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Ponad 30-stopniowe upały męczyły nas w ubiegłym tygodniu i taki był najdłuższy dzień w roku 
2021 – poniedziałek 21 czerwca, który trwał w województwie śląskim 16 godzin i 25 minut  
i był dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 23 minuty (zależy to od położenia geograficznego). 
Wieczorem nawiedziły nas burze i ulewy i temperatura spadła o kilka stopni. W poniedziałek 
w momencie wstąpienia Słońca w znak Raka, zaczęło się lato astronomiczne, a 22 czerwca 
lato kalendarzowe. Od 22 czerwca dzień zaczął się skracać, ale początkowo wieczorami 
nie będzie to zauważalne, gdyż zachody przez kilka dni są prawie o tej samej porze, tylko 
wschody następują o kilka minut później. Obecnie na naszej szerokości geograficznej Słońce 
stoi najwyżej – 63° (w najkrótszy dzień - 17°).                                                Fot. M. Niemiec

W numerze m.in.: Wypadko-
wy weekend, Reformowanie 
bez młotka Dzień Dzierga-
nia, Nowi ministranci, Wspo-
mnienie o Anielce Gluzie, 
Kartony to nie klocki lego, 
Sprzymierzeńcy ogrodników, 
Dzieciaki z lasu, Włóczykije 
z Jedynki, Footbolowe Her-
manice, Ostatni mecz Kuźni   

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(cd. na str. 4)

(cd. na str. 11)

Nr 25 (1526)  • 24 czerwca 2021 r. • 2,50 zł (w tym 5% Vat)  • ISSN 1231-9651

W sobotę w godz. 10-18 i w nie-
dzielę w godz. 11-19 na rynku  
w Ustroniu można się było zaszcze-
pić jednodawkową szczepionką  
firmy Johnson&Johnson. Zaintere-
sowanie było duże, zaszczepiło się 
prawie pół tysiąca osób. 

Od jakiegoś czasu na stronach rządo-
wych dostępne są informacje na temat 
liczby osób zaszczepionych w poszcze-
gólnych gminach w Polsce. Dane są 
aktualizowane każdego dnia do godziny 
13:00. Zamieszczone poniżej dotyczą 
Ustronia i pochodzą z wtorku 22 czerw-
ca. Według informacji zamieszczonych 
na https://www.gov.pl/web/szczepienia-
-gmin w Ustroniu mieszka 15.989 osób. 
Pierwszą dawką zaczepionych jest 6.913 

LIDER 
W POWIECIE

ZABLOKOWANA 
ULICA

W poniedziałek był to temat numer 
jeden w Ustroniu. Mieszkańcy nie kryli 
oburzenia i zdziwienia, że nikt jeszcze nie 
znalazł sposobu na rozwiązanie problemu, 
który nie tylko komplikuje życie miesz-
kańcom, ale stwarza realne zagrożenie 
i dla ustroniaków, i dla turystów. Mowa 
oczywiście o ul. Nadrzecznej. W niedzielę 
co jakiś czas droga nad Wisłą była całko-
wicie zablokowana. W tych momentach 
nie było żadnej możliwości, żeby tamtędy 
przejechała straż pożarna lub karetka. 
To cud, że w czasie tych upałów nikt 
nie zasłabł, nie został ranny w rzece, że 
nic się nie zapaliło od grillów i służby 
ratownicze nie musiały interweniować. 

Prezesa Władysława Zielińskiego żegnano  
z honorami, dziękowano również skarb-
nikowi Robertowi Rymorzowi, który zo-
stał nowym prezesem. Więcej na str. 5.  
                                              Fot. M. Niemiec

POŻEGNANIE 
DYREKTORÓW
W piątek 18 czerwca w sali sesyjnej 

ratusza burmistrz Przemysław Korcz 
i przewodniczący Rady Miasta Ustroń 
Marcin Janik wraz z Sylwią Moskal, 
kierownik Centrum Usług Wspólnych 
dziękowali za pracę i zaangażowanie 
dyrektorom ustrońskich placówek oświa-
towych. Na tych stanowiskach zakończyli 
pracę: Grażyna Tekielak – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 od 2012 roku, Jolanta 
Kocyan – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
3 z Oddziałami Przedszkolnymi od 2000 
roku, Alina Brudny – dyrektor Przedszkola 
nr 2 od 2003  roku, Dagmara Pietrzycka-
-Rejowicz – dyrektor Przedszkola nr 6 od 
2018 roku. 

(cd. na str. 8)
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nych zespołów folklorystycz-
nych i kapel, w amfiteatrach  
i na placach miast związanych 
z TKB. Trzeba zatem zarezer-
wować czas, by zajrzeć do am-
fiteatru i na plac Hoffa w Wiśle. 
Święto folkloru rozpocznie się 
24 lipca i potrwa do 1 sierpnia, 
czyli tradycyjnie dziewięć dni. 

W Zakładzie Karnym w Cie-
szynie, odbył się kolejny kurs 
przyuczający do nowego za-
wodu stolarza. Szkolenie było 
finansowane z Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej. 
Osadzeni mogli nabyć wie-
dzę teoretyczną i praktyczne 
umiejętności, niezbędne do 
samodzielnego wykonywania 
prac stolarskich.                 (nik)

Rozpoczęły się konsultacje 
społeczne dotyczące rewita-
lizacji linii kolejowej nr 190 
na odcinku Bielsko-Biała – 
Skoczów. Do 14 lipca moż-
na wypełnić internetową lub 
papierową ankietę oraz wziąć 
udział w spotkaniach w formie 
on-line.

Teatr im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie ma… 111 lat. 
Placówka ta nie ma własnego 
zespołu aktorskiego. Impre-
zy są kontraktowane przez 
impresariat. Do najbardziej 
znanych należą Dni Teatru, 
podczas których występują 
najsłynniejsi polscy aktorzy. 
Tegoroczne przedstawienia 
przystopowała epidemia ko-
ronawirusa.

W dolinie Jatnego w Brennej 
stał kiedyś folusz, czyli war-
sztat do wyrobu sukna. Koło 
wodne i dwa ciężkie młoty 
były tam jeszcze po wojnie. 
Przeniesiono je, jako zabytki, 
do skansenu w chorzowskim 
Parku Kultury.
  
Brenna zawdzięcza swoje po-
wstanie starszym od niej Gór-
kom. Zachowała się pisemna 
wzmianka o wsi z 1490 roku. 
W XVI wieku Brenna miała 
młyn, karczmę, były też stawy 
rybne, a przede wszystkim huta 
szkła. 

Organizatorzy tegorocznego 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
obiecują, że powrócą koncerty 
plenerowe polskich i zagranicz-

to i owo
z 

okolicy

W miniony weekend wystarto-
wał sezon na kąpielisku miej-
skim w Cieszynie. Chętnych 
nie brakowało, bo akurat z nie-
ba lał się prawdziwy żar. Ceny 
biletów wstępu pozostały bez 
zmian. Basen ma być czynny 
do końca wakacji.

*  *  *

*   *   *

*  *  *

*  *  *

 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

*  *  *

XXVIII 
SESJA RADY MIASTA 

Informuję, że XXVIII Sesja Rady Miasta odbędzie się we 
wtorek 29 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta Ustroń.

Z uwagi, że będzie to sesja absolutoryjna, zgodnie z art. 28aa 
ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) – dalej u.s.g, Rada rozpatrzy  
Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2020. Nad przedstawionym 
raportem zostanie przeprowadzona debata. Zgodnie z art. 28aa 
ust. 6 u.s.g. w debacie nad raportem o stanie miasta głos mogą 
zabierać mieszkańcy miasta. Wymogiem jest (zgodnie z art. 
28aa ust. 7 i 8 u.s.g. ), aby mieszkaniec, który chce zabrać głos  
w debacie złożył do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, 
poparte podpisami co najmniej 20  osób. Zgłoszenie należy złożyć 
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. 
Wzór zgłoszenia oraz lista poparcia dostępne będą w Biurze Rady 
Miasta Ustroń oraz na stronie www.ustron.pl. Mieszkańcy będą 
dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez prze-
wodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących 
zabrać głos w debacie wynosi 15. 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
Marcin Janik

*   *   *

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w Ustroniu Nierodzimiu, 

w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) 
oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 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 ze zm.), zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr XXV/363/2021 z dnia 25 marca 
2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Nierodzimiu, 
w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik, obejmującego obszar 
oznaczony na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski 
do przedmiotowego postępowania do dnia 19 lipca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
▪  w formie papierowej do Urzędu Miasta Ustroń, 
 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1;
▪ w formie elektronicznej, 
 w szczególności za pomocą poczty elektronicznej 
 na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Miasta Ustroń.
Informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono w załącz-
niku do Obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.pl. w zakładce 
Obwieszczenia i komunikaty.

                                           Burmistrz Miasta Przemysław Korcz

 Z BUTA 
I NA KOLE

Od 3 lipca Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia wraz  
z Urzędem Miasta organizuje w każdą sobotę i niedzielę wyciecz-
ki z przewodnikiem z cyklu „Z buta i na kole”. Bliższe informacje 
w następnym numerze. 

25/2021/1/0
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

25/2021/1/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:
Anna Cieślar  lat 86    ul. Pasieczna

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 Ustronia: 
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 z nagrodami 
pieniężnymi i rzeczowymi

KURS ANGIELSKIEGO
U DOMINIKANÓW

Kurs odbędzie się od 12 do 16 lipca, godz. 9.00-13.00 (z przerwami 
na kawę). Zajęcia poprowadzi pani Aleksandra Eysymontt – absol-
wentka London Metropolitan University, od 15 lat zaangażowana  
w działania na rzecz edukacji w kraju i za granicą, wykładała m.in. 
na Collegium Civitas w Warszawie, prowadzi kursy językowe od 
ponad 15 lat. Twórczyni MDT School (www.aleksandrae.com) 
i internetowego Magazynu Dobrych Treści (www.dommariam.
com).https://aleksandrae.com/2021/05/24/basic-4-life-nowy-
-kurs/ https://dommariam.com/2021/06/08/kurs-intensywny-
-zmiana-terminu-i-nieco-wiecej/ 

Dodatkowe informacje na  stronie internetowej i profilu facebo-
okowym: www.hermanice.dominikanie.pl. www.facebook.com/
dominikanie.hermanice/

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA LIPOWIEC

W dniu 30 czerwca o godz. 18.00 w Sali OSP Lipowiec odbędzie 
się zebranie mieszkańców dzielnicy organizowane przez Zarząd 
Osiedla. Na zebranie zostali zaproszeni przedstawiciele Władz 
Miasta, radni naszej dzielnicy, przedstawiciele straży Miejskiej  
i Policji. Serdecznie zapraszamy.        Zarząd Osiedla Lipowiec 

WYBORY W NIERODZIMIU
W czwartek 24 czerwca mieszkańcy Nierodzimia powinni 

stawić się w Szkole Podstawowej nr 6, żeby wziąć udział w wy-
borze nowego Zarządu Osiedla Nierodzim. Żeby takie wybory 
mogły się odbyć, na sali musi zasiąść odpowiednia liczba osób. 
Zaprasza przewodniczący Zarządu Wit Kozub i radna Jolanta 
Hazuka, którzy podkreślają, że warto mieć taki organ pomocniczy 
w dzielnicy, bo wspólnie można więcej. Zarząd zbiera się raz  
w miesiącu w strażnicy i razem z radną czeka na mieszkańców, 
którzy mogą się podzielić swoimi bolączkami, dowiedzieć się, 
jak załatwić różne sprawy i komu zgłaszać problemy. Zarząd 
zaprasza do rozmów władze miasta i organizuje spotkania, na 
których zgłaszane są wnioski do budżetu. Celem spotkania o godz. 
17 jest przeprowadzenie wyborów, ale też jak zawsze, omówienie 
bieżących spraw dzielnicy. 

*   *   *

*   *   *

*   *   *
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Burmistrz i przewodniczący RMU 
wręczyli dyrektorom eleganckie pióra 
i okolicznościowe dyplomy z podzięko-
waniem za kierowanie placówkami. Wy-
razili wdzięczność za zaangażowanie oraz  
profesjonalizm. Wyrazili przekonanie, że 
ich wkład pracy i poświęcenie pozostanie 
w pamięci wychowanków, a dalsza praca 
zawodowa przyniesie wiele satysfakcji. 

