimi brawami. Więcej na str. 8.                                 Fot. K. Francuz

(cd. na str. 7)
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27. sesja Rady Miasta Ustroń kadencji 
2018-2023 odbyła się 27 maja. Był to 
termin szczególny – Dzień Samorządu 
Terytorialnego, który został ustano-
wiony na pamiątkę pierwszych po II 
wojnie światowej wolnych wyborów do 
rad miast i gmin. Posiedzenie prowadził 
przewodniczący RMU Marcin Janik, który 
stwierdził prawomocność, gdyż obecni 
byli wszyscy radni, oraz odczytał po-
rządek obrad. 

Wniosek o wykreślenie punktu nr 24 
zgłosił radny Aleksander Poniatowski, 
przewodniczący Komisji Infrastruktury, 
a dotyczył on uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, 
w rejonie ulic Wczasowej, Turystycz-
nej, Stromej, Skalica i Równica – etap 
1. Uzasadnienie wniosku przez radnego 
Poniatowskiego było trochę enigmatycz-
ne, więc o szczegóły dopytywał radny 
z Polany Damian Ryszawy. Szczególnie 
niepokoił go fakt, że brak planu oznaczać 
będzie brak ochrony dla terenu wokół 
cennego architektonicznie budynku – 
willi „Pokój”, później domu wypoczyn-
kowego Huty „Pokój”, następnie hotelu 
„Colonia”, „Arkadia Zdrowia” i obecnie 
pustostanu. Zdaniem radnego to właśnie 
ten obiekt winien być prawnie chronio-
ny, tymczasem zabytkami zostały domy 
wczasowe zbudowane w latach 60. XX 
wieku, a „Pokój” „wzniesiony w stylistyce 
modernistycznej z wyraźnymi cytatami 
z architektury okrętowej”, jak pisze o nim 
Bożena Kubień w obszernym artykule, 
który ukazał się w tomie 21. „Pamiętnika 
Ustrońskiego”, może zostać zabudowany 
apartamentowcami zgodnie z wydanymi 
warunkami zabudowy. Naczelnik Wydzia-
łu Architektury i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Ustroń Aleksandra Kwie-
cień-Zawada wyjaśniała, że tzw. WZ-etka 
została zawieszona do lipca 2021 roku 
w związku z procedurą uchwalania planu, 
więc na razie wspomniana inwestycja nie 
ruszy. Przewodniczący Janik tłumaczył, że 
sprawa Jaszowca jest bardzo delikatna, ale 
spotkanie ze specjalistami i architektami, 

PLAN I STRAŻ
MIEJSKA

Spragnieni towarzystwa i emocji na żywo mieszkańcy, turyści, krewni i znajomi twórców 
Dworca Dobrych Myśli zjawili się licznie na otwarciu. Nareszcie było jak należy – przecię-
cie wstęgi przez władze, picie, jedzenie, muzyka i śpiew. Tylko maseczki przypominały  
o niełatwych czasach, w których powstawało kolejne niezwykłe miejsce na mapie Ustronia. 
Więcej na str. 4.                                                                                           Fot. M. Niemiec
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Ma ponad 100 lat, podobnie, 
jak dąb przy ulicy Brodziń-
skiego. W sumie nad Olzą jest 
ponad 90 tzw. pomnikowych 
drzew.  

Funkcjonariusze Zakładu Kar-
nego w Cieszynie wspomo-
gli Szpital Pediatryczny oraz 
Dzienny Oddział Psychia-
tryczny dla Dzieci i Młodzieży  
w Bielsku-Białej. Wzięli udział 
w akcji „Zbieramy – Poma-
gamy”, organizując zbiórkę 
słodyczy, maskotek i zabawek 
dla małych pacjentów. Do ak-
cji dołączyła OSP w Puńcowie  
i jeden ze sklepów wielobran-
żowych w Cieszynie. Osadzeni 
uszyli dla dzieci 100 worko-ple-
caków oraz 100 worków na drob-
ną odzież i środki higieny. (nik) 

(Boguszowice, Marklowice, 
Frysztackie Przedmieście). 

Podczas majowej sesji Rady 
Miejskiej w Cieszynie, ślu-
bowanie złożył nowy radny. 
Jan Potysz mandat objął po 
zmarłym niedawno Czesławie 
Banocie.

W miniony weekend w Wiśle, 
odbył się I Festiwal Słowa im. 
Jerzego Pilcha „Granatowe 
Góry”. W bogatym progra-
mie były spotkania, prelekcje, 
wystawy, koncerty, sztuki te-
atralne i czytanie fragmen-
tów książek „prostego synka  
z Wisły”. 

Zamek Sztuki i Przedsiębior-
czości w Cieszynie może po-

chwalić się prestiżowym wy-
różnieniem, jakim jest „Perła 
Polskiej Gospodarki”. Placów-
ka otrzymała je za propagowa-
nie wzornictwa. 

Trwa rozbiórka dawnego bu-
dynku celnego obok mostu 
Przyjaźni w Cieszynie. W tym 
miejscu wzniesiony zostanie 
nowy obiekt, w którym uloko-
wane zostanie transgraniczne 
centrum informacji turystycz-
nej. Będzie też sala wystawo-
wa, sala multimedialna i punkt 
widokowy. Nowy budynek ma 
być gotowy w 2023 roku.
    
Wiąz szypułkowy, który rośnie 
na skraju ulicy Żeromskiego  
w Cieszynie, został wpisany do 
rejestru pomników przyrody. 

to i owo
z 

okolicy
Najlepszym dzielnicowym po-
wiatu cieszyńskiego za 2020 
rok został wybrany w drodze 
konkursu, mł. asp. Kamil Prze-
wieźlik. Powtórzył tym samym 
swoje osiągnięcie sprzed roku. 
Służbę w policji pełni od po-
nad 9 lat, a ponad cztery lata 
pracuje w Zespole Dzielnico-
wych Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie. Laureat 
ma w opiece dzielnicę nr 1 

*  *  *

*  *  * *  *  *

*  *  *
*  *  *

 ZAPISY  
DO  OGNISKA  MUZYCZNGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 

że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2021/2022 
odbywają się od 1 czerwca br. u kierownika OM (nr tel. kom. 
501 057 750). Oferujemy naukę gry na następujących instru-
mentach: fortepianie, keyboardzie, skrzypcach, flecie poprzecz-
nym, saksofonie, gitarze klasycznej, klarnecie, akordeonie oraz  
w klasie śpiewu rozrywkowego – dla dzieci, młodzieży i doro-
słych w każdym wieku w formie indywidualnej. Nauka trwa 6 lat  
w ognisku I st. i 3 lata w ognisku II st. Czesne za lekcje  płatne przez 
10 miesięcy, tj. od września do czerwca i w zależności od wybranej 
oferty wynosi od 130 do 210 zł miesięcznie. Istnieje możliwość 
zapisania dziecka na dwa instrumenty. TKA zapewnia wysoko 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, konkurencyjne ceny, kom-
fortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu 
(25 zł miesięcznie). Więcej na facebooku i stronie www.tka.vot.pl

P.S. Ze względu na pandemię koronawirusa w roku szkolnym 
2021/2022 TKA nie prowadzi zapisów na zajęcia z przedszkola 
muzycznego.                                                                  Zarząd TKA

*  *  *

KONKURS
MOJE PRZEDSZKOLE 

Dobiegł już końca konkurs plastyczny dla ustrońskich przed-
szkolaków zatytułowany „MOJE PRZEDSZKOLE”. Otrzyma-
liśmy 20 prac wykonanych różnymi technikami. Zachwyciły nas 
wspaniałe pomysły i ogromna wyobraźnia dzieci. Trudno wybrać 
najlepsze prace wśród tylu arcydzieł, toteż bardzo żałujemy, że 
nie mogliśmy nagrodzić wszystkich. 

JURY przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:  1 miejsce 
Przedszkole nr 7 w Ustroniu  –  grupa „Pszczółki”,  2 miejsce SP 3 z OP  
w Ustroniu-Polanie  – grupa „Słoneczka”,  3 miejsce Przedszkole nr 2  
w Ustroniu  – grupa „Puchatki”. 

Wyróżnienia: Przedszkole „Chatka Puchatka” w Ustroniu- 
grupa „Średniaki”, Przedszkole nr 4 w Ustroniu-Hermanicach 
– grupa „Słoneczka”, Przedszkole nr 5 w Ustroniu-Lipowcu – 
grupa „Smerfy”.

Wszystkim Dzieciom i ich Nauczycielkom serdecznie dzięku-
jemy za udział w konkursie.