Na uroczystości obecni byli również 
inni dyrektorzy ustrońskich placówek 
oświatowych, dla których organem pro-
wadzącym jest Miasto Ustroń, a wśród 
nich: dyrektor Przedszkola nr 4 Jolanta 
Cieślar, dyrektor Przedszkola nr 7 Jolanta 
Heller, dyrektor Żłobka Miejskiego Re-
gina Waszut, a także wyłonieni w ogło-
szonych końcem kwietnia konkursach 
na dyrektorów zespołów szkolno-przed-
szkolnych: Magdalena Herzyk – dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, 
w skład którego wchodzi Przedszkole 

nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 1, Roman 
Langhammer – dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 3 w Nierodzimiu 
(Przedszkole nr 6 i Szkoła Podstawowa 
nr 6, która od 1 września nosić będzie 
nazwę Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Józefa Kreta), 
Katarzyna Burzyńska – dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Lipowcu 
(Przedszkole nr 5 i Szkoła Podstawowa 
nr 5). 

Przeprowadzony został również kon-
kurs na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2, złożonego 
z Przedszkola nr 2 i Klimatycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy, 
ale nie został rozstrzygnięty. Konkurs na 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi 
nie odbył się, gdyż nie zgłosił się żaden 
kandydat. W takich sytuacjach przepisy 
nie przewidują ogłoszenia kolejnych 

POŻEGNANIE DYREKTORÓW

SZANOWNYCH KLIENTÓW 
ze względu na bazę danych zapraszam:

do BIURA UBEZPIECZEŃ „PNIAK”
na ul. Błaszczyka 22 

oraz    
    do punktu RYNEK 2 /obok Totolotka/

numery kontaktowe:    
tel. 33 854 11 32,  889 483 467

Ponadto serdecznie dziękuję wszystkim moim 
Klientom za długoletnią współpracę. Maria Nowak

POŚREDNICTWO 
UBEZPIECZENIOWE

MARIA NOWAK  

z dniem 30 czerwca br. 
zawiesza działalność  ubezpieczeniową 

przy ul. Dominikańskiej  26 

                                

Kierownik CUW, burmistrz i przewodniczący Rady Miasta Ustroń dziękowali za pracę Grażynie 
Tekielak, Jolancie Kocyan, Dagmarze Pietrzyckiej-Rejowicz i Alinie Brudny.    Fot. P. Wojtasik

konkursów, a stanowiska obsadza or-
gan prowadzący, czyli u nas burmistrz, 
reprezentujący Miasto Ustroń. Mówi 
o tym art. 36a ust. 4 Ustawy o Systemie 
Oświaty: „organ prowadzący powierza 
stanowisko dyrektora szkoły ustalonemu 
przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu 
opinii rady szkoły i rady pedagogicznej”. 
Opinie rady szkoły i rady pedagogicznej 
nie są dla organu prowadzącego wiążące, 
jest on jednak ustawowo zobowiązany 
o te opinie wystąpić, zanim powierzy 
stanowisko dyrektora ustalonemu przez 
siebie kandydatowi. 

Stanowisko dyrektora szkoły lub pla-
cówki powierza się na 5 lat szkolnych. 

Monika Niemiec

(cd. na str. 4)
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(cd. na str. 19)

GOTOWI NA GŁOS SYRENY

19 czerwca przyszedł czas na wybory  
w Nierodzimiu. W sobotę było upalnie  
i w sali głównej strażnicy przy ul. Szerokiej 
zamiast ciemnych mundurów, dominowały 
eleganckie białe koszule. Temperatura po-
wietrza przekraczała 30 stopni, a w remi-
zie podczas wyborów emocje dodatkowo 
podgrzewały atmosferę. Emocje związane  
z podniosłą chwilą, nie z rywalizacją  
o schedę po prezesie Władysławie Zie-
lińskim. Wszyscy zdawali sobie sprawę, 
jak odpowiedzialna jest to funkcja i jak 
wiele czasu, pracy i zaangażowania trzeba 
włożyć w kierowanie jednostką. Zwłaszcza 
gdy ma się ambicję, by działała na najwyż-
szym poziomie, a tak bezsprzecznie można 
ocenić OSP w Nierodzimiu, wchodzącą  
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. Jeszcze w dniu zebrania tam-
tejsi strażacy interweniowali na pobliskim 
skrzyżowaniu, gdzie mimo sygnalizacji 
świetlnej doszło do stłuczki. 

Na początku zebrania prezes Władysław 
Zieliński przywitał gości, a wśród nich ko-
mendanta miejskiego OSP Marka Szalbota, 
radną z Nierodzimia, wiceprzewodniczącą 
Rady Miasta Ustroń Jolantę Hazukę, se-
kretarza miasta Ireneusza Stańka i prze-
wodniczącego Zarządu Osiedla Nierodzim 
Wita Kozuba. 

Na początku swojego sprawozdania  
z działalności zarządu za rok 2020, prezes 
Władysław Zieliński poprosił o uczczenie 
minutą ciszy członka wspierającego Ma-
riana Kamińskiego, który zmarł 15 marca. 
Dalej prezes mówił:

– Rok ubiegły był trudny dla nas wszyst-
kich, ale mimo panującej epidemii korona-

wirusa strażacy ochotnicy na głos syreny 
zawsze byli gotowi na niesienie pomocy 
ludziom w potrzebie. Nasza jednostka liczy 
obecnie 50 członków zwyczajnych w tym 9 
kobiet, mamy jednego członka honorowego 
i 17 członków wspierających. W ubiegłym 
roku odbyło się 5 zebrań szkoleniowych, 
zarząd odbył 7 posiedzeń, w minionym 
roku mieliśmy 41 wyjazdów alarmowych. 
W lipcu grupa naszych druhów w czynie 
społecznym podjęła się wykonania posadzki 
pod garaż. Materiał na posadzkę sfinanso-
wany został ze środków Urzędu Miasta,  
a garaż na sprzęt strażacki został zakupiony 
z naszych środków. Dziękuję wszystkim, 
którzy wykonali te niełatwe prace budow-

lane. W okresie letnim nasi druhowie dbają 
o porządek w „Olszynce”. W dniach 11-13 
września została zorganizowana wycieczka 
w Bieszczady, a uczestnicy byli bardzo za-
dowoleni z jej przebiegu. W grudniu, mimo 
pandemii nasi druhowie zdecydowali się 
na rozprowadzenie kalendarzy strażackich 
w naszej dzielnicy. Chciałbym podzię-
kować wszystkim naszym mieszkańcom  
i sponsorom za wsparcie finansowe naszej 
jednostki. Szanowni Goście, Druhny i Dru-
howie, w skrócie przedstawiłem częściowy 
zakres naszej działalności, resztę przedsta-
wi naczelnik jednostki. Ja ze swojej strony 
chcę serdecznie wszystkim podziękować za 
wykonaną pracę dla dobra naszej jednostki. 
Dziękuję Urzędowi Miasta za dotacje na 
cele pożarnicze, komendantowi miejskiemu 
za współpracę i koordynowanie naszych 
działań. Za chwilę walne zebranie wybierze 
nowy zarząd. Jego członkom życzę dobrej 
współpracy, dużo sukcesów, by dobrze 
przygotować się na jubileusz 100-lecia 
naszej jednostki. 

Następnie prowadzący zebranie Szymon 
Muszer oddał głos naczelnikowi Marianowi 
Leszczynie, który przedstawił sprawozda-
nie z działalności operacyjnej w roku 2020. 
Uczestnicy zebrania dowiedzieli się od 
naczelnika, że: – Przeprowadzono 5 zbió-
rek szkoleniowych. Z powodu pandemii 
zostały ograniczone spotkania szkoleniowe, 
ćwiczenia, zawody, turnieje i inne imprezy. 
Nasza działalność w dużej mierze ograni-
czyła się tylko do udziału w akcjach ratow-
niczych. Jednostka obecnie liczy 27 człon-
ków podziału bojowego. Akcje ratownicze 
– jednostka wyjeżdżała 41 razy, w tym do: 
pożarów – 7 razy, miejscowych zagrożeń – 
32 razy, alarmów fałszywych – 2 razy. Ze 
środków Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego zakupione zostały 3 ubrania 
specjalne trzyczęściowe „Predator”. Ze 
środków Miasta Ustroń zakupiono: ubranie 
specjalne dwuczęściowe FHR MAX, 2 pary 
butów specjalnych strażackie PRIMUS 
21, 1 parę butów gumowych STRAŻAK,  
1 hełm strażacki, 1 parę specjalnych ręka-
wic. Na zakończenie chciałbym podzięko-
wać wszystkim za zaangażowaniem i i po-
święcony czas w realizację powierzonych 
nam zadań. 

Sprawozdanie odczytał również skarb-
nik Robert Rymorz, a Komisja Rewizyjna 

Nowy Zarząd OSP Nierodzim, stoją od lewej: opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
Tomasz Muszer, skarbnik Damian Leszczyna, zastępca naczelnika Rafał Pieronkiewicz, 
wiceprezes Tomasz Pezda, nowy prezes Robert Rymorz, sekretarz Anna Sajan, ustępujący 
prezes Władysław Zieliński, naczelnik Marian Leszczyna. Nieobecni na zdjęciu są: gospodarz 
Karol Ciemała oraz kronikarz Mateusz Konieczny.                                            Fot. M. Niemiec

Głosowania były jednomyślne.                                                                             Fot. M. Niemiec

Pierwszą decyzją nowego Zarządu OSP Nierodzim było podniesienie składek. Nikt 
jednak nie miał zastrzeżeń, bo czego się nie robi dla jednostki. Od tego roku 
członkowie składać się będą po 20 zł, a członkowie wspierający po 50 zł. Tę de-
cyzję podjęto jednogłośnie i taka sama zgodność panowała przy wyborze władz. 
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25 czerwca godz. 17:00
Otwarcie XVII Festiwalu Ekumenicznego
Wernisaż wystawy "Między wschodem a zachodem"  
twórcy ikon Jerzego Wojtowicza, Muzeum Ustroń-
skie im. Jana Jarockiego, ul. Hutnicza
27 czerwca godz. 16:00
Koncert główny XVII Festiwalu Ekumenicznego 
In Memoriam śp. ks. Piotra Wowry  w wykonaniu
Artis Symphony Orchestra pod batutą Jean-
-Claude'a Hauptmanna, kościół ewangelicko–augs-
burski Ap. Jakuba Starszego
10 lipca godz. 19:00
Koncert akordeonisty Andrzeja Caniboł, kościół 
rzymskokatolicki pw. św. Anny w Ustroniu Nierodzi-
miu ul. Zabytkowa
11 lipca godz. 12:00
Uroczysta Msza Odpustowa ku czci Opatrzności 
Bożej, kościół rzymskokatolicki pw. św. Klemensa.

11 lipca godz. 16:00
Koncert  Tomasza Barcika (organy) i Anny Ultmań-
czyk (altówka), kościół rzymskokatolicki Podwyższe-
nia Krzyża Świętego Ustroń Lipowiec
14 lipca godz. 18:45
Wykład pt. „Semiotyka dorocznej obrzędowości 
Górali Śląskich"  - dr Małgorzata Kiereś, Czytelnia 
Katolicka im. Jerzego Nowaka
15 lipca godz. 18:45
Wykład pt. „Udział kobiet w Powstaniach Śląskich" 
-  prof.Aleksandra Skrzypietz, Czytelnia Katolicka
17 lipca godz. 19:00
Koncert Regionalnego Zespołu Magurzanie z Łody-
gowic (Przed koncertem odprawiona zostanie Msza 
Św. z oprawą zespołu), kościół rzymskokatolicki 
pw. św. Klemensa
O kolejnych wydarzeniach będziemy informować 
na bieżąco.

25 czerwca - 1 sierpnia

WSPOMNIENIE  O  ANIELCE  GLUZIE

 6 kwietnia 2019 r. jesz-
cze dosyć hucznie obcho-
dziła swoje 70. urodziny 
w sali OSP Ustroń Cen-
trum i wtedy nawet przez 
myśl by jej nie przeszło, 
że za trzy miesiące uleg-
nie udarowi mózgu, który 
spowodował trwałe uszko-
dzenia. Po krótkim poby-
cie w Śląskim Szpitalu  
w Cieszynie, w dwóch 
łódzkich hospicjach szpi-
talnych, gdzie 6 czerwca 
2021 r. w wieku 72 lat za-
kończyła swoją ziemską 
wędrówkę. Jako przyczy-
nę śmierci podano powi-
kłania pandemiczne.

Śp. Aniela GLUZA,  
z domu Wolny, była „z krwi i kości” ustronianką, pocho-
dzącą spod Małej Czantorii. Urodziła się 3 kwietnia 1949 r.  
w Ustroniu jako młodsza o 13 lat od swojej jedynej, już nie-
żyjącej siostry Herminy córka Józefa Wolnego i Marii Raszki.  
W 1969 r. wyszła za mąż za Ludwika Jaworskiego pochodzącego  
z Zawoji. Z tego związku urodziło się czworo dzieci: Jadwiga, Irena, 
Barbara i Piotr. Nie było jednak dane temu małżeństwu przetrwać,  
w związku z czym po 22 latach para rozstała się na dobre. Boha-
terka wspomnienia powróciła do rodzinnej miejscowości, gdzie po 
dość trudnych kolejach losu, w 1992 r. poślubiła wdowca Adolfa 
Gluzę i zamieszkała przy ul. Nadrzecznej. Wynajmując koło domu 
areał pod domki letniskowe ludziom głównie z Górnego Śląska, 
przez wiele lat firmowała spory ośrodek kempingowy. Ponieważ  
z wykształcenia była świetnie gotującą i piekącą kucharką, praco-
wała w tej branży w Domu Wczasowym „Narcyz” na Zawodziu, 
lecz zanim osiągnęła wiek emerytalny, ze względów zdrowotnych, 
jako jeszcze dosyć młoda kobieta przeszła na rentę, zostając póź-
niej gospodynią domową. 

 W latach 90. XX wieku bardzo czynnie działała w Zarządzie 
Osiedla Ustroń Górny, załatwiając z powodzeniem sprawy miesz-
kańców tej dzielnicy. Od młodych lat fascynowała ją poezja. Kiedy 
uzmysłowiła sobie posiadanie pewnych talentów w tym zakresie, 
zaczęła chwytać za pióro, stając się uznaną przez środowisko 
poetką ludową. Jako pokłosie tych zainteresowań, w 2005 r. 
przy współudziale sponsora wydała tomik poezji, a tworzyła pod 
pseudonimem artystycznym „Ustrońska Beskuryja”. Jej strofy 
pisane językiem literackim oraz gwarą cieszyńską, przeważnie 
o charakterze humorystycznym, niejednokrotnie znalazły swoje 
miejsce na łamach lokalnej „Gazety Ustrońskiej”. Na prośbę wielu 
znajomych powstawały wiersze okazjonalne, związane z różnymi 

rocznicami, sukcesami czy pamiątkami. Zdarzało się, iż organi-
zowano jakieś imprezy z udziałem poetki, podczas których pre-
zentowała swoją twórczość, np. w Domu Spokojnej Starości czy 
miejscowym Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów. Brała także 
udział w konkursach literackich organizowanych przez Muzeum 
Ustrońskie im. J. Jarockiego, gdzie zdobywała satysfakcjonujące 
lokaty. Mając szerokie kontakty, cały czas dążyła do samoreali-
zacji swoich zamierzeń, jak również dowartościowania samej 
siebie, co w znacznym stopniu jej się z powodzeniem udawało. 
Postawione sobie cele były dla niej jak magnez, przyciągający 
rzeczy do ich zrealizowania. 

Anielkę poznałam kilkadziesiąt lat temu u mojej kuzynki na 
pokazie garnków Zeptera. Wywarła na mnie dobre wrażenie, gdyż 
okazała się osobą wesołą, posiadającą dar opowiadania licznych 
kawałów oraz recytowania z pamięci swoich wierszy. W ten 
sposób rozpoczęła się nasza znajomość, która przetrwała szmat 
czasu. Kiedy była mi potrzebna jakaś pomoc, chętnie, z życzli-
wością pomogła rozwiązać dany problem i vice versa. Chociaż jej 
życie było do pewnego stopnia skomplikowane, jak tylko potrafiła 
umiała z niego korzystać i umilać go sobie, z wielkim optymizmem 
czerpiąc garściami wszystko to, co mogło być dla niej najlepsze  
i najbardziej pozytywne.

 Uroczystość żałobna odbyła się 11 czerwca br. w kościele 
ewangelickim Ap. Jakuba Starszego, którą prowadził proboszcz 
pomocniczy, ks. Dariusz Lerch. Nieliczna, ale spolegliwa grupa 
przyjaciół, chcących oddać ostatni hołd jej pamięci, odprowadziła 
swoją współmieszkankę na miejsce wiecznego spoczynku – tutej-
szy cmentarz ewangelicki, gdzie spoczęła w grobie obok męża.  
W nowym domu nie ludzką ręką zbudowanym być może dalej 
będzie realizować swoje pasje ku chwale już tylko Najwyższego, 
któremu była wierna i ufała całym sercem. Niech odpoczywa  
w spokoju z towarzyszeniem poszumu naszych uroczych, beskidz-
kich groniczków.                                                       Elżbieta Sikora

 „POCZĄTEK”
Coś wielkiego we mnie się budzi,
Chcę zaliczyć się do sławnych ludzi.
Będę pisać ciekawe wiersze,
By przyciągnąć jak największe rzesze.

Kiedyś będą czytać moje tomiki,
Jestem wpisana już do kroniki,
Teraz szukam uczciwego sponsora,
By wydał moje wiersze i sięgnął głęboko do wora.

 Cele są jak magnez. Przyciągną rzeczy potrzebne do ich zrealizowania.  Anthony Robins 
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REFORMOWANIE
BEZ MŁOTKA

Godzinny wykład profesora Ryszarda Koziołka, rektora 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się w piątek 18 
czerwca  w ramach „Roku tożsamości luterańskiej”. W kościele 
ap. Jakuba Starszego w Ustroniu wybitnego literaturoznawcę i 
eseistę przywitał proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
ks. Dariusz Lerch, przywołując się na wstępie słowa Jerzego 
Pilcha: „Ewangelicy ze względu na sporadyczność swojego 
występowania powinni być bardziej wyraziści, a czasem tak po 
cichu, subtelnie stąpają, żeby ich nikt nie zauważył” i przyznając, 
że się z tym zgadza.   

– Musimy w wyraźny sposób zaznaczyć swoją pobożność i 
swoją tożsamość – mówił ks. Lerch, a następnie podziękował 
gościowi za przyjęcie zaproszenia i pokrótce przedstawił jego 
dokonania. 

Prof. Ryszard Koziołek został rektorem Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach w 2020 roku. Jest wybitnym literaturoznawcą, 
eseistą, laureatem licznych nagród. M. in. otrzymał Nagrodę 
Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę „Ciała Sien-
kiewicza. Studium o płci i przemocy”. Jego książka „Dobrze 
się myśli literaturą” została uhonorowana Śląskim Wawrzynem 
Literackim. Otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Mało-
polskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej 
i artystycznej. Wielkim zainteresowaniem cieszą się publikacje 
profesora na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Gazety Wy-
borczej” i „Polityki”. W Ustroniu rektor UŚ wygłosił wykład pod 
frapującym tytułem „Reformowanie bez młotka”.

– Dziękuję za zaproszenie. Jestem wzruszony. Pierwszy raz 
mam okazję wygłaszać wykład w kościele i to jeszcze w swoim 
kościele – rozpoczął prof. Koziołek. – Co nie znaczy, że rekto-
rowi nie dane jest przemawiać, ale jak się państwo domyślają, 
najczęściej przy pogrzebowych nabożeństwach, bo to taka rola 
urzędowa, ale nie żebym bywał filologiem w kościele. Jestem 
tym zachwycony i poruszony.

Wykład dotyczył kluczowego epizodu w dziejach luteranizmu, 
który najprawdopodobniej jest legendą, a chodzi tu o przybicie 
przez Marcina Lutra tez do drzwi kościoła w Wittenberdze, co 
jest uznawane za symboliczny początek luteranizmu. W rze-
czywistości, jak zaznaczył profesor, początek ten był o wiele 
bardziej skomplikowany i rozłożony w czasie. Gest ten stał 
się jednak rektorowi bliski i wielokrotnie starał się spojrzeć na 
niego z punktu widzenia akademika, jak gdyby obserwował 
Lutra – doktora teologii na konferencji naukowej. Do bliższego 
przyjrzenia się gestowi Lutra skłonił prof. Koziołka również jego 
przyjaciel – „niereformowalny papista”, który lubi powtarzać, że 
docenia myśl reformatorską, ale po co było niszczyć te drzwi. Z 
chęci poznania prawdy o drzwiach i narzędziu, którym zostało 
przytwierdzone wezwanie do teologicznej dysputy, zapisane w 
95. tezach, a także potrzeba zgłębienia siły tego przekazu dały 
asumpt do ułożenia wykładu, którego wysłuchali mieszkańcy 
Ustronia i całkiem dalekiej okolicy. 

Prof. Koziołek przeanalizował anatomię sukcesu Lutra, który 
jako skromny wittenberski mnich stawił czoła cesarzowi, pa-
pieżowi i Kościołowi, pragnąc jedynie uniwersalnej reformy 

Współcześni historycy są raczej zgodni, że Marcin Luter nie 
zniszczył drzwi kościoła w Wittenberdze. Wybitny biograf re-
formatora Heinz Schilling pisze, że długo pozostawało sprawą 
wątpliwą, czy 31 października 1517 roku tezy w ogóle zostały 
opublikowane albo przybite. Sam Luter nigdy o młotku nie 
wspominał, a jego biografowie optują za wersją wydarzeń, 
w której tezy zostały rozesłane do biskupów i akademików 
jako zaproszenie do dysputy nad odpustami. Tak jak dziś, na 
przykład rektor Koziołek wysłałby maila zawiadamiającego o 
seminarium. Młotek w rękę mnicha augustiańskiego, założycie-
la protestantyzmu włożyli politycy w XVIII wieku. Stało się to 
w czasach, gdy reformacja i luteranizm został upaństwowiony, 
kiedy historia reformacji stała się elementem ideologicznym 
nowego państwa pruskiego.

chrześcijaństwa, a w efekcie stał się założycielem protestantyzmu. 
Zmienił bieg dziejów świata, choć nie tak sobie te zmiany wy-
obrażał. Toczył bój o religię, ale wielka polityka niejednokrotnie 
wykorzystała fakt, że był najbardziej wpływowym Niemcem w 
historii. Chciał opukać bożyszcza, a strącił je z piedestału. Mówi 
się: „Uważaj o czym marzysz” i najwyraźniej dotyczy to także 
myślicieli. Nie bez powodu w wykładzie przywoływany był inny 
wybitny Niemiec – Friedrich Nietzsche, którego dzieło również 
zostało wykorzystane do celów politycznych. 

Bardzo współcześnie brzmi przywołany podczas wykładu cytat 
Tomasza Manna, który pisał, że dopóki luteranizm symbolizuje 
wolność chrześcijanina, który jest zatroskany przede wszystkim 
o swoje zbawienie i swoją duszę, wszystko jest w porządku, 
natomiast zło dzieje się wtedy, kiedy ten indywidualizm zaczyna 
być instrumentem wymuszającym podobne zachowania u innych, 
czyli w istocie niemającym nic wspólnego z indywidualizmem, 
ale totalizmem. Profesor Koziołek potępił postępowanie, gdy 
przekonania o własnej wyjątkowości, szczerości protestu, we-
wnętrzna uczciwości daje prawo do tego, żeby tym, którzy są 
inni, przy pomocy młotka narzucać własny ton. 