 Nagrody i prace można odbierać w sekretariacie MDK „Pra-
żakówka”.                                                             Organizatorzy

30 maja około godziny 14 kierujący samochodem osobowym wpadł do rowu w okolicy ul. Lipowskiej. Tego samego dnia o godzinie 16:30 
doszło do kolizji na ul. Katowickiej w okolicy stacji Orlen. Kierujący Oplem Movano 36-latek nieprawidłowo zmienił pas ruchu. W wyniku 
tego manewru doszło do zderzenia z jego rówieśnikiem kierującym pojazdem marki Volkswagen. Uszkodzone zostało również urządzenie 
drogowe. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem.                                                               Fot. Cieszyn i okolice – informacje drogowe
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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

22/2021/1/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 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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Hilda Pilch   lat 82    ul. Osiedlowa
Hildegarda Wróbel  lat 95    ul. Grażyńskiego
Kazimierz Pałka  lat 75    ul. Konopnickiej
Paweł Raszka  lat 80    ul. Porzeczkowa
Józef Mendryla  lat 85    ul. Brzozowa

*   *   *

DRODZY SŁUCHACZE 
I SYMPATYCY 

UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU

Z  radością pragniemy Was poinformować, że planujemy zorga-
nizować spotkanie integracyjne z okazji zakończenia niezrealizo-
wanego roku akademickiego. Chociaż byliśmy na przymusowych, 
pandemicznych  wagarach to bardzo chcieliśmy pracować i emo-
cjonalnie byliśmy ze sobą cały czas. Dlatego też zapraszamy na 
spotkanie, które odbędzie się 23 czerwca o godz. 15.00 na polu 
biwakowym w Dobce. Dojazd we własnym zakresie. Jest jednak 
jeden warunek do spełnienia by móc uczestniczyć w spotkaniu. 
Otóż Rada Programowa UTW podjęła uchwałę, że na spotkanie  
zapraszamy tylko osoby zaszczepione przeciw Covid 19 (lub 
oczekujące na termin drugiej dawki  szczepionki). Osoby, które 
deklarują  uczestnictwo w spotkaniu proszone są  o zapisanie się 
na liście znajdującej się w siedzibie Akademii Esprit. Przy zapisie 
należy  przedstawić  kartę szczepienia i dokonać wpłaty w wyso-
kości 5 zł. Poczęstunek będzie dofinansowany z funduszu UTW, 
gwarantujemy smaczny posiłek (kiełbaski i ciasto) oraz napoje 
(kawa, herbata, woda, piwo). Serdecznie  zapraszamy i bardzo 
cieszymy się na spotkanie.                   Rada Programowa UTW

Uzasadnienie
do uchwały  Rady Programowej UTW w Ustroniu

w sprawie bezpieczeństwa organizowanych imprez i zajęć  
dla słuchaczy i sympatyków UTW 

w związku z  globalną pandemią COVID -19

W trosce o życie i zdrowie słuchaczy i sympatyków UTW  
w Ustroniu Rada Programowa podjęła uchwałę dotyczącą możliwości 
udziału tylko osobom zaszczepionym bądź będącymi w oczekiwaniu 
na drugą dawkę w imprezie integracyjnej zaplanowanej na 23 czerw-
ca 2021 r. oraz innych wydarzeń i zajęć w ramach UTW, jeśli takie 
będzie można zorganizować w nowym roku akademickim 2021/2022. 
Globalna pandemia COVID-19 dotknęła nas wszystkich bez względu 
na wiek, narodowość czy status społeczny. Wymusiła zatem radykalne 
zmiany w codziennym funkcjonowaniu. Aby udało nam się stopniowo 
wrócić do normalnego życia musimy poczuwać się do zbiorowej i mo-
ralnej odpowiedzialności w zakresie naszego życia. Każdy senior miał 
i dalej ma możliwość zaszczepienia się przeciw groźnemu wirusowi 
całkowicie bezpłatnie. Tylko powszechne szczepienie pomoże nam 
wygrać z koronawirusem. Rada Programowa UTW poczuwa się do 
odpowiedzialności za bezpieczne zorganizowanie wszelkich działań na 
rzecz seniorów UTW, dlatego udział w imprezach i zajęciach możliwy 
jest tylko dla osób zaszczepionych.

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA ZAWODZIE 

Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie informuje, że od czerwca 
wznawia posiedzenia w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń o godz. 17. 

Jan Albrewczyński  lat 80  os. Cieszyńskie
Jan Bochniak   lat 85  os. Cieszyńskie
Irena Dustor zd. Siekiera  lat 90  ul. Drozdów
Józef Kamiński   lat 80  ul. Źródlana
Zofia Kolarczyk   lat 80  ul. Wiejska
Bolesław Kroker  lat 80  ul. Liściasta
Andrzej Loster   lat 80 ul. Działkowa
Helena Łacny zd. Wawrzacz  lat 85  ul. Porzeczkowa
Emilia Podżorska zd. Pietroszek  lat 90  ul. Cholewy
Kazimiera Roczniak zd. Gołda  lat 85  ul. Wspólna
Erika Skark zd. Kasprzyk  lat 80  os. Cieszyńskie
Maria Sobik zd. Abrahamczyk  lat 97  ul. Katowicka
Elżbieta Tyrna zd. Chałaj  lat 85  os. Cieszyńskie
Henryka Wirska zd. Wojciechowska  lat 96  ul. Folwarczna

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

*   *   *
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Wstęgę przecinał właściciel Dworca Bruno Zielonka, burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, 
członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Malina. Samorządowcy otrzymali drzewka  
i deklarację, że z każdego biletu będą przekazywane pieniądze na obsady roślin. W otwarciu 
dworca wziął też udział przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, wiceprzewodniczą-
ca RMU Jolanta Hazuka, radni: Bożena Piwowar, Piotr Roman, Damian Ryszawy, Daria Staniek, 
Paweł Sztefek, Dariusz Śleziona, Dorota Walker.                                          Fot. M. Niemiec 

Jego założyciel Bruno Zielonka nie 
lubi określenia muzeum, choć w mediach 
pojawia się nazwa „muzeum misiów”. Za 
dużo w tym miejscu życia, żeby określać 
je jako muzeum, i oferuje dużo więcej niż 
misie. Bruno Zielonka stworzył misiową 
popkulturę, podporządkowując tematowi 
gabloty, podłogi ściany, ale też znane dzie-
ła sztuki, przedmioty użytkowe, muzykę, 
fotografie. Na największy europejski zbiór 

MISIOWA POPKULTURA

22/2021/4/R

Ustroń, ul. Skoczowska 76 (obok Eurosparu)
 tel. 500 517 677

salon@salonbonsai.pl  /  www.salonbonsai.pl

 FRYZJERSTWO
• strzyżenie damskie 
 i męskie 
• koloryzacja 
• pielęgnacja włosów 
• usługi barberskie 
• sprzedaż 
 profesjonalnych 
 kosmetyków Wella 
KOSMETYKA
• manicure i pedicure 
• stylizacja paznokci 
• henna brwi i rzęs 
• makijaż permanentny 
• zabiegi na twarz i ciało 

 karty 
podarunkowe

Godziny otwarcia: 
pon-pt: 9.00-19.00, sob: 8.00-14.00

22/2021/3/R

misiów można spojrzeć chłodnym okiem 
konesera albo dać się ponieść emocjom  
i wspomnieniom. Jedna wizyta może nie 
wystarczyć, żeby to wszystko obejrzeć  
i przeżyć. Zwłaszcza że nie mniej ciekawe 
są dwie inne kolekcje. 

Wystawa „Lalki świata” Ewy i Jagody 
Liszki powstaje od ponad 30 lat, ma in-
spirować do powrotu do lat dzieciństwa, 
ale także przybliżyć zwiedzającym kul-
turę różnych państw i regionów. Walory 
estetyczne idą w parze z edukacyjnymi. 
Obecnie w naszej części świata lalka to 

przede wszystkim zabawka, ale gdzie in-
dziej może pełnić różne funkcje. Aż dziw, 
ile można wyczytać o miejscu, z którego 
pochodzi lalka, gdy przyjrzymy się jej 
twarzy, postaci, kolorystyce, te cechy 
odkrywają przed nami tajemnice dalekich 
i bliższych krajów. Nie bez znaczenia są 
też materiały, użyte do uszycia strojów.

A gdy jesteśmy w tematyce ubiorów, to 
wie o nich niemal wszystko Anita Micha-
łowska, której krawiectwo zyskało uzna-
nie Ewy Minge na planie programu Dzień 
Dobry TVN. Krawiectwo najwyższej 
jakości, chociaż maleńkich rozmiarów. 
Nic, tylko pozazdrościć lalom zamieszku-
jącym Dworzec Dobrych Myśli, ubranym 
w tak kunsztownie wykończone fatałaszki 
– żakieciki na podszewkach, bluzeczki 
zapinane na haftki, a wszystko doskonale 
dopasowane z bucikami, torebkami, ka-
pelusikami, a nawet z biżuterią. 

Dworzec Dobrych Myśli otwarty jest 
codziennie, łącznie z sobotami i niedziela-
mi od 10 do 19. Działa w nim kawiarenka 
„Pociąg do kawy”.       Monika Niemiec

Bruno Zielonka częstuje gości smakołykami 
w kształcie misiów. Kanapki i napoje ser-
wowała kawiarenka.            Fot. M. Niemiec 

Po miesiącach śledzenia kultury w internecie to otwarcie było dla niejednego 
uczestnika jak sesja terapeutyczna u najlepszego specjalisty. Gdzie byśmy nie 
byli online, w muzeach, teatrach, galeriach na całym świecie, nic nie zastąpi 
towarzystwa ludzi, spotkania, rozmowy, wspólnego przeżywania, wzruszeń  
i śmiechu. To wszystko dostaliśmy w sobotę na Dworcowej 4, w budynku 
dawnego dworca kolejowego, obecnie Dworca Dobrych Myśli. 