Cały wykład jest dostępny na naszym kanele YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ITL-x9Fjko0&t=4s
Proboszcz Dariusz Lerch dziękował rektorowi za przyjęcie 

zaproszenia, a za pomoc przy organizacji spotkania Urzędowi 
Miasta Ustroń i burmistrzowi Przemysławowi Korczowi oraz 
przewodniczącemu Rady Miasta Ustroń Marcinowi Janikowi, któ-
ry był jego inicjatorem.                                        Monika Niemiec

Profesor Ryszard Koziołek podczas wykładu w Ustroniu. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu zapra-
sza na ARCHITEKTONICZNE WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ.  W tym roku 
uczestnicy zajęć skupią się na wyjątkowych budynkach w mieście. 
Poznają przykłady obiektów drewnianych, architekturę willową 
oraz modernistyczne realizacje na obszarze dzielnicy Zawodzie i 
Jaszowiec. Zajęcia warsztatowe będą przeplatane wycieczkami w 
teren i wizytami gości, którzy interesują się tym tematem. Uczestnicy 
mają zapewniony słodki poczęstunek oraz napoje Więcej informacji 
w Oddziale dla Dzieci oraz pod nr tel. 33 854 23 40 wew. 22.
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ZABLOKOWANA NADRZECZNA

25/2021/3/R

Ulica Nadrzeczna w niedzielne popołudnie. Droga zakorkowana na całej długości, pojazdy 
zaparkowane w niedozwolonym miejscu.         Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogowe

Co myśmy się nasłuchali w redakcji!? 
Nie pełnimy roli rzecznika prasowego 
burmistrza, urzędu, straży miejskiej czy 
policji i sami nie wiemy, co odpowiadać. 
Kto winny? Po przeanalizowaniu sytuacji 
na zimno, wychodzi na to, że najwięcej do 
powiedzenia w tej sprawie powinna mieć 
policja, zarówno w kwestii interwencji 
bezpośrednich, jak i organizacji ruchu. 

Jednak na Nadrzecznej policjantów nie 
było. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
były zgłoszenia do Komisariatu Policji w 
Ustroniu, ale telefonujący dowiedzieli się, 

że nie ma możliwości wysłania patrolu, 
bo zabezpieczany był jakiś bieg. Tym-
czasem setki pojazdów zaparkowanych 
po obydwóch stronach drogi stały tam 
nielegalnie, gdyż przy wjeździe od strony 
ul. Grażyńskiego i od strony mostu na 
Brzegach stoją znaki B-36 „zakaz zatrzy-
mywania się”, czyli dwie krzyżujące się 
czerwone linie na niebieskim tle. Znak ten 
informuje kierowcę, że jeśli nie wymagają 
tego warunki lub przepisy, w danym miej-
scu nie może unieruchomić samochodu 
nawet na chwilę. Podobny znak B-35 

„zakaz postoju” to ukośna czerwona linia 
na niebieskim tle i taki znak pozwala na 
chwilowe zatrzymanie się, choćby po to, 
by wysadzić pasażera. 

Czy interweniowała straż miejska? Tak, 
cały czas, w miarę swoich ograniczonych 
możliwości. W soboty, niedziele i święta 
jednocześnie pracuje dwóch strażników 
miejskich, którzy pełnią służbę od godz. 
7 do 19. W tym czasie odpowiadają 
na wezwania mieszkańców i turystów 
z terenu całego Ustronia. W ostatnią 
niedzielę między jedną a drugą interwen-
cją, przyjeżdżali nad Wisłę i kierowali 
ruchem na ul. Nadrzecznej, starając się 
udrożnić przejazd. W sumie spędzili na 
miejscu kilka godzin. Gdy przywracali 
przepustowość ulicy od strony ul. Grażyń-
skiego, kolejne samochody nadjeżdżały 
z drugiej strony. Gdyby zaczęli wypisy-
wać mandaty kierowcom nieprawidło-
wo zaparkowanych samochodów, ruch 
zostałby całkowicie zablokowany, nie 
mówiąc już o tym, że straże miejskie mają 
ograniczone uprawnienia do kontroli do-
kumentów i nie mogą dopasować danych 
kierowcy do numerów rejestracyjnych po-
jazdów. Nie ma możliwości, by nad Wisłą 
odnaleźć kierowcę konkretnego pojazdu, 
a włożenie wezwania na komendę za wy-
cieraczkę skutkowałoby zablokowaniem 
pracy strażników po weekendzie.

Miasto ma dalekosiężne plany przekie-
rowania ruchu turystycznego na północ, 
rozciągnięcia strefy plaż nadwiślańskich, 
ale wiąże się to z kosztownymi inwesty-
cjami, na które środki dopiero są poszuki-
wane i niełatwymi zmaganiami procedu-
ralnymi z zarządcą terenów nadrzecznych 
– Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
„Wody Polskie”. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że „żyjemy z turystów” i nieraz 
w gazecie przedstawialiśmy bezpośrednią 
zależność pomiędzy liczbą odwiedzają-
cych nas gości a wpływami do miejskiej 
kasy, jednak cotygodniowa blokada ul. 
Nadrzecznej jest dla mieszkańców nie 
do zaakceptowania.      Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

Od 23 czerwca rachmistrzowie spisowi zaczną odwiedzać respon-
dentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii 
lub w trakcie wywiadu telefonicznego. Rachmistrza, który odwiedza 
respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można 
poprosić o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy 
rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać na prośbę responden-
towi. Rachmistrz spisowy nie będzie pytał o stan majątkowy respon-
denta, wartość przedmiotów należących do domowników, nie będzie 
również wymagał okazania korespondencji urzędowej np. z ZUS czy 
z bankami, ani prywatnej. Wszyscy respondenci odpowiadają na te 
same pytania, nie są one różnicowane pod jakimkolwiek względem.
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WYPADKOWY WEEKEND

19 czerwca o godz. 18.00 doszło do zderzenia dwóch pojazdów na 
skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Akacjową.             Fot. W. Herda

Miniony weekend nie był dla kierowców zbyt szczęśliwy. Serię 
wypadków rozpoczęło zderzenie dwóch pojazdów na wysokości 
McDonalda w kierunku Wisły. Miało ono miejsce o 12.55.  
                                                                            Fot. OSP Nierodzim

Niespełna godzinę później kolejne dwa pojazdy zderzyły się na ul. 
Katowickiej, jadąc w kierunku Skoczowa.
                                      Fot. Cieszyn i okolice – informacje drogowe

Kolejne zdarzenie miało miejsce 22.06 o godz. 12.30. Wtedy to na 
wysokości stacji paliw Lotos doszło do zderzenia Mercedesa Sprintera 
oraz Kia Carnival. W wyniku zderzenia jeden z pojazdów wpadł do 
rowu.                                                                            Fot. W. Herda

Pracowity czas mieli także strażacy. 17 czerwca wybuchł pożar na 
wysokości stacji paliw Lotos, gdzie paliły się dwa samochody. 20 
czerwca natomiast strażacy ekspresowo zareagowali na zasłabnięcie 
kierowcy. Wydarzenie miało miejsce niemalże pod drzwiami straża-
ckiej remizy OSP Centrum. Przejeżdżający obok kierowca zasłabł 
za kierownicą. Całe szczęście jego noga spadła z gazu w związku  
z czym doszło tylko do lekkiego zderzenia z innym pojazdem. 
                                                                                Fot. OSP Centrum

Poranny incydent z 17 czerwca udowodnił, że do niebezpiecznych 
zdarzeń drogowych może dojść nawet na pozornie spokojnych, 
osiedlowych drogach. Potwierdza to zdarzenie, które pomimo wczes-
nych godzin i niewielkiego ruchu miało miejsce na ul. Traugutta.   
                                                                       Fot. OSP Centrum
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.
Światowy Dzień Dziergania w Miej-

scach Publicznych obchodzimy każdego 
roku w drugą sobotę czerwca. Robienie 
na drutach zazwyczaj wykonuje się w od-
osobnieniu, dlatego w 2005 roku Daniele 
Landes wpadła na pomysł, aby miłośnicy 
mieli swój jeden dzień, w którym wspólnie 
mogą podzielić się własną pasją. W tym 
roku mogliśmy zobaczyć na ustrońskim 
rynku dwie panie, które siedząc na jednej 
z ławek dziergały szydełkiem chustę, druga 
zaś aniołki. Szydełka, druty i kolorowe 
włóczki wcale nie wychodzą z mody  
i na szczęście nie są kojarzone już tylko  
z „babciami”, ponieważ coraz częściej za-
bierają się za to młodsze osoby. Mam cichą 
nadzieję, że w przyszłym roku będziemy 
mogli zobaczyć więcej takich osób, które 
z takim oddaniem celebrują swoje święto.             

                                     Agnieszka Sajan

ANIOŁ I CHUSTA 

„Moje ręce dał mi Bóg, abym nimi służyć 
mógł” – takie słowa pieśni rozbrzmiewały 
w Parku Kuracyjnym w ostatnią sobotę, 19 
czerwca w upalne popołudnie, bo amfiteatr 
gościł wykonawców chrześcijańskiej pieś-
ni religijnej z Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego. Występowały zespoły „Piątka 
dla Jezusa”, „Smak nieba” i „Poruszeni” 
oraz sporo solistów, którzy z wielkim za-
angażowaniem śpiewali pieśni wielbiące 
Boga i prezentowali utwory instrumental-
ne. W amfiteatrze nie zgromadziło się wiele 
uczestników, ale odczuwało się, że jest to 
wspólnota, która aktywnie włączała się  
w uczestnictwo w tym spotkaniu. W tle sce-
ny widniało hasło: Powołani do… co można 
dopowiedzieć zgodnie z nauką tej religii,…
tego, aby stać się ludem pobożnym, my-
ślącym, wrażliwym, działającym zgodnie 
z zasadami Nieba”. Przed południem w tej 
samej scenerii urządzono nabożeństwo Ad-
wentystów Dnia Siódmego, które zostało 
zarejestrowane i można się z nim zapoznać 
w internecie.                                           (LS) 

POWOŁANI DO…

 Fot. L. Szkaradnik

II Noc Muzeów w Ustroniu jest już 
wspomnieniem, także kiermasz książki 
używanej, zorganizowany w ramach tego 
wydarzenia. Jednak cotygodniowe kier-
masze wakacyjne dopiero przed nami. 
Od lipca pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu za 
niewielkie kwoty będą sprzedawać książ-
ki przed siedzibą biblioteki przy rynku, 
a w razie niepogody w środku. W ofercie 
książki przekazywane przez czytelników.

Dyrektor biblioteki Krzysztof Krysta 
bardzo za to dziękuje i poleca się na przy-
szłość. Niezręcznie było mu kaprysić, ale 
oczywiście im nowsze książki przekazują 
ustroniacy, tym lepiej.                       (mn)

KIERMASZE
JUŻ OD LIPCA

Fot. MBP
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osób (tydzień wcześniej 6.592), w pełni zaczepionych jest 4.882 
(4.250), co daje 30,5 % pacjentów zaszczepionych pełną dawką 
(26.6%). W przedziale wiekowym od 12 do 19 lat zaszczepionych 
jest 191 (153) mieszkańców, od 20 do 39 lat – 1.361 (1.232), od 
40 do 59 lat – 2.133 (2.025), od 60 do 69 lat – 1.434 (1.409), 
powyżej 70 lat – 1794 (1.776). Wczytując się w przedstawioną 
pod statystykami metodykę obliczeń, dowiemy się, że za osoby w 
pełni zaszczepione uznaje się te po dwóch dawkach szczepionki 
dwudawkowej oraz po jednej dawce szczepionki jednodawkowej.

Akcję zorganizował Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 
w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, 
pomagał Urząd Miasta Ustroń, mobilny punkt szczepień przed 
ratuszem zapewnił szpital MZWiA w Katowicach, a zaszczepie-
nie się w ramach tej akcji było bardzo łatwe. Nie trzeba się było 
rejestrować, wystarczyło okazać dowód osobisty. Nie oznacza 
to jednak, że szczepiono wszystkich, jak leci. Sprawdzano doku-
menty i stan zdrowia osób zgłaszających się, robiono też wywiad 
na temat aktualnego samopoczucia. 

Ustroń z 30,5 % mieszkańców w pełni zaszczepionych zajmuje 
1. miejsce w powiecie cieszyńskim. Na 2. miejscu plasuje się 
Cieszyn – 29%, 3. Strumień – 26,5%; 4. Zebrzydowice – 25,6%, 
5. Goleszów – 24,3%; 6. Chybie – 24,1%, 7. Hażlach – 23,9%, 
8. Skoczów – 23,7%, 9. Wisła – 21,9%, 10. Dębowiec – 20,38%, 
11. Brenna – 20,3%, 12. Istebna – 14,9%. 