Misie z największej europejskiej kolekcji 
zamieszkały w Ustroniu.     Fot. M. Niemiec
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Fundacja założona ponad trzy lata temu  
w Goleszowie przez prezesa Janusza 
Morawca, a obecnie mająca siedzibę  
w Ustroniu (Rynek 3) już kilkakrotnie 
uczestniczyła i organizowała miejscowe 
przedsięwzięcia, a w ostatnią niedzielę – 30 
maja zaprezentowała kilkugodzinny pro-
gram na rynku, który zachęcał uczestników 
do zainteresowania się problemem FAS, 
czyli alkoholowym zespołem płodowym. 
Jest on przyczyną nieuleczalnych zaburzeń 
u dzieci, które mogą wystąpić nawet po 

spożyciu małej ilości alkoholu przez kobietę  
w ciąży. Stanowi to tym większe zagrożenie, 
gdyż w pierwszych tygodniach przyszła 
matka może nie mieć świadomości swego 
stanu. Tymczasem nigdy nie można określić 
poziomu alkoholu, powodującego FAS. 
Fundacja jest jedyną w Polsce posiadającą 
interdyscyplinarny zespół składający się 
z kilkunastu specjalistów wyszkolonych 
w Seattle przez amerykańską prekursorkę 
w diagnostyce FAS – dr Susan J. Astley. 
Pozwala to na indywidualną pracę każdego 

ze specjalistów oraz na samodzielną ocenę 
zdolności i trudności badanego dziecka,  
a uzyskane wyniki podsumowuje zebranie 
zespołu terapeutów, formułujących osta-
teczną i niepodważalną diagnozę medyczną.
Prezes na wstępie podziękował licznym 
sponsorom, bez których Fundacja nie mo-
głaby udzielać pomocy dzieciom, a także 
stwierdził: Covid dotknął wszystkich i za-
uważa się wiele problemów u dzieci dotych-
czas zdrowych, które wpadają w uzależnie-
nia, natężają się depresje, bardziej wrażliwi 
są po prostu połamani psychicznie, toteż 
pragniemy pomagać wszystkim dzieciom  
i młodzieży, która tego potrzebuje. 
Wiceprezes Fundacji Sylwia Ryżewska 
powiedziała: Nasza Fundacja bardzo szybko 
zareagowała na problemy wszystkich dzieci 
i nastolatków związane z pandemią, wyni-
kające przede wszystkim z lockdownów  
i odseparowania od rówieśników przez 
lekcje on-line. Pragniemy stworzyć 65 ze-
społów diagnostycznych, które po przeszko-
leniu u nas będą świadczyć pomoc w całej 
Polsce, gdyż problem jest ogromny i jeżeli 
teraz nie pomożemy może być tylko gorzej. 
Organizatorzy jak zwykle przygotowali 
ciekawy program, w którym znalazły się: 
występ marożetek z Cieszyna, zespołu Alibi 
z MDK, zawody na symulatorze rajdowym  
z udziałem Jarosława Szeji, gry i zabawy dla 
dzieci z nagrodami, a największą atrakcję 
dla dorosłych, bo była to impreza rodzinna, 
stanowił występ zespołu Avokado, który 
podczas ulewy śpiewał a capella, zastępując 
całą orkiestrę. Niestety pogoda była typowa 
dla tegorocznego maja – zimno i deszcz, 
czasem jedynie na kilka minut zza cięż-
kich chmur wyjrzało słońce, a więc mimo 
starań organizatorów frekwencja nie była 
satysfakcjonująca, jednak dzięki ofiarności 
sponsorów oraz uczestników imprezę można 
uznać za udaną.              Lidia Szkaradnik

FASCYNUJĄCY DZIEŃ DZIECKA
Po zniesieniu obostrzeń pandemicznych pierwszą imprezę na rynku zorganizowała 
Fundacja „Fascynujący Świat Dziecka” wraz z Urzędem Miasta.

Dzieci potrafią świetnie się bawić nawet podczas deszczu.                       Fot. L. Szkaradnik
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Niestety oceany mają poważne kłopo-
ty związane z działalnością człowieka, 
a największym problemem jest zanie-
czyszczenie wód. Nadużywanie przez 
konsumentów jednorazowych opakowań 
z tworzyw sztucznych doprowadziło do 
światowej katastrofy ekologicznej. Co 
roku do oceanu dostaje się 13 milionów 

ton plastiku, co między innymi zabija 
milion ptaków i ponad 100 tysięcy zwie-
rząt morskich rocznie. Pod wpływem 
promieniowania ultrafioletowego i erozji 
mechanicznej (wiatr, grawitacja, tem-
peratura) cząstki plastiku ulegają coraz 
większemu rozdrobnieniu i tak powstały 
mikroplastik, spożywany przez ryby oraz 

OCEAN ŚMIECI inne dzikie zwierzęta morskie, wraca do 
globalnego łańcucha pokarmowego, czyli 
tworzywa sztuczne ostatecznie docierają 
też do naszych żołądków. 

Unia Europejska jest największym im-
porterem ryb i owoców morza na świecie, 
przy czym większa część konsumowanej 
przez Europejczyków żywności z ocea-
nów pochodzi z połowów z krajów spoza 
Europy. 

Problem zanieczyszczenia środowi-
ska plastikiem dotyczy nas wszystkich, 
dlatego też wszyscy ponosimy za niego 
odpowiedzialność – jako jednostki, ale też 
jako cała ludzkość. Trafiające do oceanu 
tony plastiku formują już nawet „mor-
skie wysypiska”. Najbardziej znanym 
jest, składająca się ze śmieci, pływająca 
wyspa w północnej części Oceanu Spo-
kojnego, która przypuszczalnie waży już 
ponad 80 tysięcy ton! A zatem to świę-
to jest kolejną okazją, by uzmysłowić 
sobie ten problem i ograniczyć korzy-
stanie z foliówek i opakowań plastyko-
wych.                                               (LS) 

8 czerwca, przypada Światowy Dzień Oceanów, który został ustanowiony przez ONZ 
w 2009 roku i jest znakomitą okazją, aby pokazać zarówno piękno podwodnego 
świata, jak również poważne problemy z którymi się on zmaga. Bez względu na to, 
gdzie mieszkamy, wszyscy jesteśmy zależni od mórz i oceanów oraz odpowiedzialni 
za ich fatalny stan. To właśnie woda stanowi ok. 70% powierzchni Ziemi i zapewnia 
pracę milionom ludzi na świecie, a żywność miliardom ludzi. Ogromna większość 
(94%) wszystkich występujących na Ziemi organizmów żyje właśnie w oceanach. To 
woda, jej temperatura, zachodzące w niej procesy chemiczne, a także prądy mor-
skie, napędzają życie na Ziemi oraz sprawiają, że ludzkość może istnieć. Aż połowę 
zawartości tlenu w atmosferze zawdzięczamy właśnie produkującym go oceanom,  
a zatem wszyscy mamy obowiązek zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych. 

W Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Bi-
blijnej „Jonasz” uczniowie z ustrońskiej Szkoły Podstawowej 
nr 2 wykazali się wiedzą i zrozumieniem tekstów biblijnych. 
1. miejsce zajął Aleksander Szeremeta z kl. 3, a 3. miejsce 
Emilia Sztwiertnia z kl. 4. Finalistami zostali Mateusz Gąsior   
z kl. 5 i Rafał Biedrawa z kl. 5. 

FINALIŚCI JONASZA

21 maja rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie zmiany 
systemów grzewczych i tego dnia prawdopodobnie się zakończył, 
bo tylu było chętnych. Jak poinformował nas jeden z czytelników 
i jednocześnie osoba składająca wniosek, już 20 maja o godz. 21 
powstała lista kolejkowa osób, które były zainteresowane dofi-
nansowaniem. Osoby prowadzące zapisy czuwały w nocy i przed 
godz. 4 miały na liście 12 nazwisk, a przed godz. 6 było ich 28. Nie 
wszyscy uznali listę za obowiązującą, część osób przyszła przed 
ratusz świtkiem i ustawiła się w kolejce, zaznaczając, że nie będzie 
ustępować ludziom z listy. Ponieważ była też możliwość złożenia 
wniosku przez internet, niektórzy uznali, że ich wniosek będzie 
pierwszy, gdy złożą go 21 maja zaraz po północy. Jednak w ogłoszeniu 
o naborze wyraźnie było napisane, że dokumenty będą przyjmowane 
drogą tradycyjną lub elektroniczną od godz. 7.30. Gdy już ta godzina 
zero wybiła, rejestrowano wnioski na zmianę – jeden internetowy 
i jeden od osób zgromadzonych przed urzędem. Sytuacja pokazuje, 
jak olbrzymie jest zainteresowanie wymianą pieców, zwłaszcza że 
uchwała antysmogowa sejmiku śląskiego wymusza to w określonych 
terminach, wyznaczonych według daty produkcji kotła. Pieniądze 
na dofinansowanie pochodzą z budżetu miasta, a pozyskuje się 
je z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jednak warunki, na jakich otrzymujemy środki są coraz 
mniej korzystne. Początkowe dotacje połączone z pożyczkami 
i możliwością umorzenia zamieniły się w pożyczki i obecnie cały cię-
żar dofinansowania spoczywa na barkach miasta. Od 2005 roku Ustroń 
dofinansował wymianę systemów grzewczych za 2.865.166 zł.(mn)    

Fot. Piotr Ziółkowski
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jakie odbył zaledwie kilka godzin przed sesją pozwala mieć na-
dzieję, że wyjątkowy charakter Jaszowca nie będzie powodem 
jego degradacji. Radny Poniatowski wnioskował o odłożenie 
uchwalenia planu po otrzymaniu nowej dokumentacji oraz in-
formacji o przebiegu wspomnianego spotkania. Radny Ryszawy 
tłumaczył, że dlatego podzielono plan dla dzielnicy na 2 etapy, 
żeby niejasny status obiektów wypoczynkowych nie zahamował 
planu dla pozostałego obszaru i dlatego nie widzi powodu, żeby 
odkładać uchwalenie I etapu, jednak przewodniczący komisji 
powiedział, że nowe informacje mogą mieć wpływ na całościowy 
ogląd sytuacji i w pełni świadome głosowanie. Za wykreśleniem 
z porządku obrad uchwalenia planu głosowało 10 radnych (Jolanta 
Hazuka, Marcin Janik, Artur Kluz, Bożena Piwowar, Aleksan-
der Poniatowski Roman Siwiec Daria Staniek Mirosław Szuba 
Dariusz Śleziona Dorota Walker), przeciw głosowało 2 radnych 
(Piotr Roman, Damian Ryszawy), wstrzymało się od głosu 
3 radnych (Sławomir Haratyk, Jadwiga Krężelok, Paweł Sztefek). 

Następnie radnym przedstawiono informację o funkcjonowaniu 
straży miejskiej za 2020 rok. Znajdziemy w nim m.in. informacje 
o kontrolach i interwencjach i że w roku pandemii zabezpieczano 
jedynie 2 imprezy sportowe i 2 kulturalne. Pozostałe działania 
i obszerne fragmenty sprawozdania:
KONTROLE PORZĄDKOWE 
– gospodarka odpadami ciekłymi i stałymi (prywatne posesje) 
– 57, – kotłownie przydomowe – 83, – kontrole na targowisku 
miejskim – 149
ODWIEZIENIE DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT: psy – 
25, koty – 12.
UTYLIZACJA ZWIERZĄT: psy – 5, sarny – 18, koty – 29, lis 
– 18, zając – 8, kuna – 14, dzik – 1, 
RANNE ZWIERZĘTA: sarny – 12, koty – 3, psy – 2, kuna – 1.
KONTROLA WARUNKÓW BYTOWYCH ZWIERZĄT z or-
ganizacjami chroniącymi zwierzęta: 7. 
WYJAZDY Z PRACOWNIKAMI Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej: 4
WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ: interwencje na prośbę dyżurnego 
– 287, wspólne patrole – 6, zabezpieczenie miejsca wypadku 
drogowego – 1, poszukiwanie osoby zaginionej – 2.
ZNISZCZONE ZNAKI DROGOWE – 14.
ZNISZCZONE KOSZE NA ŚMIECI – 8.
WIZJE LOKALNE Z PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA 
USTROŃ: 
– Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 8,
– Wydział Inwestycji i Gospodarki Gruntami – 6, 
– Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 8. 

Straż Miejska Ustroń wykonuje zadania w zakresie ochrony 
porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miej-
scowego. (...) Przez porządek publiczny rozumie się powszechnie 
stan polegający na przestrzeganiu przez ludzi reguł postępowania 
(zasad, nakazów, zakazów), których nieprzestrzeganie, w warun-
kach życia w zbiorowości narażałoby na konflikty i uciążliwości. 
Porządek publiczny utożsamiany jest również z zachowaniem się 
ludzi w miejscach publicznych, ogólnie dostępnych, przy czym 
przestrzeganie zasad powinno odbywać się zgodnie z prawami 
obowiązującymi w społeczeństwie.

Straż Miejska Ustroń (...) działalność rozpoczęła z dniem 
03.07.1991 r. (...). Straż Miejska Ustroń ma siedzibę przy ul. An-
drzeja Brody 16, pracuje w systemie 12/24 w godz. 7.00 – 19.00 
przez 7 dni w tygodniu.

Stan etatowy Straży Miejskiej – 8 pracowników. Wszyscy 
funkcjonariusze ukończyli podstawowy kurs szkolenia dla pra-
cowników straży miejskiej, kurs udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, oraz kontroli ruchu drogowego i posiadają upo-
ważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydane 
przez Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie.

Strażnicy posiadają upoważnienia Burmistrza do przeprowa-
dzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 
(...), sprawdzają przydomowe kotłownie w zakresie zakazu spa-

lania odpadów i przestrzegania Uchwały Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z kontroli 
tych sporządzane są protokoły z kontroli sanitarno-porządkowych. 
Strażnicy zostali również przeszkoleni w zakresie pobierania 
próbek z palenisk, a Urząd Miasta podpisał umowę z Centralnym 
Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębiu Zdroju na 
przeprowadzenie badań pobranych próbek. Strażnicy sprawdzają 
posesje na wniosek zgłaszającego ,wytypowane wcześniej do 
kontroli, jak również każdorazowo w trakcie patrolu, gdy zachodzi 
podejrzenie spalania odpadów. W związku z wystąpieniem stanu 
epidemii Straż Miejska ściśle współpracuje z Policją, wykonując 
szereg działań mających na cele przestrzeganie ograniczeń, naka-
zów i zakazów wprowadzanych na obszarze całego kraju. W tym 
zakresie prowadzone są konsultacje z Powiatowym Komendantem 
Policji, jak i Komendantem Policji w Ustroniu.

Podstawowe działania straży miejskiej:
1. Wykonywanie zadań w związku z wprowadzonym stanem 
epidemii.
2. Stałe patrole na targowisku miejskim.
3. Patrole po bulwarach nadwiślańskich.
4. Kontrole porządkowe we wszystkich dzielnicach miasta.
5. Kontrole porządkowe osiedli mieszkaniowych w mieście.
6. Wyeliminowanie problemu podrzucania śmieci.
7. Kontrola punktów handlu obwoźnego na terenie całego miasta. 
W okresie letnim następuje znaczny wzrost osób handlujących. 
Dużo handlujących robi to w zgodzie z przepisami, zdarzają się 
też tacy, którzy je całkowicie ignorują. Często dochodzi wówczas 
do sporu pomiędzy handlującymi. 
8. Wzmożone kontrole parków miejskich – kontrole porządkowe, 
zapobieganie dewastacji urządzeń.
9. Kontrole miejsc ulubionych przez młodzież- interwencje każ-
dorazowo wobec popełnienia czynu zabronionego.
10. Wzmożone kontrole w sprawie spożywania napojów alkoho-
lowych w miejscach publicznych.
11. Kontrole poprawności złożonych deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem 
ilości zamieszkałych osób.
12. Częste patrole przy boiskach szkolnych w zakresie przestrze-
gania porządku publicznego.
13. Patrole przy placówkach szkolnych.
14. Patrole w rejonie „Źródła Karola”, gdzie często dochodzi 
do zaśmiecania tego miejsca i niszczenia urządzeń, niektórzy 
kierowcy próbują wjechać samochodem do lasu.
15. Patrole w rejonie pijalni wód na Zawodziu w zakresie prze-
strzegania porządku publicznego.
16. Kontrole stanu technicznego znaków drogowych i tablic 
reklamowych.
17. Patrole w rejonie przystanków autobusowych na terenie 
miasta.
16. Wykonywanie czynności zapobiegających bezdomności zwie-
rząt. (cdn)                                                         Monika Niemiec                                   

PLAN I STRAŻ 
MIEJSKA

(cd. ze str. 2)

Kadr z filmiku opublikowanego w sobotę w sieci przez ustroniaka 
Remigiusza Ciupka. Kolejni dwaj kierowcy szykowali się do przeprawy 
przez Wisłę, ale zrejterowali, gdy zobaczyli, że mogą być uwiecz-
nieni. Komentarze internautów: „Szkoda, że się nie zablokował”.
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Muzeum Ustrońskie zaprasza na dwie jubileuszowe wystawy fotograficzne. Z okazji 65. urodzin Wojsław Suchta prezentuje zdjęcia inspirowane 
nowoczesnym malarstwem, a nastrojowe krajobrazy Marka Więcławka możemy podziwiać z okazji 60. urodzin autora. Panowie są członkami 
sekcji fotograficznej Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”. 

PIERWSZY 
RAZ

Po miesiącach lockdownu w końcu 
odbył się długo wyczekiwany, pierwszy 
koncert z udziałem widowni. 29 maja 
w ustrońskim amfiteatrze znowu zebra-
li się ludzie, a Park Kuracyjny wypeł-
niły dobiegające spod kopuły dźwię-
ki. Okazja była niebagatelna! Sceną 
zawładnęli bowiem uczestnicy zajęć  
z Miejskiego Domu Kultury „Prażaków-
ka” oraz „Sing it out” Karoliny Kidoń. 
Tancerze, śpiewacy i recytatorzy z okazji 
Dnia Mamy i Taty przygotowali koncert 
i w końcu mogli pochwalić się efektami 
swojej pracy w ostatnich miesiącach.  
A jak wiemy – były to miesiące niełatwe! 
Wspomniała o tym dyrektor placówki 
Urszula Broda-Gawełek, która, po przy-
witaniu gości, wyraziła wyrazy uznania 
dla podopiecznych. Młodzież z zaanga-
żowaniem wracała na zajęcia po każdym 
lockdownie. Doskonale dopracowane 
układy, z lekkością recytowane wersy 
oraz pięknie wyśpiewane nuty zachwy-
cały widownię, która odwdzięczała się 
gromkimi brawami. Trzeba przyznać, że 
po tak długim czasie widok znów „żywe-
go” amfiteatru podnosił na duchu. Nawet 
pomimo deszczowej pogody! 

W wydarzeniu wystąpili: Recytato-
rzy przygotowani przez Janinę Barnaś 
i Agnieszkę Woźniak – Miriam Mocar-
ska, Franciszek Chrapek, Maria Zając, 
Hanna Hałat, Hanna Gubała, Maria Za-
jąc, Klaudia Walczak, tancerze breaking 
przygotowani przez Wojciecha Twardzika 
– zespoły „Władcy Parkietu” „Bibojsi”, 
„eMDeKa Kru”, wokalistki przygotowane 
przez Karolinę Kidoń – Emilia Sztwiert-
nia, Alicja Kocyan, Nadia Szendzielarz. 
Tancerki przygotowane przez: Katarzy-
nę Rymanowską – „Rytm”, „Fuksja”, 
„Fantazja”, Kingę Stasiuk – „Alibi”, 
Annę Darmstaedter – „Kolor”, „Echo”, 
„Absurd”.Tekst i foto: Karolina Francuz
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Lecz maj majowi nierówny, toteż dawno 
nie mieliśmy tak paskudnego maja jak te-
goroczny. Przez większość dni nieustannie 
padało, temperatura oscylowała wokół 
10 stopni, co w tym miesiącu nikogo nie 
satysfakcjonuje, bo to raczej wyglądało na 
marzec. A więc przeżyliśmy najbardziej 
mokry i zimny maj w ostatnich latach. 

Rolnicy i ogrodnicy corocznie z nie-
pokojem śledzą prognozy temperatury, 
ponieważ widmo późnych przymrozków, 
niesionych przez „zimnych ogrodników”, 
spędza im sen z powiek, tym bardziej, 
że w tym roku panowali oni przez więk-
szość majowych dni. A zatem zapytali-
śmy mieszkańców Ustronia, którzy na co 
dzień obserwują przyrodę i starają się na 
działkach wyhodować swoje plony, jak 
przeżyli ten trudny maj i jakie czekają ich 
dalsze prace. 