Na dzień 22 czerwca, godz. 10.39 w Polsce wykonano: 
26.665.528 szczepień, jedną dawkę przyjęło: 16.184.242 osób, 
drugą dawkę przyjęło: 10.481.286 osób. Liczba osób w peł-
ni zaszczepionych wynosi: 11.337.728. Dziennie w naszym 
kraju wykonuje się 161.346 szczepień. Liczba niepożądanych 
odczynów (zaburzenie stanu zdrowia) wynosi: 11.532. Liczba 
wykonanych szczepień wg płci: 14.548.000 kobiet, 12.085.000 
mężczyzn, 32.537 płeć nieokreślona. 

W Polsce osoby, które są w pełni zaszczepione przeciw CO-
VID-19 mogą otrzymać Unijny Certyfikat Covid, który będzie 
ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki. Dotyczy 
to również osób, mających negatywny wynik testu na obecność 
koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.) lub wyzdro-
wiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od 
uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR). Unijny Certyfikat 
COVID (UCC) to zaświadczenie papierowe lub elektroniczne, 
które ułatwia bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomię-
dzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii. Osoba, która 
może udowodnić, że jest zaszczepiona, nie jest wliczana do limitu 
osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach sportowych  
i kulturalnych, weselach.                                    Monika Niemiec

KOBIETY 
STELA

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

ANGELIKA BURY
Angelika ma 31 lat. Jest mamą 10-letniego  
Daniela, a zawodowo zajmuje się fryzjerstwem 
oraz kosmetyką. Jak mówi, najważniejsze dla 
niej jest robić w życiu to, co się kocha. Angelika 
uwielbia podróże i wycieczki górskie, a także 
dobre kino – szczególnie ambitne horrory. 
Lubi poznawać nowych ludzi oraz odkrywać 
ciekawe miejsca. 
Sesja zdjęciowa Angeliki wykonana została we współ-
pracy z Justyną Mazurek która dobrała 4 wyjątkowe 
stylizacje w których Angelika zapozowała do zdjęć.        
                                                   Fot. K. Francuz
 

LIDER W POWIECIE
(cd. ze str. 1)

Zainteresowanie mieszkańców Ustronia szczepieniem jednodawkową 
szczepionką firmy Johnson&Johnson było duże.      Fot. M. Niemiec
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Atmosfera rozgrywek piłkarskich  UEFA  Euro 2020 (2021) udzieliła się przedszkolakom i w dniu 10 czerwca został zorganizowany mecz. 
W Przedszkolu nr 4 w Hermanicach na własnym boisku rozegrał się mecz piłkarski. Chłopcy z grupy „Słoneczka” (5-latki) zostali podzieleni 
na dwie drużyny: Hermanice Błyskawice i Kozłowice Hermanice. Niektórzy chłopcy trenują w lokalnym klubie sportowym „Kuźnia Ustroń”.
Dziewczynki zagrzewały do gry kolegów z grupy żywymi rytmami piłkarskiej piosenki. Chłopcy sprawnie rozegrali mecz, który dostarczył 
wszystkim wiele emocjonujących chwil. Aż 9 razy piłka znalazła się w bramce. Jesteśmy dumni z zaangażowania zawodników i rozwijających 
się pasji.                                                                                                                                                                                                      R.L

RECYKL ING 
wspólny interes

Nieraz segreguję odpady przy ze-
spole kontenerów na Osiedlu Centrum,  
z którego też często korzystają przyjezdni 
spoza tego regionu. Ostatnio syn znajomej 
ze swoją kilkuletnią pociechą wysiedli  
z samochodu i przy niebieskim konte-
nerze zaczęli układać rozmaite większe  
i mniejsze kartonowe szare pudełka. Było 
ich tak na oko co najmniej dziesięć. Ten 
pan prowadzi biznes, a za wywóz segre-
gowanych odpadów firmy muszą płacić, 
więc w ten sposób można jakieś „grosze” 
zaoszczędzić. Są tam dwa kontenery prze-
znaczone na odpady papierowe, lecz oba 
przepełnione, co na pierwszy rzut oka było 
widoczne, bo już się nie domykały. 

Dziewczynka z zaangażowaniem ukła-
dała pudełka jedno na drugim i nawet 
poprawiała, żeby stały równo. Powstała 
spora budowla i naprawdę nie chciałam 
im psuć zabawy, jednak przemogłam się  
i z miłym uśmiechem powiedziałam: „Faj-
nie wam to wyszło, ale te kartony to nie 
klocki lego i aby je właściwie segregować, 
trzeba je rozłożyć i układać takie płaszczy-
zny jedna na drugiej i wtedy zajmą o wiele 
mniej miejsca. A o to podczas segregacji 
chodzi”. Pan popatrzył na mnie wyraźnie 
zły i burknął:  „Też pani wymyśliła! To 
już jest robota komunalki, cóż oni tam ro-
bią?” Nie chciałam wszczynać kłótni, lecz 
powiedziałam: „Tak można powiedzieć  
o każdej instytucji, nie znając jej od  „środ-
ka” i oceniając po pozorach. Muszę przy-

KARTONY TO NIE KLOCKI LEGO
znać, że gdy widzę jak przyjeżdża samo-
chód po odpady i pracownicy Przedsię-
biorstwa Komunalnego wywożą kontenery  
z altanek na śmieci, a z nich zawsze unosi 
się niesamowity smród, to choć staram się 
segregować jak najlepiej, jest mi głupio  
i wstyd, że nadal nam jako społeczności 
tak wiele brakuje by umieć sprzątać po 
sobie. A każdy może się przekonać jaka jest  
w komunalce robota, bo na tablicy ogłoszeń 
przeczytałam, że poszukują ładowacza nie-
czystości”. Wzruszył ramionami, a ja się 
oddaliłam, choć kusiło mnie by tej budowli 
zrobić fotkę.  Po kilku dniach zauważyłam, 
że znów pełne i puste pudła stoją obok 
niebieskiego kontenera, więc dość często 
taki obrazek można zobaczyć. Z kolei na 
pracowników Zakładu Komunalnego też 
nieraz narzekają mieszkańcy osiedli, że 
nieraz śmieci leżą po ich wyjeździe. 

Cóż, niejedna osoba rzuci z wielkopań-
skim gestem pusty karton do kontenera lub 
obok niego i zapewne pomyśli: „Przecież 
segreguję, więc jestem w porządku. Czy 
ja mam czas, żeby się bawić i rozkładać te 
pudła? Mam przecież tyle pilnych spraw!”, 
po czym siądzie na pobliskiej ławce i za-
pali papierosa, rozmyślając jakie to życie 
jest skomplikowane. Wszystkim ludziom, 
którzy tak myślą dedykuję następującą 
sentencję: „Jeśli nie wiesz co robić z od-
padami, dowiedz się tego, bo odpowiednia 
segregacja to jest obowiązek każdego”.

                                 Lidia Szkaradnik

25/2021/4/R

W niebieskich kontenerach lub obok nich 
zawsze można zauważyć puste niespłaszczo-
ne kartony, niepotrzebnie zajmujące dużo 
miejsca, a wystarczyłoby je rozłożyć. Często 
są one jeszcze zapakowane w foliówkach, 
które można wykorzystać ponownie, a jeśli 
nie, to przeznaczyć do żółtego kontenera. 
Czy to takie trudne?             Fot. L. Szkaradnik
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W tym roku szkolnym nasi podopieczni po raz kolejny udo-
wodnili, że mimo trwającej sytuacji pandemicznej, zamkniętych 
szkół – nauki zdalnej, można odnosić wielkie sukcesy. Tegoroczni 
siódmo- i ósmoklasiści mogą pochwalić się tytułami laureatów  
i finalistów prestiżowych konkursów przedmiotowych. 

Matylda Markiewicz i Jakub Folwarczny z klasy 8b uzyskali 
tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Matematyki. Ponadto Matylda uzyskała tytuł Finalisty Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. 
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe to jedne z najważniejszych 
i najbardziej prestiżowych konkursów dla uczniów szkół podsta-
wowych. Za ich organizację odpowiada Śląski Kurator Oświaty. 
Tytuł Laureata zwalnia uczniów z obowiązku pisania egzaminu 
ósmoklasisty z matematyki oraz otwiera drzwi do każdej szkoły 
średniej. Kuba i Matylda nie muszą więc martwić się rekrutacją 
do wymarzonego liceum. 

LAUREACI I FINALIŚCI
Z kolei Pola Bochenek, Tymoteusz Holeksa i Karolina Sztuka  

z kl. 7b wzięli udział w II Olimpiadzie Literatury i Języka Polskie-
go Szkół Podstawowych i uzyskali tytuł Finalistów. Olimpiada, 
która miała charakter ogólnopolski, sprawdzała umiejętności  
z zakresu kształcenia językowego,  analizy i interpretacji różnych  
tekstów kultury; budowania spójnej wypowiedzi ustnej i pisem-
nej  na tematy związane z największymi arcydziełami literatury 
polskiej i światowej.  

Zadania, które przygotowywane były przez pracowników na-
ukowych największych ośrodków akademickich w naszym kraju, 
znacznie przekraczały zakres podstawy programowej. 

Warto podkreślić, że Pola, Tymek i Karolina są jedynymi fi-
nalistami Olimpiady powiatu cieszyńskiego i chociaż są dopiero 
w siódmej klasie już mogą cieszyć się zwolnieniem z przyszło-
rocznego egzaminu z j. polskiego i możliwością pierwszeństwa  
w wyborze szkoły średniej.                              Angelika Matuszek

Matylda Markiewicz Jakub Folwarczny Pola Bochenek Tymoteusz Holeksa Karolina Sztuka

Podsumowanie projektu „Włóczykije z Jedynki” organizowane-
go w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu odbyło się 21 czerwca. 
Celem akcji była promocja zdrowego trybu życia i turystyki  
w trudnym czasie pandemii. Uczniowie wraz z opiekunami zdoby-
wali szczyty górskie w naszej najbliższej okolicy i przesyłali zdję-
cia z tras organizatorom. W projekcie wzięło udział 43 uczniów 
wraz z rodzicami i rodzeństwem. Ciekawostką jest, że „Włóczyki-
jów z Jedynki” można było spotkać na szlaku aż 302 razy. Jednym 
z wydarzeń dodatkowych była akcja, która odbyła się 13 czerwca 
– „Spotkaj Włóczykija na szlaku”, nawiązaliśmy wtedy współ-

WŁÓCZYKIJE Z JEDYNKI
pracę z dwiema innymi szkołami z Rudzicy i Iłownicy. Łącznie  
w tym wydarzeniu wzięło udział ponad 80 uczniów. 

Dziękujemy za ufundowanie nagród sponsorom: sponsor 
główny – firma MOKATE oraz Urząd Miasta w Ustroniu, Barba-
rians, Delicje Ustroń,  Kolej Linowa Czantoria, Strefa Wolności 
– Cieszyn. 

Gratulujemy wszystkim „Włóczykijom z Jedynki” wytrwa-
łości i zaangażowania. Zapraszamy do udziału w projekcie  
w przyszłym roku szkolnym.    Organizatorzy: M. Nowak-Goliasz, 

                W. Rakowska,  M.  Front, B. Trzaskacz, U. Tomczyk

Najwytrwalsi Włóczykije: Karolina Czernek - 12 tras, Łukasz Rzeszutko, Adam Kuś i Antoni Kuś, Szymon Mynarz, Agnieszka Krężelok - 11 tras; Dominik 
Śliwka, Marta Zwolińska, Józef Paczos, Jan Rakowski, Helena Rakowska, Jadwiga Mynarz, Agnieszka Mynarz - 10 tras;  Oskar i Mateusz Martynek - 9 tras.
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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)

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

(katalog online)

Katarzyna 
Skrzydłowska-Kalukin, 

Joanna Sokolińska 
„Rodziny himalaistów”

Książka, która opowiada o drugiej stronie himala-
izmu. O rodzinach, które straciły swoich bliskich  
w górach. Czy mają do nich żal i trudno im 
wybaczyć egoizm? A może są dumni z tego, że 
małżonek czy rodzic potrafili ponieść najwyższą 
cenę przy realizacji swojej pasji? Jak określił 
to bohater jednego z rozdziałów – to  książka  
o skutkach ubocznych himalaizmu.

Cixin Liu
„Wędrująca 

ziemia”

Zbiór opowiadań najpopu-
larniejszego chińskiego au-
tora fantastyki naukowej. 
Za swą powieść „Problem 
trzech ciał” dostał w 2015 
roku prestiżową nagrodę 
Hugo, jako pierwszy autor  
w historii tego wyróżnienia, 
nie piszący w języku angiel-
skim.

Owadem darzonym wyjątkowym sza-
cunkiem jest pszczoła miodna. Człowiek 
od niepamiętnych czasów korzysta z po-
żytków pszczelich, czyli przede wszystkim 
miodu oraz pyłku kwiatowego, pierzgi   
i wosku. Pszczoły są dobrymi zapylaczami 
roślin, które dostarczają im pożywienie – 
pyłek i nektar, lecz one z kolei nie mogłyby 
istnieć bez owadów zapylających. Popu-
larna jest katastroficzna przepowiednia: 
„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni 
Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko 
cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, 
nie będzie też zapylania. Zabraknie więc 
roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie 
kolej na człowieka”. 

Pszczół jest coraz mniej, a gdy podczas 
tegorocznej zimnej wiosny kwitły sady, 
bardzo rzadko były one widoczne na drze-
wach, co z pewnością zmniejszy owocowe 
plony. Tymczasem jednym ze skutecznych 
sposobów na zapylanie roślin jest hodowla 
pszczół murarek, która okazuje się bardzo 

łatwa. To kuzynki pszczół miodnych, czyli 
dzikie pszczoły samotnice. W porównaniu 
z pszczołami miodnymi nie mają królo-
wej, nie współpracują ze sobą, nie tworzą 
rodziny. Dla otoczenia są bezpieczne, nie 
żądlą,  a poruszających się w pobliżu ludzi 
czy zwierzęta ignorują. Nie mają nawyku 
obrony swojego gniazda przed intruzami.

Murarki są wczesnowiosennymi pszczo-
łami i ich loty trwają od pierwszych dni 
kwietnia do końca czerwca. Niestety 
owady te żyją krótko – przez około 7-8 
tygodni. Na szczęście w tym czasie zdą-
żają złożyć jaja, które dadzą początek ko-
lejnemu pokoleniu w następnym sezonie.

Jak hodować murarki na swojej dział-
ce informuje Franciszek Jamróz, który  
w przydomowym ogrodzie posiada 
hodowlę tych pożytecznych owadów 
(zdjęcie) oraz sporo oryginalnych roślin. 
Pszczół jest coraz mniej, więc warto już 
w marcu zaopatrzyć się kupując przez 
internet kokony z murarkami i pęczek 

trzcinowych rurek. Jest to jednorazowy 
wydatek nie przekraczający kilkudziesię-
ciu złotych. W następnym roku można wy-
korzystać te same rurki, gdy pszczoły wy-
legną się już ze złożonych w rurkach jaj.  
Zakupione kokony umieszcza się w jakimś 
pudełku, a w pobliżu przygotowuje się 
gniazdo w postaci wiązki zakupionych lub 
przyciętych rurek zabezpieczonych obu-
dową (z dowolnego materiału). Pszczoły 
po wygryzieniu się z kokonów odnajdują 
swoje rurki, latają w poszukiwaniu pyłku  
i nektaru jednocześnie skutecznie zapyla-
jąc wszystkie odwiedzane kwitnące drzewa  
i inne rośliny. W rurkach składają jaja oraz 
pokarm dla przyszłych pszczół. Niestety 
dorosłe owady latem giną. W rurkach 
ze złożonych  jaj wylęgają się larwy, 
które żywią się pyłkiem i przędą kokon,  
w którym w ciągu kilku tygodni nastę-
puje przepoczwarczenie. Pod koniec lata  
w kokonach znajdują się już dorosłe owa-
dy, które przeczekują na wylot do wiosny 
przyszłego roku.  Rurki zapełnione jajami 
należy na zimę przechować w chłodnym 
suchym  miejscu (w garażu lub budynku 
gospodarczym) i na wiosnę wystawić  
w ogrodzie. 

*    *    *
Jest to łatwe zadanie, nieporównywalne 

z wieloma całorocznymi obowiązkami 
pszczelarza. Pracę tą powinno się rozpo-
czynać już w marcu, więc teraz jedynie 
informujemy, aby tę przydatną hodow-
lę spopularyzować, a wczesną wiosną 
jeszcze raz o tym przypomnimy. Wiele 
szczegółowych informacji na temat ho-
dowli tych pożytecznych pszczół można 
odnaleźć w internecie. Łagodne, nieco 
mniejsze kuzynki pszczół, co prawda nie 
żądlą, ale też hodowca nie pozyska od nich 
pożytków pszczelich w postaci miodu. Ich 
najważniejszą zaletą jest bardzo aktywne 
i skuteczne zapylanie kwitnących roślin.

Załączone zdjęcie pokazuje przykła-
dowe rozwiązanie konstrukcji gniazda. 
Na całość nakłada się jeszcze daszek 
chroniący gniado przed opadami. Widać 
też że niektóre rurki zostały już w całości 
wypełnione i „zamurowane”. 

                                     Lidia Szkaradnik

MAŁO ZNANI 
SPRZYMIERZEŃCY OGRODNIKÓW



24 czerwca 2021 r.    15

 W  dawnym Ustroniu
Dziś prezentuję jeszcze jedną 

uroczą pocztówkę ze zbiorów 
Józefa Cieślara (1901-1978,  
kierownika szkoły w Dobce 
oraz nauczyciela w Polanie), 
oraz jego siostry Zuzanny. Na 
zdjęciu, wykonanym przez Jó-
zefa Cywińskiego krótko po II 
wojnie światowej, podziwiamy 
majestatyczny gmach Hotelu 
„Czantoria” w Polanie, otwar-
tego w 1927 r., a wzniesionego 
na podstawie projektu Józefa 
Kozieła (więcej o tym obiekcie 
można przeczytać w Pamiętni-
ku Ustrońskim nr 23).

Za hotelem, po drugiej stro-
nie drogi, oglądać możemy za-
budowania dawnej Młotowni 
„Teresy”, która działała w tym 
miejscu w latach 1837-1899,  
a przebudowana została z daw-
nej papierni arcyksiążęcej, za-
łożonej w 1792 r. (stąd nazwa 
tamtejszej ulicy). Na lewo od 
gmachu „Czantorii” widzimy 
jeden z dwóch czterorodzin-
nych domków dla pracowni-
ków hamerni, wówczas jeszcze 
drewnianych, a w 1955 r. prze-
budowanych przez ustrońską 
Kuźnię na murowane. Powsta-
ły one w 1862 r. jako przywi-
lej dla robotników, darowany 
przez księżniczkę Marię Teresę 

Przy ustrońskim stole

Habsburg – Lotaryńską, córkę 
księcia cieszyńskiego Albrech-
ta Fryderyka Habsburga, któ-
rej imieniem nazwano zakład  
i która faktycznie w tymże 
roku młotownię odwiedziła.

Nieco wyżej, w tle po le-
wej stronie, uwagę zwraca 

MIZERIA INACZEJ

Szybki, prosty przepis na niepowtarzalny 
dodatek. Uwielbiam, po prostu uwiel-
biam mizerię! Dziś prezentujemy ją  
w nieco innej wersji. 

SKŁADNIKI:

- duży jogurt grecki, 
- pęczek rzodkiewek, 
- sól, 
- pieprz, 
- szczypiorek

WYKONANIE:

Rzodkiewkę ścieramy na tarce o grubych oczkach, 
solimy i odstawiamy na 15 minut. Po tym czasie 
dodajemy jogurt, pieprz oraz posiekany szczypio-
rek. Mieszamy całość.                       
                                  Tekst i zdjęcie: Karolina Francuz

gmach pensjonatu „Pokój”, 
ukończonego w 1939 r. Był to 
pierwszy dom wypoczynkowy  
w Jaszowcu, należący do Huty 
„Pokój” w Nowym Bytomiu.

Przyznać trzeba, iż okolica 
ta, z sielskim stawem pohut-
niczym i przejeżdżającą obok 

furmanką, stanowiła praw-
dziwą oazę spokoju.  Dziś 
dzielnicę tę przecina droga 
szybkiego ruchu, co jest zna-
kiem czasu i wszechobecnego 
pędu.

Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
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na wysokich, pałąkowatych nogach, o nieproporcjonalnie małej 
głowie z dużymi brązowymi oczami – wygląda niczym ożywiony 
bohater disnejowskich opowiastek o jelonku Bambi. Po wydaniu 
jeszcze kilku donośnych „piiib” młokos osuwa się – dosyć nawet 
teatralnie! – po ogrodzeniowej siatce i zalega na ziemi niczym 
kupka połamanych nóg i przetrąconego w odcinku szyjnym krę-
gosłupa. Nie pozostaje nic innego, jak sięgnąć po wspomnianą 
Ustrońską, otworzyć na artykule „Nie porywajmy dzieciaków 
 z lasu!” i uważnie wdrażać w życie „dobre rady” autora. Sarniąt-

ko nie wygląda na ranne, wyszło  
z bezpiecznej gęstwiny i podeszło 
do ludzi, matki ani widu ani sły-
chu, a co najgorsze – z pewnością 
ten maluch od kilku dni i nocy 
swoją rodzicielkę bezskutecznie 
nawoływał (ach, ten akt II!). To 
zaprzeczenie całej sarniej filozofii 
przetrwania, wedle której młode 
i niesamodzielne maluchy całe 
dnie i noce leżą w lesie czy na łące 
w bezruchu i w ciszy, cierpliwie 
czekając na matkę. Ta zjawia się 
raz na kilka, a nawet kilkanaście 
godzin, karmi potomstwo i znowu 
odchodzi, aby swoją obecnością 
nie zdradzić miejsca pobyt bez-
bronnego dziecka. Taka strategia 
jest na ogół skuteczna wobec 
drapieżników, kiepsko sprawdza 
się wobec ludzi, zwłaszcza tych, 
którzy łąkę z maleństwem zaczy-
nają kosić. Coś musiało się matce 
stać, skoro maluch od kilku dni 
głośno ją nawołuje! 

Czas więc na akt V: zgodnie 
ze wskazówkami z Ustrońskiej 
najpierw telefoniczna konsul-
tacja z Leśnym Pogotowiem  
w Mikołowie, które potwierdza 
najgorsze podejrzenia – małe, 
samotne i piszczące od kilku 
dni sarniątko to przepis na jego 
życiową katastrofę, trzeba się 
nim zaopiekować. Telefon do 
Schroniska dla zwierząt w Cie-
szynie: nie ma sprawy, zapewnią 
pomoc w transporcie do Mikoło-
wa, ale rzecz trzeba załatwić „po 
urzędowemu”. Sprawa wydaje 
się jasna i zrozumiała – skoro 

pomoc ma być fachowa, to maleństwo musi zostać włączone  
w administracyjno-biurokratyczne rejestry, wykazy, sprawozdania 
i faktury. Jest niedziela, pora obiadowa, więc telefon na Policję, 
aby usłyszeć cudownie brzmiące zapewnienie dyżurnej policjantki 
komisariatu w Ustroniu: „Oczywiście, proszę podać adres, zaraz 
zgłoszenie przekażemy do Schroniska w Cieszynie”.