Halina Kochan – ogródek przydomo-
wy w centrum: Lubię pracę w ogródku, 
cieszę się gdy mi wszystko rośnie, ale  
w tym mokrym i zimnym maju mam 
więcej zgryzot niż radości. Posiałam  
w namiociku ogóreczki, już wyszły li-
steczki, a tu patrzę rano – nie mam nic. 
Po prostu płakać mi się chce. Najbardziej 
trawa rośnie i chwasty. Trzeba by już ple-
wić, ale jest za mokro. Jednak zaczyna się 
robić kolorowo, bo rododendrony i azalie 
zakwitły, więc jakby było słońce, to się 
wszystko rozwinie, że hej!

Obserwowałam krzaki porzeczek, lecz 
już mi je mszyce zaatakowały i liście 
zaczęły czerwienieć, ale posłuchałam 
programu w telewizji, gdzie ogrodnik po-

lecał opryski wywarem z tytoniu. Trzeba 
zamoczyć go na dobę w ciepłej wodzie, 
potem odcedzić i taki oprysk u mnie 
zlikwidował mszyce. Na kwiatach też 
jest mnóstwo tego paskudztwa, ale nie 
ma pogody by to spryskać. Na grządkach 
mało co wschodzi, a co wzejdzie, to mi 
to zaraz cosikej zeżro. Z jarzyn na razie 
prawie nic – jarmuż z zeszłego roku, jakiś 
biedny rabarbar, trochę pietruszki i cebul-
ki. Nie wiem co dalej robić, czy jeszcze raz 
siać, czy flancki kupić? Trochę poczekam 
i mam nadzieję, że mi coś jeszcze urośnie. 
Nie poddaję się, przecież odłogiem tego 
pola nie zostawię. 

Edward Pękowski – prezes Rodzinne-
go Ogrodu Działkowego „Zacisze”: Maj 
jest zawsze bardzo pracowitym okresem 
dla działkowców, ale nie ten który prze-
żywamy. Na początku miesiąca kilka dni 
upalnych nie sprzyjało młodym sadzon-
kom, a później przyszły chłody i deszcz  

TEGOROCZNY MAJ TEŻ BYŁ 
NAJ, NAJ, NAJ

Po złotej pogodzie majowej i bzowej, powoli zapada zmierzch także majowy. Obudził 
się wietrzyk łagodny i miękki i brzozom podnosi zielone sukienki – tak poetycko 
zachwycał się majem Leopold Staff, lecz także sporo innych klasyków czarowało 
majowym nastrojem. Jest to przecież najpiękniejszy miesiąc w roku! Przyroda  
w pełnym rozkwicie, soczysta zieleń, mnóstwo kolorowego kwiecia, drzewa  
w sadach całe w bieli jak panny młode, zaś do pełni szczęścia upajający zapach 
bzu. Wokoło unosi się nastrój optymizmu i nadziei, a zakochane pary dopełniają 
majową idyllę. Któż nie upoi się ulotnym pięknem tej chwili?

Gdy będzie sprzyjająca pogoda wszystko 
jeszcze zdąży urosnąć.  Fot. Halina Kochan

Kwiaty i ozdobne krzewy zawsze stanowią 
dekorację ogródka.        Fot. Halina Kochan

Przedszkolaki z Hermanic chętnie odwiedza-
ją ogródki działkowe. Fot. Edward Pękowski 

Róże to domena działki prezesa ROD.
                                   Fot. Edward Pękowski 

Gąsięta to nie jedyna hodowla młodego 
pasjonata rolnictwa.        Fot. Piotr Szwarc

Grządka kusi sałatą, ale niebawem ukażą 
się inne warzywa.              Fot. Piotr Szwarc

(cd. na str. 10)
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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)

Megan McDonald „Hania Humorek i herbatka u królowej”

Hania Humorek pracuje nad drzewem gene-
alogicznym swojej rodziny. W tym ważnym 
zadaniu pomaga jej babcia Lusia. Dzięki 
niej Hania dociera do dokumentów dziadka, 
z których wynika, że jej rodzina może być 
spokrewniona z królową! Wielkie nieba! 
Jeśli notatki dziadka były zapisem faktów, 
a nie mrożącą krew w żyłach powieścią 
historyczną, to rzeczywiście potomkowie 
dzielnego rodu Humorków mają szansę na 
dłuższą wizytę w Pałacu Buckingham. Jednak 
zanim spakuje walizki i uda się do królewskiej 
rezydencji, musi poradzić sobie z nieocze-
kiwanymi niespodziankami i wydarzeniami, 
które ściągnęła na nią Julka Wróbel.

Sabina Radeva „Ewolucja. O powstawaniu gatunków we-
dług Karola Darwina”
„Dawno temu, zanim pojawił się człowiek, 
świat istot żywych wyglądał zupełnie inaczej 
od tego dziś". Oto książka, która opowiada  
o Karolu Darwinie i jego największym dziele: 
„O powstawaniu gatunków”. Przybliża ona mło-
demu czytelnikowi teorię ewolucji. Tłumaczy 
nie tylko różnorodność życia na Ziemi, to jak 
powstał człowiek, ale także dlaczego obecnie 
bakterie robią się odporne na leki. I do tego 
nie jest skomplikowana. Jest dziecinnie prosta! 
A piękne ilustracje czynią lekturę przyjemną  
i łatwą do zapamiętania oraz oddają to, co  
w biologii od wieków fascynuje ludzi – cudowną 
różnorodność pięknych form przyrody.

TEGOROCZNY MAJ TEŻ BYŁ 
NAJ, NAJ, NAJ

i też było tego za dużo. Mamy więc w porównaniu do poprzed-
nich lat co najmniej dwa tygodnie opóźnienia, poza trawą, która 
bardzo rośnie i działkowcy starają się kosić, by utrzymać działki 
w należytym wyglądzie, a wszystko inne zawodzi. Do tego mamy 
plagę ślimaków i nie wiemy bardzo jak z tym walczyć. Jedna 
działkowiczka wczoraj posadziła kilka sałat, dzisiaj przyszła je 
ochronić granulkami przeciw ślimakom, ale roślin już nie było. 
Okres kwitnienia drzew to piękny czas, lecz niewiele się tym 
działkowcy nacieszyli, nie było nawet możliwości grillowania, 
bo na to nie pozwalała pogoda. Czekamy, że wreszcie będzie 
ciepło i będziemy mogli cieszyć się z tego, co na działce rośnie. 
Nasze działki mają już 40 lat, więc jako społeczność działkowa 
oczekujemy, że wreszcie te obostrzenia pandemiczne zostaną 
zniesione. Chcemy zrobić dzień działkowca z okazji tego jubileu-
szu, a na razie jest to niemożliwe. ROD „Zacisze” to 111 działek, 
a działkowców jest 180. W zeszłym roku nie było zebrania, bo 
nie mogło być, więc teraz wszyscy oczekują, kiedy wreszcie 
będzie można się spotkać. 

Piotr Szwarc – gospodarstwo na Poniwcu i areał rolny 
w Hermanicach: W maju zawiodła nas pogoda, bo zima się 
przedłuża, a wiosny było praktycznie kilka dni, kiedy można 
było coś w polu zrobić. Udało się jedynie zasadzić ziemniaki, 
które zwykle sadziło się już w kwietniu, a one i tak długo nie 
wschodzą, bo wiecznie jest zimno i trawa zaczyna już przerastać 
grządki. Trzydzieści arów ziemniaków trudno byłoby oplewić, 
więc stosuję opryski, a do tego musi być odpowiednia pogoda. 
Uprawiam też jarzyny, wszystkiego po trochu dla rodziny,  
a w większej ilości jedynie osiemdziesiąt pomidorów, które sadzę 
w tunelu foliowym i w gruncie oraz ogórki. Mam przygotowane 
w namiocie foliowym około tysiąca ogórków, które dopiero  
w czerwcu zostaną zasadzone w gruncie na czarnej folii. Ziemia 
była nagnojona, więc ich nie nawożę i nie opryskuję, bo mam 
holenderską odmianę odporną na mączniaka i kanciastość pla-
mistą. Na pomidory stosuję zapobiegawczo zaraz po posadzeniu 
miedzian, a potem jedynie taki środek z drobnoustrojami, które 
zwalczają zarazę ziemniaczaną, zaś ślimaki zwalczam preparatem 
ekologicznym z wyciągiem z chmielu i jakąś solą, co je niszczy. 

Sprzedaję jedynie ogórki i pomidory jak obrodzą, a innych 
jarzyn nie, bo teraz klient jest trudny. Wymaga żeby wszystko 
było duże, ładne, tanie i ekologiczne, a to jest wprost niemożliwe 
do spełnienia. Przecież jarzyny rosną różnie, jedne mniejsze, 
inne pokręcone i takie już musiałbym przeznaczyć dla drobiu lub 
królików. Zainteresowanych moimi uprawami, jajkami i drobiem 
zapraszam do domu przy ul. Drozdów (tel. 667 083 549), bo 
pracuję od rana do wieczora i nie mam możliwości sprzedaży 
na naszym targu. 

Pogoda nam w tym roku nie służy. Tak samo jest problem ze 
wszystkimi zwierzętami. Gęsi bardzo trudno było w tym roku 
nabyć, bo ta ptasia grypa wybuchła, o kurach już nie wspomina-
jąc. Wszystko dosyć drogie, ale jeszcze jakoś dla uciechy opłaca 
się to robić. Kurek na jajka mam około dwustu, hoduję też sto 
brojlerów na mięso, które co trzy miesiące zabijam, poza tym 
mam siedemdziesiąt gęsi, a po brojlerach znów do jesieni hoduję 
indyki. Gospodaruję już dziesięć lat i mam coraz więcej do-
świadczenia. Na start daję młodym witaminy, a potem już karmię 
naturalnie, przede wszystkim soją i kukurydzą, bo na tej karmie 
ładnie rosną i są smaczne. Założyłem też firmę ogrodniczą, lecz  
i tu trzeba dobrej pogody, żeby coś zdziałać, ale jak się chce to od 
rana do wieczora wszystko zdąży się zrobić. Ciężka praca jest w 
wielu profesjach, ale moja jest jeszcze dodatkowo zawodna, bo 
nigdy nie można przewidzieć zamierzonych efektów. 