W akcie VI czas na malucha – wydaje się słaby, odwodniony  
i głodny, cały się trzęsie, trafia więc w objęcia ręcznika. Globalny 
Wujek Dobra Rada, czyli najpopularniejsza wyszukiwarka inter-
netowa, w ułamku sekundy podpowiada czym takie maleństwo 
nakarmić i napoić – kozim mlekiem z butelki ze smoczkiem. No 
to mamy problem – ostatnia butelka ze smoczkiem w moim domu 
widziana była kilkanaście lat temu, a chociaż mieszkam na wsi, 
to kozy w najbliższej okolicy nie uświadczysz. Pozostaje jedynie 
strzykawka, a zamiast mleka koziego – krowie, ale przynajmniej 
bezlaktozowe i zmieszane z wodą. Sarniątko dosyć szybko łapie 
mechanizm „ssania” mleka ze strzykawki, ale pojawia się samo-
chód do transportu zwierząt, czas na pożegnanie z maluchem. 
Dzień później otrzymuję potwierdzenie, że malec trafił do Leśne-
go Pogotowia i wszystko z nim (na wszelki wypadek dodam – na 
razie) w porządku. Kidnaperską akcję pn. „Sarna” można więc 
uznać za zakończoną.

Jednak tego samego dnia wieczorem nachodzi mnie refleksja 
– po co to wszystko? Jaki sens ma zaangażowanie pracowników 
cieszyńskiego Azylu i mikołowskiego Leśnego Pogotowia,  

Bezsprzecznie jednym z moich „ulubionych” typów ludzkich 
jest tzw. Wujek Dobra Rada. To osoba (płci wszelakiej), która 
zawsze jest chętna do udzielenia dobrej rady, bez względu na to, 
czy ktoś tego oczekuje lub potrzebuje, a na dodatek swoje do-
radztwo lubi poprzedzić mniej lub bardziej zawoalowaną krytyką. 
Różne bywają motywacje kierujące takimi „wujkami” – w wielu 
przypadkach jest to wrodzona życzliwość i bezinteresowność  
w pomaganiu wszystkim dookoła, ale zarozumiałość i zadufanie 
we własną wiedzę i nieomylność równie często popycha takie 
osoby do wygłaszania swych 
jedynie słusznych poglądów.  
W praktyce większość dobrych 
rad okazuje się funta kłaków 
warta, ale domorosły doradca-
-amator i z takiej sytuacji po-
trafi wybrnąć, stwierdzając, że 
źle został zrozumiany albo że 
ktoś jego super porady i naj-
lepszej na świecie wskazówki 
źle wcielił w życie. W wielu 
przypadkach „wujkowe” rady 
i porady są oparte li tylko na 
wiedzy teoretycznej, nie popar-
tej żadnym własnym doświad-
czeniem, jednak w niczym to 
„wujkom” w kontynuowaniu 
swej działalności nie przeszka-
dza. Cóż, muszę się przyznać, 
że zdarza mi się wchodzić  
w buty Wujka Dobra Rada, cze-
go najświeższym i upublicznio-
nym przykładem jest artykuł 
„Nie porywajmy dzieciaków 
z lasu!” w Ustrońskiej nr 21  
z tego roku. Nawet do głowy mi 
jednak nie przyszło, że ledwie 
dwa tygodnie po ukazaniu się 
artykułu będę zmuszony swoje 
„gazetowe mądrości” przete-
stować w działaniu. Jednym 
słowem muszę się przyznać, że 
współuczestniczyłem w kidna-
pingu małego zwierzaka, od-
grywając w tym procederze rolę 
tak sprawczą, jak i poniekąd 
kierowniczą!

Rzecz całą, niczym w dobrej 
tragedii, zawrzeć można w kilku 
aktach. W akcie I pojawia się sar-
na, która przez kilka dni błąka się 
na przylegającej do mojego ogrodu od lat nieskoszonej działce. 
Od czasu do czasu podchodzi bliżej ogrodzenia, skubie kilka 
listków i trawek, po czym znika w gąszczu chaszczy. Zaokrąglony 
brzuszek wskazuje, że sarna jest w ciąży i zarośniętą działkę wy-
brała na teoretycznie bezpieczną porodówkę i dziecięcy pokoik. 
Jak znawcy i miłośnicy sztuki teatralnej doskonale wiedzą, jeżeli 
w pierwszej scenie na ścianie wisi strzelba, to z pewnością broń 
ta musi kiedyś wypalić. Skoro więc w pierwszym akcie mojej 
„sztuki” widzimy ciężarną sarnę, to ewidentnie ciąża ta musi 
wcześniej czy później „wypalić”!

Akt II rozgrywa się w środku ciemnej nocy, kiedy nocną ciszę  
i spokojny sen przerywa ogromny harmider, szamotanina i zwie-
rzęcy skowyt dobiegający z sąsiednich gąszczy. Jakiś dramat 
ma tam miejsce, ale poranna lustracja nie ujawnia przebiegu 
zdarzenia i skali tragedii. Od tego czasu jednak wspomniana 
sarna się już nie pojawia, więc z pewnym niepokojem czekamy 
na akt III. W tym akcie również nic nie widać – oprócz gęstwiny 
traw i bylin – za to wiele słychać. Jakiś dzień, a może dwa po 
pamiętnej nocy (patrz akt II), z sąsiedniej działki zaczyna co 
jakiś czas dobiegać regularne niczym buczek mgłowy, dosyć 
wysokie i głośne „piiib, piiib, piiib”. Pewnie to ptak, którego 
nawoływanie udaje się poniekąd ignorować nawet i w nocy, ale 
napięcie i niepokój rośnie! Po 3-4 dniach przechodzimy do aktu 
IV, w którym „źródło” nawoływania nagle materializuje się tuż 
przy ogrodzeniu w postaci malutkiej sarenki! Zwierzak – chudy, 

BLIŻEJ 
NATURY

O PORYWANIU DZIECIAKÓW 
Z LASU RAZ JESZCZE
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ZŁOŻYLI PRZYSIĘGĘ
W niedzielę 13 czerwca Msza Św. o godz. 10:30 w kościele pw. 

Św. Klemensa miała uroczystą oprawę, gdyż zapowiedziane było 
przyjęcie nowych ministrantów do służby ołtarza, którzy przez 
ostatnie miesiące przygotowywali się do tej uroczystości. Do 
grona Służby Liturgicznej Ołtarza parafii zostali włączeni: Hubert 
Przystupa, Ignacy Matuszka, Józef Paczos oraz Ksawery Kędzier-
ski. Chłopcy z rąk ks. Krzysztofa Adamskiego – opiekuna LSO 
otrzymali kołnierze oraz legitymacje ministranckie. Następnie 
przed wspólnotą parafialną ministranci złożyli przysięgę o treści:

„Ja, Ignacy, Józef, Hubert, Ksawery, dziękując Chrystusowi 

Panu za łaskę powołania ministranckiego, przysięgam święte 
czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, 
na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Amen.”

Na koniec proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. 
Klemensa I, Papieża i Męczennika ks. Wiesław Bajger pogra-
tulował nowym ministrantom oraz podziękował wikariuszowi 
ks. Krzysztofowi Adamskiemu za przygotowanie i opiekę nad 
chłopcami. Szczególne podziękowanie skierował do rodziców, 
od których, jak to ujął, w 90% wszystko zależy. Podkreślił rolę 
ich zaangażowania, dobrej woli i fakt, że to rodzice czuwają nad 
rozwojem duchowym swoich dzieci. 

Cieszymy się z nowych ministrantów, ale już czekamy na ko-
lejnych kandydatów. Serdecznie zapraszamy chętnych chłopców 
do udziału w tym pięknym dziele.                      Paweł Matuszka

NASI
SZACHIŚCI

        pomoc policjantów (wszystkim w tym miejscu składam serdeczne   
podziękowania!). Załóżmy, że sarniątko przeżyje, dorośnie, nauczy 
się być dorosłą i samodzielną sarną, która szczęśliwie zostanie wy-
puszczona na wolność. Czy ma szansę znaleźć się w bezpiecznym 
i przyjaznym dla saren otoczeniu? Od lat mieszkam pod lasem  
i w promieniu mniej więcej kilometra stoi bodaj 5 myśliwskich am-
bon, które na nieużywane i zapomniane bynajmniej nie wyglądają. 
Las równie gęsto poprzecinany jest tak zwierzęcymi ścieżkami, co 
i trasami wyjeżdżonymi kołami quadów i crossowych motocykli. 
Dla wielu właścicieli psów hasło „pies musi się wybiegać” ozna-

cza wolność spuszczania swego pupila ze smyczy czy to w lesie, 
czy na przylegających do lasu łąkach i polach. I tak mniej więcej 
sprawy się mają z większością lasów i lasków nie tylko na Pogórzu 
Cieszyńskim. Jaka więc przyszłość czeka odratowanego sarniego 
malucha? Jakie ma szanse uniknięcia pasjonatów myślistwa? Czy 
uniknie śmierci lub ran w trakcie panicznej ucieczki przed rykiem 
motocyklowych silników lub przed biegającymi po lesie psami? 
Może lepiej wszystkie takie maluchy pozostawiać swojemu loso-
wi? Ja już sobie udzieliłem odpowiedzi, a Szanowni Czytelnicy?

                                            Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Na Indywidualnych Mistrzostwach 
Śląska Juniorów w szachach klasycz-
nych, które odbywały od 4 do 6 czerw-
ca w Imielinie Krzysztof Niemczyk re-
prezentujący Szkołę Podstawową nr. 2  
w Ustroniu zajął trzecie miejsce i wrócił 
z medalem, pucharem i dyplomem, jak 
również uzyskał awans do rozgrywek 
Międzywojewódzkich i do Półfinałów  
w Mistrzostwach Polski. Natomiast Blan-
ka Niemczyk (również uczennica SP-2) 
zajęła 14 miejsce i uzyskała awans do tych 
samych zawodów jako jedna z czterech 
ustrońskich dzieci.

 

Nowi ministranci z ks. Krzysztofem. Po jego lewej stronie: Hubert Przystupa, Ksawery Kędzierski, po prawej: Józef Paczos, Ignacy Matuszka.
Na zdjęciu obok podniosła chwila złożenia przysięgi.                                                                                             Fot. Edward Langhammer
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98. 

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

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

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

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

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

Do wynajęcia M-2. 608-392-
799.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

PRAWDZIWY ARTYSTA
- Bogusław Heczko tworzy już 3/4 wieku, zatem nie należy się 

dziwić, że niemal w każdym domu na ziemi cieszyńskiej znajduje się 
jego obraz. Czy to przepiękna zima, która aż mrozi, czy nostalgiczna 
jesień z urokliwymi mgłami, czy też słynne miniaturki przedstawia-
jące cztery pory roku. Bogusław Heczko jest niewątpliwie wielkim 
popularyzatorem pejzaży i zanikającej beskidzkiej architektury – tymi 
słowami dyrektor Muzeum Ustrońskiego Lidia Szkaradnik rozpoczęła 
jubileuszowe spotkanie ze sztuką i jej twórcą.

NA ZBOCZU JASIENIOWEJ
2 czerwca, w piątkowe popołudnie, kilkunastoosobowa grupa 

członków Ustrońskiego Klubu Ekologicznego spotkała się z dr. 
Tomaszem Beczałą, botanikiem, nauczycielem Szkoły Podstawowej 
w Goleszowie, który poprowadził nas biało-czerwonym szlakiem 
wiodącym północnym stokiem Jasieniowej Góry. Spacer rozpoczę-
liśmy od „oględzin” zdewastowanych skoczni narciarskich Klubu 
Sportowego „Olimpia”, bujnie porośniętych roślinnością. Klub był 
kolebką narciarstwa skokowego w Polsce. Czasy świetności, kiedy 
działali tu bracia Tajnerowie, ma niestety za sobą.  Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 22.06.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

25/2021/5/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
26.06     Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
27.06     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
3.07     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
4.07     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

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.

Nareszcie lato i wakacje!                           Fot. Irena Paszek-Becker

25.06  godz. 17  Otwarcie XVII Festiwalu Ekumenicznego. Werni 
      saż wystawy „Między wschodem a zachodem” twór- 
      cy ikon Jerzego Wojtowicza, Muzeum Ustrońskie 
      im. Jana Jarockiego, ul. Hutnicza
27.06 godz. 16  Koncert Główny XVII Festiwalu Ekumenicznego In 
      Memoriam ks. Piotra Wowry w wykonaniu Artis  
      Symhony Orchestra pod dyr. Jean Claudea 
      Hauptmanna, Kościół ewangelicki Jakuba Starszego  
      w Ustroniu
2-4.07     Festiwal „U źródeł”, Ustroń Równica
3.07 godz.16-22  Duet taneczny formacji Alibi, MDK „Praża- 
      kówka” Ustroń; Michał Skuza & Niebo jak Żuraw;  
      U Pana Boga za Piecem; Wolna Grupa Bukowina,  
      Góra Równica
3-4.07     Królowie Ulicy Streetball Ustroń, SP-1 w Ustroniu
4.07 godz. 16  „Muzyczne lato dookoła świata”- koncert zespołu 
      Arts Ensemble, Amfiteatr, wstęp wolny
Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego 9.07-11.07
9.07 godz. 19-20   Kamila Krawczyk, Amfiteatr, ul. Parkowa
9.07 godz. 20    Koncert Edyta Cymer z zespołem, Amfiteatr
9.07 godz. 20-22  „Alicja w Krainie Ustrońskich Czarów”, szczud- 
       larze w przestrzeni miejskiej
10.07 godz. 10-22   MOTO CHILL & GRILL, boisko Ustroń Nierodzim
10.07 godz. 19   Koncert akordeonisty Andrzeja Caniboł, kościół 
       rzymskokatolicki pw. Św. Anny w Ustroniu Nierodzimiu
10.07 godz. 13.30-14  Formowanie Korowodu, Sanatorium „Równica” 
  godz.14-14.30 Przemarsz korowodu z Sanatorium, przez 
       Bulwary Nadwiślane do Amfiteatru
  godz. 14.30-15 Przedstawienie uczestników korowodu, Amfiteatr
  godz. 15-15.30 Uroczyste otwarcie Sezonu: Burmistrz Miasta 
       Ustroń, Prezes Zarządu Uzdrowiska „Ustroń”, Wrę- 
       czenie nagród laureatom Konkursu wokalnego „Głos 
       Ziemi Cieszyńskiej”
  godz. 15.30-16 Występ laureatów konkursu
  godz. 16-16.30 Koncert Orkiestry Dętej z Kalet
  godz. 16.30-17 Koncert E. R. „Równica”
  godz. 17-18   Spektakl teatru lalek dla dzieci: „Wiślana Opowieść”
  godz. 19-20.30 Koncert Breakout
11.07 godz. 12–16  Holi – Festiwal Kolorów, Amfiteatr, ul. Parkowa
  godz. 12-16   Animacje dla dzieci
  godz. 16-17.30 Koncert „Wymyśliłam pejzaż ten” – Barbara  
       Broda-Malon 
11.07 godz. 12   Uroczysta Msza Odpustowa ku czci Opatrzności 
       Bożej, kościół rzymskokatolicki pw. Św. Klemensa
11.07  godz. 16  Koncert  Tomasz Barcik (organy) i Anny Ultmańczyk 
       (altówka), kościół rzymskokatolicki Podwyższenia 
       Krzyża Świętego w Lipowcu
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NAGRODĘ 
za rozwiązanie krzyżówki

STRZYŻENIE + MODELOWANIE
ufundowała Katarzyna Lipowczan

firma Mobilny Fryzjer
Tel. 505 152 958

Mobilny fryzjer to idealne rozwiązanie dla: zapracowanych pań 
i panów, zabieganych mam, dzieci obawiających się wizyty  
w salonie fryzjerskim, osób starszych, rencistów i emerytów.

Strzyżenie damskie, męskie, dziecięce, 
fryzury weselne i okolicznościowe.

Mobilny fryzjer z dojazdem do klienta!

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) jedzie na kołach, 8) królewskie wierzchow-
ce, 9) zjawiska pogodowe w różnych częściach świata,  
10) pieniądze odłożone w banku, 12) dodatek do garnituru, 
14) nasza planeta, 15) propozycja, 16) rybka akwariowa,  
19) rasa długowłosego królika, 22) grupa jeźdźców, 23) nega-
tywne załatwienie sprawy, 24) gatunek literacki.
PIONOWO: 2) podobno na wierzch wypływa, 3) cenny 
minerał, 4) wojskowy porządek, 5) malec-brzdąc, 6) miej-
sce spędu bydła lub wieś w Opolskiem, 7) męski w bok,  
11) piastunka, 13) cukier najwyższej czystości, 17) u boku lwa,  
18) klub piłkarski z Madrytu, 20) ryba z kolcem, 21) starożytne 
państwo semickie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 2 lipca

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 23

CZERWCOWE PIEKIEŁKO

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:* Władysław Chwastek z Ustronia, 
ul. Wantuły. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

W losowaniu „krzyżówki” pomógł nam burmistrz Ustronia Przemy-
sław Korcz.                                                              Fot. M. Niemiec

25/2021/6/R

stwierdziła, że działalność prowadzona jest bez zarzutu i wniosko-
wała o udzielenie Zarządowi absolutorium. Udzielono go jednogłoś-
nie i taka sama zgodność panowała przy wyborze członków Zarządu. 
Później nastąpiła przerwa, żeby Zarząd mógł się ukonstytuować. 
Trwało to dość długo, a czas wolny uczestnicy zebrania poświęcili 
na rozmowy o jednostce, dzielnicy i piłce nożnej, bo w sobotę wie-
czór ważyły się losy reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy. 

W drugiej części zebrania nowy prezes, dotychczasowy skarbnik 
Robert Rymorz zaznaczył, że nie planuje piastować tej funkcji tak 
długo jak jego poprzednik. Salę to rozbawiło i od razu odezwały 
się głosy, że każdy tak mówi. Prezes Władysław Zieliński kierował 
jednostką przez 22 lata, a wcześniej piastował funkcje naczelnika. 
Jego osiągnięcia podkreślał komendant Szalbot, który mówił, że 
jednostka z Nierodzimia zachowuje najwyższy standard. Słowa 
uznania przekazał wszystkim druhom, którzy wspierają działa-
nia straży pożarnej również na skalę powiatową. Głos zabrali 
inni goście. Radna Hazuka wyraziła pewność, że jednostka pod 
kierownictwem byłego skarbnika będzie bezpieczna finansowo. 
Dziękowała dotychczasowemu zarządowi za interwencje, ale też za 
angażowanie się w życie dzielnicy. Sekretarz Staniek mówił o roli 
druhów ochotników w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców  
i życiu społecznym całego miasta. Ciepłe słowa pod adresem ustępu-
jącego, zarządu skierował przewodniczący Kozub i liczył na dalszą 
owocną współpracę z jednostką. Właśnie dzięki jej życzliwości Za-
rząd Osiedla i radna korzystali bezpłatnie ze strażnicy na spotkania  
z mieszkańcami.                                                      Monika Niemiec

GOTOWI NA GŁOS SYRENY
(cd. ze str. 5)



20                                                                                      24 czerwca 2021 r.

    Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep (dawna Savia), Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, HERMES Nierodzim, Infor-
macja Turystyczna Rynek, Lewiatan Manhatan, Mendrek Lipowiec, PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.  

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelna: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek  
biblioteki), tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl / Nakład: 1200 egzemplarzy/ Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: http://
gazeta.odo.ustron.pl /Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tek-
stów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o. o. 
ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 36 65, e-mail: biuro@drukarniamodena.pl. 

Numer zamknięto: 21.06.2021 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 28.06.2021 r.

Na basenie w Skoczowie wyrósł Ustroniowi 
mistrz i rekordzista świata w nurkowaniu 
Mateusz Malina. Na tym samym obiekcie 
trenuje pływaczka Julia Kostka i ma już na 
swoim koncie sukcesy, m.in. mistrzostwo 
śląska na 50 m stylem dowolnym i wice-
mistrzostwo klasycznym. W ostatnim roku 
ustronianka musiała zarzucić pływanie, 
ale już wróciła na basen i z determinacją 
poprawia własne rekordy życiowe, przygo-
towując się do startów w zawodach. Podczas 
jednego z ostatnich treningów 11-letnia 
Julia w 60 minut przepłynęła 118 długości 
25-metrowego basenu, czyli w sumie 2.950 
metrów. Przed pandemią w godzinę zdołała 
przepłynąć 2 kilometry.                             (mn)

x1 APN Odra Wodzisław 79 99:38
2 KS Spójnia Landek 66 79:30
3 KP GKS II Tychy S.A. 61 87:48
4 LKS Unia Książenice 61 61:51
5 LKS Bełk 57 60:43
6 LKS Unia Turza Śląska 57 74:51
7 KS Kuźnia Ustroń 50 51:57
8 KS Rozwój Katowice 47 58:45
9 LKS Drzewiarz Jasienica 45 44:50
10 MKS Czechowice-Dziedzice 42 50:42
11 TS Podbeskidzie II B-B S.A. 40 69:62
12 LKS Czaniec 38 45:68
13 LKS Orzeł Łękawica 35 42:53
14 LKS Jedność 32 Przyszowice 34 36:74
15 GKS Radziechowy-Wieprz 30 35:64
16 MKS Iskra Pszczyna 17 39:101
- MKP Odra Centrum Wodzisław 18 29:91

IV Liga (Śląsk - grupa II)
ZWYCIĘSKIE POŻEGNANIE SEZONU

spisujący się tego dnia w ustrońskiej bramce 
Aleksander Łubik. Podopieczni szkole-
niowca Mateusza Żebrowskiego również 
mogli pokusić się o objęcie prowadze-
nia w premierowej odsłonie tego meczu.  
W osiemnastej minucie dośrodkowanie 
Arkadiusza Jaworskiego zamknął Damian 
Madzia, jednak z uderzeniem doświadczo-
nego defensora Kuźni poradził sobie Bar-
tosz Golik. Druga połowa rozpoczęła się dla 
Kuźni w najlepszy z możliwych sposobów, 
a więc od zdobycia bramki. Niecałą minutę 
po zmianie stron Dariusz Rucki zagrał na 
wolne pole do wprowadzonego z ławki 
rezerwowych Bartosza Iskrzyckiego, a ten 
uderzeniem z pierwszej piłki pokonał gol-
kipera Rozwoju. Po tym trafieniu miejscowi 

Dwunastego czerwca ustrońska Kuźnia 
rozegrała ostatni mecz w sezonie 2020/21. 
Rywalem podopiecznych trenera Mateusza 
Żebrowskiego w ostatniej serii gier był 
Rozwój Katowice.

Stawką tej potyczki pomiędzy klubem, 
który jeszcze nie tak dawno rywalizował 
na szczeblu centralnym, a naszą ustrońską 
Kuźnią było siódme miejsce w ligowej 
tabeli. Lepiej to spotkanie zainaugurowali 
katowiczanie, którzy w pierwszej połowie 
tego piłkarskiego widowiska byli stroną 
przeważającą, co przełożyło się na wypra-
cowanie przez nich kilku dogodnych szans 
do zdobycia bramki. Szanse te zostały jed-
nak przez miejscowych niewykorzystane, 
w czym duży udział miał bardzo dobrze 

KS Rozwój Katowice – KS Kuźnia Ustroń 0:1 (0:0)

starali się doprowadzić do wyrównania, 
jednak dobrze spisująca się w tym spot-
kaniu ustrońska defensywa nie dała się 
zaskoczyć. Defensywa, w której bardzo 
dobrze radzili sobie Kacper Nowak oraz 
debiutujący tego dnia w zespole seniorów 
Paweł Piskuła, którzy na co dzień roz-
grywają swe mecze w drużynie juniorów. 
Kuźnia mogła w kolejnych fragmentach 
drugiej połowy jeszcze podwyższyć swoje 
skromne prowadzenie, jednak z uderzenia-
mi Michała Pietraczyka, czy też Cezarego 
Ferfeckiego poradził sobie bramkarz go-
spodarzy. Dzięki tej wygranej ustrońscy 
zawodnicy wyprzedzili w ligowej tabeli 
zespół z Katowic i zakończyli sezon na 
siódmej pozycji.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Aleksan-
der Łubik – Dariusz Rucki, Jakub Wojtyła, 
Kacper Nowak (od 70 minuty Paweł Pisku-
ła, Cezary Ferfecki, Damian Madzia (od 88 
minuty Łukasz Tarasz), Jakub Chmiel (od 
46 minuty Bartosz Iskrzycki), Arkadiusz 
Jaworski, Konrad Kuder, Kamil Szajter 
(od 46 minuty Paweł Brzóska), Michał Pie-
traczyk (od 76 minuty Mateusz Wigezzi).

                               Arkadiusz Czapek