*      *     *
Cóż, tegoroczny maj na długo zapamiętamy. Był bardzo 

mokry i wyjątkowo zimny, ale nie jest to jakiś ewenement, 
bo już w przeszłości ten miesiąc zawodził spragnionych cie-
płych słonecznych dni. W latach 90. Zespół Maanam śpiewał 
piosenkę „Wyjątkowo zimny maj”, która mogłaby być takim 
hymnem zawiedzionych tą niekorzystną aurą: Dzień za dniem 
pada deszcz. Słońce śpi, nie ma cię. Jest mi bardzo, bardzo źle. 
Zimny kraj, zimny maj. 

Lecz rozpoczął się czerwiec, który zawsze kojarzy się ze sło-
neczną ciepłą pogodą, więc patrzmy z optymizmem w przyszłość, 
tym bardziej że wśród dawnych mądrości ludowych można 
odnaleźć przysłowia: „Chłodny maj – dobry urodzaj” i „Deszcz 
majowy – chleb gotowy”.        Opracowała: Lidia Szkaradnik

(cd. ze str. 9)

Taniec to praca, muzyka, trening, ruch, umiejętność, technika. Ta-
niec to energia i ciało. Taniec to sukcesy, które nasze utalentowane 
dziewczyny z MDK „Prażakówka” zdobywają. Kolejne Festiwale 
– kolejne medale dla zdobywczyni 1.m. Juli Gregorskiej oraz zdo-
bywczyni 2.m. Majki Fuczyło.                        Fot. MDK „Prażakówka”
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 W  dawnym Ustroniu
Początek ustrońskiego przemysłu metalurgicznego oficjalnie da-

towany jest na 1772 r., dlatego też w przyszłym roku przyjdzie nam 
obchodzić jego 250-lecie. Zasadniczo jednak moglibyśmy zacząć 
świętować już w roku bieżącym, bowiem w październiku 1771 r. 
rozpalony został pierwszy ogień w prymitywnym jeszcze wielkim 
piecu, a na dodatek był to rok budowy kanału wodnego Młynówka, 
zachowanego w krajobrazie Ustronia i okolic do dnia dzisiejszego. 
Teraz natomiast chciałabym wrócić do obchodów jubileuszu 200-le-
cia miejscowego hutnictwa i kuźnictwa, które organizowano w 1972 
r. Doniosłą rocznicę uczczono między innymi powstaniem książki 
„Dwa wieki Kuźni Ustroń”, Wytwórnia Filmów Oświatowych  

Przy ustrońskim stole

w Łodzi nakręciła dwuczęściowy film, wykonano medal pamiąt-
kowy, przyznano mnóstwo odznaczeń, odbyły się liczne imprezy 
okolicznościowe, a inż. Jan Jarocki walczył o otwarcie naszego 
Muzeum (co ostatecznie nastąpiło już po jego śmierci, w 1986 r.).  
Jak się okazało, powstał też jubileuszowy perłowy serwis kawowy, 
wykonany w Fabryce Porcelany w Ćmielowie, który, dzięki stara-
niom Janusza Troszoka, przekazała nam w 2018 r. Kuźnia Polska  
w Skoczowie i wówczas prezentowaliśmy go w Gazecie Ustroń-
skiej. Ostatnio do serwisu dołączyła okolicznościowa szklanka ze 
spodkiem, sporządzona z subtelnego szkła zdobionego złoceniami 
oraz imponującym logo z rokiem założenia huty. Unikat ten prze-
kazały do Muzeum córki Stanisławy Krawczyk, długoletniej pra-
cownicy Zakładów Kuźniczych w Ustroniu i Skoczowie. Jesteśmy 
dumni, iż te kruche cuda sprzed pół wieku, upamiętniające najwięk-
szy i najdłużej działający miejscowy zakład, trafiły do właściwego 
miejsca, czyli do Muzeum.                                    Alicja Michałek

                                                                       Muzeum Ustrońskie

Koktajl, 
który spala kalorie 

i przyspiesza metabolizm 

Dzięki zawartości rozgrzewających przypraw, takich jak 
cynamon, imbir i chilli, możemy nie tylko wykorzystać jego 
świetny smak, ale także  cudowne właściwości. Koktajl świet-
nie sprawdza się jako drugie śniadanie w pracy. Smacznego!

SKŁADNIKI:
szklanka truskawek, 1/2 łyżeczki cynamonu, 1/3 łyżeczki 
imbiru, 1/4 łyżeczki chilli, łyżka miodu, 150 ml kefiru dobrej 
jakości

WYKONANIE:
Miód podgrzewamy i dokładnie mieszamy z przyprawami, aż 
do ich rozpuszczenia. Truskawki, kefir i miód miksujemy. Kok-
tajl można podawać posypany prażonymi płatkami owsianymi.
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RECYKL ING 
wspólny interes

Czytelnicy proszą, by od czasu do czasu 
przypominać podstawowe zasady segre-
gacji, bo w altanach na odpady zlokalizo-
wanych przy blokach nadal jest aż nazbyt 
widoczne nieodpowiednie segregowanie 
surowców wtórnych. Zapewne gospodar-
stwa indywidualne mają odpady segre-
gowane o wiele lepiej, a mieszkańcom 
bloków dużo jeszcze brakuje wiedzy lub 
chęci do właściwej segregacji. No, cóż jest 
to odpowiedzialność zbiorowa. 

A zatem dziś przypominamy zasady 
dotyczące segregacji papieru, co powin-
niśmy kojarzyć z kontenerami i workami 
w kolorze niebieskim. Do nich wkłada-
my wszystkie opakowania z papieru lub 
tektury, gazety i czasopisma, katalogi, 
foldery, książki i zeszyty, papier z dru-

PAPIEROWE DYLEMATY
karki i torebki papierowe. Nie powinno 
się wrzucać do niebieskich worków/kon-
tenerów następujących odpadów: papieru 
powlekanego folią i kalką (przeznaczany 
do śmieci zmieszanych), kartonów po 
mleku i napojach (do plastików), pieluch 
jednorazowych, podpasek i pampersów 
oraz paragonów i zatłuszczonych pa-
pierów (do śmieci zmieszanych). Przed 
wrzuceniem odpadów z papieru i tektury 
do pojemników należy usunąć wszelkie 
elementy z innych tworzyw, takich jak: 
spinacze biurowe, zszywki, płócienne 
okładki, czy foliowe okienka z kopert. 
Jeszcze do niedawna makulaturę zbierali 
uczniowie i zanosili do szkoły, lecz pro-
wadzona podczas pandemii nauka zdalna 
uniemożliwiła tą cenną akcję. 

Z recyklingowych odpadów można uzy-
skać nowy papier, który wykorzystuje się 
przy druku książek, czy też ekologicznych 
zeszytów, notatników. Około 50% całego 
zużywanego papieru poddaje się w Polsce  
recyklingowi, a w Szwecji 80%. Przy pro-
dukcji opakowań tekturowych większość 
powstaje z makulatury. 

Recykling papieru jest bardzo ważny, 
bo może ograniczyć działalność papierni, 
które do wytworzenia papieru wykorzy-
stują drzewa i zanieczyszczają powietrze. 
Co istotne, wykorzystując powtórnie tonę 
makulatury do wyprodukowania recy-
klingowego papieru uratujemy 17 drzew, 
a także blisko 1500 litrów ropy i 26 000 
litrów wody.                                          (LS)

W Przedszkolu nr 6 w Ustroniu, mimo 
obostrzeń związanych z pandemią, bardzo 
wiele się dzieje. W marcu odbył się przed-
szkolny konkurs „Mam talent”, kilka dni 

KONKURSOWE PRZEDSZKOLE 
później dzieci odwiedziła Pani Wiosna, 
uroczyście obchodziliśmy Dzień Ziemi,  
a dla starszych grup zorganizowany został  
turniej wiedzy o zdrowiu „W zdrowym 

ciele – zdrowy zuch”. W kwietniu nato-
miast został ogłoszony rodzinny konkurs 
plastyczny pt.: „Moje miasto - mój dom”. 
Jego koordynatorem została nauczycielka 
Agnieszka Konieczny. Celem konkursu 
było pokazanie piękna naszego miasta 
za pomocą różnych technik plastycz-
nych, rozwijanie postaw patriotycznych  
i wzmacnianie więzi rodzinnych. Wszyst-
kie dostarczone do przedszkola prace 
zachwyciły jury. Decyzja o wskazaniu 
tych najbardziej wyjątkowych była nie-
zwykle trudna i niepozbawiona dyskusji. 
Ostatecznie jury postanowiło wyróżnić 
troje dzieci, przyznając równorzędnie  
1 miejsce dla Hani Wenerskiej, Nadii 
Duda i Jasia Bolek. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim przedszkolakom  
i ich rodzicom za udział w konkursie, 
gratulujemy kreatywności i zdolności 
plastycznych. Firmie „Laserwood” i Kolei  
Linowej Czantoria składamy serdeczne 
podziękowania za ufundowanie nagród dla 
uczestników konkursu.                                A.P.

22/2021/5/R

22/2021/6/R
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Patryka Bujoka nasi Czytelnicy już dobrze 
znają. Bajeczne opisy hawajskich pejzaży, 
szalone przygody z europejskich ulic, 
ciekawe epizody z bałkańskich krain czy 
egzotyczne Indie już nieraz przenosiły 
nas daleko za horyzont. Od opisywanej 
ostatnio przygody ustrońskiego podróż-
nika minął już rok, a on znowu ma do 
opowiedzenia kolejne słoneczne historie.
Co tym razem skłoniło was do wyjazdu?
W Polsce było zimno, a my potrzebo-
waliśmy trochę słońca. W lutym, gdy 
wyjeżdżaliśmy, w kraju szalały śnieżyce. 
W pewnym stopniu pojechaliśmy też po-
szukać wolności.
Czyli nie tylko pogoda wyróżnia miejsce 
do którego postanowiliście się udać?
Nie. To miejsce wyróżnia też to, że tu 
wszystko wydawało się być normalne. 
Obostrzenia obostrzeniami, ale tutaj 
wszystko dzieje się w normalnym tempie. 
Przyjechaliśmy do normalności.
To gdzie wy właściwie jesteście?
Jesteśmy w Andaluzji, a dokładnie  
w Mazagón 40 km od Portugalii, 100 km 
od Sewilii. To jeden z najcieplejszych 
regionów Hiszpanii.
A skąd taka decyzja? 
Totalnie nie wiedzieliśmy dokąd pojedzie-
my. Wiedzieliśmy tylko, że pojedziemy 
gdzieś. Na grupie autostopowej poznałem 
człowieka, który zachęcił mnie do przyjaz-
du. Powiedział, że tam jest praca, jest cie-
pło, więc czemu miałbym nie przyjechać?
Czyli to kolejny trip, który łączysz  
z pracą?
Tak, dokładnie. No wiesz, gdybym miał 
siedzieć w domu, pracować i nic ponadto 
nie robić, to wolę być w Hiszpanii. Tu 
też jest praca, a przynajmniej za oknem 
zamiast śniegu jest +30. Na wyjazd zde-
cydowaliśmy się spontanicznie, Hiszpania 
to też był po prostu impuls. 

To teraz czas na historię tej podróży.
Razem z moją dziewczyną Weroniką oraz 
dwójką znajomych wyjechaliśmy z Ustro-
nia 8 lutego. Przez pierwsze dwa tygodnie 
Weronika miała ferie, więc nocowaliśmy 
sobie na dziko na surferskiej plaży. Mie-
liśmy możliwość wynajęcia mieszkania, 
ale z niej zrezygnowaliśmy. To po prostu 
się nam nie opłacało, więc uznaliśmy, że 
kupimy duży namiot i zamieszkamy na 
kempingu. Weronika, ze względu na stu-
dia, potrzebowała mieć dostęp do prądu  
i internetu, a ja potrzebowałem mieć 
dostęp do oceanu… No i mamy! Od 3 
miesięcy wystarczy, że zrobimy dwa kroki 
i już jesteśmy nad wodą. 
A jak z tą pracą?
Pracuję na zbiorach truskawek, ale to nie 
ma znaczenia, bo nie przyjechałem tu zaro-
bić. Pracuję, aby nie wydawać oszczędności 
i żeby gromadzić pieniądze na dalszą po-
dróż. Poza tym to ciekawe doświadczenie!

Weronika, powiedz w takim razie jak 
studiuje się w takim trybie?
Właściwie, to tak samo. Studia online  
w Ustroniu czy tutaj niczym się nie róż-
nią. No, poza tym, że studiuję hiszpański, 
więc dla mnie ta podróż ma tylko same 
plusy. Patryk zadbał o to, abym miała 
komfortowe warunki do nauki. Siedzę przy 
biureczku, słucham szumu oceanu i uczę 
się. Lepiej być nie może!
A jak pogoda?
Cieplutko! Przez pierwsze dwa miesiące 
było w granicach 20 stopni, teraz jest już 
około 32 stopnie. Słońce, morze, wiatr. 
Prawdziwe wakacje.
Jednak miejsce tworzą też ludzie. Patryk, 
ty zwiedziłeś już pół świata. Jak jest  
w Hiszpanii?
Ludzie też są w porządku. I nie tylko Hi-
szpanie! Niemcy, Polacy, a nawet Szwaj-
carzy, którzy doszli tu piechotą. Wiele 
narodowości i ludzi takich jak my, którzy 
też potrzebują wolności. Nie wszystko to, 
co piszą i mówią z mediach jest prawdą. 
My nie odczuliśmy żadnych ograniczeń, ani  
w życiu, ani w kontaktach z innymi. Pozna-
liśmy wspaniałych ludzi, którzy podróżują 
sami, z rodzinami, samochodem, samo-
lotem, piechotą… Wszyscy są otwarci, 
mili i spragnieni przygód. Tak jak my!  
A w wolnych chwilach, gdy mamy ochotę 
na samotność, to chodzimy na plażę, jeź-
dzimy na longboardach. Życie jest piękne.
Jakie plany macie „na później”? 
Zobaczymy. Na pewno Weronika w paź-
dzierniku wraca na studia stacjonarne do 
Wrocławia. Ale do tego czasu będziemy 
podróżować! Jeszcze nie wiemy, gdzie do-
kładnie pojedziemy. Ale gdzieś na pewno! 

Patryk i Weronika korzystają z dobro-
dziejstw podróży, a swoimi doświadcze-
niami dzielą się w mediach społecznoś-
ciowych. Naszych czytelników serdecz-
nie zapraszamy na FB oraz Instagram 
young_wild_and_free_travel. Co więcej,  
w miniony poniedziałek Patryk i Weroni-
ka stworzyli wspólnie nowy, autorski pro-
jekt Wy_chill_owani. Zdjęcia wykonane 
instaxem, wspaniałe widoki i kolorowa 
codzienność na „totalnym chillu”. Brzmi 
zachęcająco? Zapraszamy do śledzenia 
ich przygód na Instagramie.

Dziękuję za rozmowę.
                Rozmawiała: Karolina Francuz

W STRONĘ SŁOŃCA
Jest wieczór, około godziny 21. Siedzimy na skalistych wydmach, jakieś pięćdziesiąt 
metrów pod nami fale rozbijają się o klif. Patrzymy na wieczorne miasto, na oce-
an i na słońce, które chyli się ku zachodowi. Chociaż jest już nisko, to promienie 
nadal mocno grzeją, a wszystko dookoła otoczone jest czerwono-pomarańczowym 
blaskiem.

Patryk Bujok i Weronika Librowska wraz z dwójką znajomych wyruszyli z Polski w lutym. 
Dziś po czterech miesiącach kraina słońca i wody jest dla nich drugim domem. Domem, który 
podróżnicy dokumentują na ujęciach. Te kadry, wykonane w charakterystycznym dla nich 
stylu, podziwiać można w mediach społecznościowych. 
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98. 

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

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

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

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

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

Kupię 2-pokojowe mieszkanie, 
osiedla Centrum, Konopnicka. 
609-807-622, 33-854-34-93.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

DZIELIMY SIĘ CHLEBEM
Przy pięknej pogodzie, 29 maja odbył się w amfiteatrze koncert 

charytatywny, zorganizowany przez Fundację św. Antoniego. 
Organizatorzy zaprosili Orkiestrę Wojskową Sił Powietrznych  
z Bytomia i Miejską Orkiestrę z Kalet. Muzycy zaczęli koncerto-
wać już podczas mszy św. o godz. 10.30 w kościele pw. Chrystusa 
Króla Wszechświata na Zawodziu. Trzy godziny później orkiestry 
zaprezentowały się kuracjuszom przed sanatorium „Równica”  
i stamtąd, asekurowane przez policję i straż miejską przedefilowały 
do amfiteatru. Na widowni nie było tłumów, ale jak mówi prezes 
Fundacji św. Antoniego Tadeusz Browiński, to rzecz normalna, bo 
koncerty charytatywne cieszą się coraz mniejszą popularnością. 
Musi przyjechać naprawdę znany wykonawca, żeby zmobilizować 
ludzi do uczestnictwa w imprezie.

PRZYCHODZĄ MŁODZI
Odlewnicza Spółdzielnia Pracy im. 1 Maja była w przeszłości 

jednym z większych zakładów w Ustroniu. Dwie odlewnie plus 
stolarnia w Hermanicach dawały pracę ponad 250 osobom. Dziś 
funkcjonuje pod zmienioną nazwą Odlewniczej Spółdzielni Pracy 
Metali Nieżelaznych i ogranicza się do jednego zakładu w Niero-
dzimiu przy ul. Harbutowickiej. Jednak jest to nadal spółdzielnia 
i 19 maja obchodzono jubileusz 60-lecia założenia. Świętowano  
w położonej nieopodal restauracji. (…) Wśród zapaleńców, którzy 
stworzyli spółdzielnię byli m.in.: Franciszek Gawlas, Florian Du-
ława, Józef Mojeścik i Zbigniew Gamrot, który jako jedyny może 
to 60-lecie z nami obchodzić. Początkowo spółdzielnia funkcjono-
wała na bazie 6 zakładów produkcyjnych i usługowych, w których 
zatrudniała 106 pracowników. W ciągu zaledwie czterech lat od 
powstania spółdzielnia powiększyła wartość produkcji i usług 
czterokrotnie, zatrudniając w 1955 roku 255 osób. Niedługo póź-
niej (1958 r.) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 
spółdzielnia zmieniła strukturę zatrudnienia i przekształciła się  
w Spółdzielnię Pracy. Pod koniec lat 50. sprzyjająca koniunktura 
pozwalała prowadzić ponad 15 zakładów w cieszyńskiem. Aż trudno 
uwierzyć, że w ramach jednej spółdzielni funkcjonowały wówczas 
tak różne branżowo zakłady jak te zajmujące się dziewiarstwem, 
tapicerstwem i szklarstwem, a obok nich odlewnie, kuźnie, tartak 
czy stolarnia. Wielobranżowość w połączeniu z częstymi zmianami 
w kierownictwie, wymogły w końcu na spółdzielni kolejne zmiany. 

DUŻO OTARĆ I STŁUCZEŃ
21 maja w Ustroniu odbył się kolarski maraton szosowy  

o Puchar Równicy. Startowano rano z rynku, a na starcie stanęło 
179 uczestników rywalizacji. Przed rokiem w pierwszej edycji 
wystartowało 126. W tym roku zmieniliśmy formułę organizacyj-
ną, gdyż głównym organizatorem był Wiesław Legierski a nasze 
stowarzyszenie jedynie pomagało – mówi Andrzej Nowiński, prezes 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia. – Zabezpieczali-
śmy prace biura zawodów i bufetów.                  Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 2.06.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

22/2021/7/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
3.06     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
5.06     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
6.06     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.

7.06-11.06 X Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR, Amfiteatr  
    - Park Kuracyjny
11.06  12:00 Konkurs wokalny "Ziemii Cieszyńskiej"
12.06   Ustrońska Noc Muzeów
    Muzeum Ustrońskie wstęp wolny 15-22, ul. Hutnicza 3 
    Muzeum Zbiory Marii Skalickiej wstęp wolny 15-22, 
     ul. Maja 69
    MDK "Prażakówka" wstęp wolny 15-20
    Galeria Rynek wstęp wolny 15-22, ul. Rynek 4 
    Miejska Biblioteka Publiczna wstęp 8-16,ul. Rynek 4 
    Dworzec Dobrych Myśli wstęp wolny 19-22, ul. Dwor- 
    cowa 4
13.06   11.00  Mecz piłki nożnej KS Nierodzim – LKS Rudnik, stadion 
    w Nierodzimiu

22/2021/2/R

Idą na Dworzec Dobrych Myśli.                               Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) okrągła klamra, 8) miasto u podnóża Wezuwiu-
sza, 9) broni wjazdu, 10) do prostowania uzębienia, 12) dodatki 
do kłódki, 14) składane królowi przez wasali, 15) okrągła mapa 
świata, 16) zwierzęcy pyszczek, 19) drzewo liściaste, 22) raczej 
rzadkie imię żeńskie, 23) wełniane wstawki, 24) czyta tekst.
PIONOWO: 2) jeden z legendarnych założycieli Cieszyna, 
3) uroczystość ze złotymi parami w „Prażakówce”, 4) lipcowa 
solenizantka, 5) niedoróbka, 6) książka w pomysły bogata, 
7) marka komputera, 11) zatrudniony w firmie, 13) warzy-
wo korzeniowe, 17) przeciwieństwo zła, 18) kontrnatarcie,  
20) ryba z kolcem, 21) daje poczucie bezpieczeństwa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 11 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 20

KWIATY DLA MAMUSI

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.
 

KĄCIK SZACHOWY
22/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 20: Sd6

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Marta Kosińska z Ustronia, os. 
Manhatan. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówie-
niu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2013 r.                                Fot. M. Niemiec

ZWOLNIENIA 
Z PODATKU 

OD NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż w dniu 25 marca Rada 

Miasta Ustroń podjęła Uchwałę Nr XXV/354/2021 w spra-
wie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, 
którzy stracili dochody z powodu pandemii. Uchwała weszła  
w życie 6 kwietnia, a dokumenty należy złożyć do 30 czerwca. 

W poprzedniej zagadce pojawił się błąd. Na diagramie brakuje 
czarnego pionka na polu e 5.



16                                                                                      2 czerwca 2021 r.
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KS Nierodzim – LKS Strażak Pielgrzymowice 5:3 (3:0)
4 X SIKORA 1 KS Nierodzim 21 25:12

2 LKS Iskra Iskrzyczyn 18 42:8
3 LKS Zryw Bąków 14 20:18
4 LKS Rudnik 14 19:21
5 LKS Strażak Pielgrzymowice 11 23:21
6 LKS Ochaby 96 10 13:17
7 MKS Promyk Golasowice 6 13:47
- GKS Kaczyce 7 16:27

Klasa A Skoczów (grupa „S”)

BEZBRAMKOWE DERBY
derbowego spotkania mieli ustrońscy za-
wodnicy, którzy na brak okazji do objęcia 
prowadzenia narzekać nie mogli. Najbliżej 
zdobycia bramki byli Michał Pietraczyk, 
który w piętnastej minucie meczu nie 
wykorzystał sytuacji sam na sam z bram-
karzem rywali oraz Konrad Kuder, którego 

1 APN Odra Wodzisław 73 89:37
2 KS Spójnia Landek 60 75:27
3 LKS Unia Książenice 58 56:44
4 KP GKS II Tychy S.A. 55 80:47
5 LKS Unia Turza Śląska 54 70:47
6 LKS Bełk 54 58:40
7 KS Kuźnia Ustroń 47 50:52
8 KS Rozwój Katowice 44 56:43
9 LKS Drzewiarz Jasienica 44 40:44
10 TS Podbeskidzie II B-B S.A. 39 66:57
11 MKS Czechowice-Dziedzice 38 45:42
12 LKS Czaniec 38 44:64
13 LKS Jedność 32 Przyszowice 33 34:56
14 LKS Orzeł Łękawica 31 40:52
15 GKS Radziechowy-Wieprz 29 32:57
16 MKS Iskra Pszczyna 14 32:96
- MKP Odra Centrum Wodzisław 18 29:91

IV Liga (Śląsk - grupa II)

celne uderzenie z czterdziestej minuty  
z trudem obronił Łukasz Krzczuk. Po 
zmianie stron do głosu doszli przyjezd-
ni, którzy częściej atakowali, jednak  
w dalszym ciągu żadna z drużyn nie po-
trafiła zdobyć bramki. Do czasu, bowiem  
w ostatniej minucie przyjezdni dopięli swe-
go i ulokowali futbolówkę w ustrońskiej 
bramce, jednak arbiter prowadzący to spot-
kanie odgwizdał spalonego. Co ciekawe, 
dla Kuźni był to pierwszy bezbramkowy 
remis w tym sezonie. Arkadiusz Czapek 

W Dzień Matki podopieczni trenera Ma-
teusza Żebrowskiego podejmowali wice-
lidera rozgrywek, a więc Spójnię Landek. 
Beskidzie derby nie zostały okraszone ani 
jednym golem, co jednak nie oznacza, że 
z murawy wiało nudą.

Więcej z gry w pierwszej połowie tego 

KS Kuźnia Ustroń – KS Spójnia Landek 0:0 (0:0)

DOMOWA WYGRANA
do ataku, jednak ustrońska defensywa oraz 
dobrze dysponowany tego dnia Michał 
Skocz nie dali się pokonać, dzięki czemu za-
wodnicy z Bełku musieli przełknąć gorycz 
porażki. W następnej serii gier podopieczni 
trenera Mateusza Żebrowskiego zagrają na 
wyjeździe, a ich rywalem będzie MKRS 
Czechowice-Dziedzice. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz – Damian Madzia, Jakub Wojtyła, 
Konrad Pala (od 72 minuty Kacper Nowak), 
Cezary Ferfecki, Arkadiusz Jaworski, Paweł 
Brzóska (od 65 minuty Bartosz Busz-
ka), Konrad Kuder, Daniel Dobrowolski, 
Mateusz Wigezzi (od 58 minuty Kamil 
Szajter), Michał Pietraczyk (od 85 minuty 
Jakub Dziwisz).     Arkadiusz Czapek 

Ostatniej soboty ustrońscy zawodnicy 
skromnie pokonali plasujący się tuż za 
ligowym podium Decor Bełk, a strzelcem 
jedynej i decydującej bramki w tym spot-
kaniu był Arkadiusz Jaworski. 

W pierwszej połowie lepiej prezentowali 
się podopieczni szkoleniowca Mateusza 
Żebrowskiego, którzy swoją dobrą grę 
udokumentowali zdobyciem gola. W 24. 
minucie spotkania Paweł Brzóska zagrał 
do Arkadiusza Jaworskiego, a ten pokonał 
bramkarza przyjezdnych. Po zmianie stron 
mecz był już znacznie spokojniejszy, ale 
jedynie do momentu, w którym sędzia uka-
rał czerwoną kartką Cezarego Ferfeckiego. 
Przyjezdni grając w liczebnej przewadze 
zwietrzyli okazję do wyrównania i ruszyli 

KS Kuźnia Ustroń – LKS Decor Bełk 1:0 (1:0)

KS Nierodzim idzie jak burza, zgarniając 
co tydzień 3 punkty i jeszcze raczy kibiców 
dużą liczbą bramek. W minionej kolejce 
podopieczni Krystiana Szleszyńskiego 
zmierzyli się na własnym boisku ze Straża-
kiem Pielgrzymowice i pokonali gości 5:3. 

Pierwsza połowa to podwójny popis strze-
lecki Adriana Sikory, który umieścił piłkę 
w bramce rywali w 29. i 38. minucie, trzeci 
gol był samobójczy. Wiele emocji przynio-
sła druga połowa, ale podgrzanie atmosfery 
bardzo się przydało, bo warunki pogodowe 

były bardzo trudne, ulewny deszcz mocno 
utrudniał grę. Strażacy zdobyli pierwszą 
bramkę w 58. minucie, a w 68. minucie 
kontaktową po karnym, wydawało się, że 
nabierają tempa i naszym piłkarzom groził 
remis. Jednak w 75. minucie Adrian Siko-
ra postanowił przypieczętować los gości  
i znów umieścił piłkę w siatce. Ale koń-
ca nie było widać, bo sędzia doliczył aż  
8 minut do regulaminowego czasu gry.  
W 94. minucie po kolejnym karnym było 
4:3, w 96. minucie Adrian Sikora postawił 
kropkę nad „i”, ustalając wynik spotkania na 
5:3. Obserwatorzy podkreślali, że mecz był 
emocjonujący i widowiskowy. Dużo wra-
żeń dostarczył też konkurs rzutów karnych 
dla kibiców, w którym każdy, bez względu 
na wiek, mógł stanąć naprzeciw ligowych 
bramkarzy.                                         (mn)  Fot. Łukasz Bielski


