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Koncert Główny XVII Festiwalu Ekumenicznego In Memoriam śp. ks. Piotra Wowry, w wykona-
niu Artis Symphony Orchestra pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna urządzono w kościele 
ewangelickim. Więcej na str. 4.                                                                  Fot. L. Szkaradnik 
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Piłka nożna jest najpopularniejszą na 
świecie dyscypliną sportową, a dla Po-
laków to bez wątpienia sport narodowy, 
chociaż za takowy uważane są też skoki 
narciarskie i można by żartobliwie po-
wiedzieć, że każdy sport się u nas do tej 
kategorii zalicza pod warunkiem, że nasi 
zawodnicy odnoszą w skali światowej 
znaczące sukcesy. 

Tymczasem prezes Polskiego Związku 
Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, nie będąc 
jeszcze na tym odpowiedzialnym stano-
wisku powiedział: „Polska jest piłkarskim 
Titanikiem. Tam statek był dwa metry pod 
wodą, a niektórzy dalej tańczyli. Mam wra-
żenie, że z naszym futbolem jest podobnie. 
Idziemy na dół, ale zabawa trwa. Jak gramy 

EURO 2020 
W OCZACH 

USTRONIAKÓW

Inaczej niż w pozostałych jednostkach, 
w OSP Centrum prezes się nie zmienił. 
Sprawnie przeprowadził zebranie wyborcze, 
a przy stole prezydialnym towarzyszył mu 
radny z Dariusz Śleziona.   Fot. M. Niemiec

Na dowód warto napisać, co w ostatnich 
dwóch miesiącach zrobiono w Nierodzi-
miu. Każde z tych działań popierał albo 
wręcz inicjował dotychczasowy Zarząd 
i radna Jolanta Hazuka, pełniąca jedno-
cześnie funkcję wiceprzewodniczącej 
Rady Miasta Ustroń. Informacje o tym, 
co się dzieje umieszczane są w gablocie 
przy wejściu na stadion, niestety gablota 
została rozbita przez bezmyślnych wanda-
li, którzy nie rozumieją, że służy ona ko-
munikacji między mieszkańcami. Mimo (cd. na str. 8)

BŁADNICKA I ŁĄCZNA

rozbitej szyby można było przeczytać, że 
w Nierodzimiu odnowiono oznakowanie 
poziome na terenie dzielnicy oraz wyma-
lowano nowe przejście dla pieszych na 
ul. Skoczowskiej, wyregulowano furtkę 
z placu zabaw na siłownię, poprawio-
no znak informacyjny (nawa ulicy) na 
wyjeździe z ul. Kreta na ul. Katowicką, 
została usunięta wywrócona reklama na 
ul. Skoczowskiej przez właściciela, za-
bezpieczono słup elektryczny na siłowni 

Nie było łatwo zebrać wymaganą liczbę osób do przeprowadzenia wyborów, ale 
mieszkańcy Nierodzimia się zmobilizowali i mają Zarząd Osiedla. Wprawdzie kan-
dydaci nie aspirowali tłumnie do tego gremium, jednak znaleźli się ludzie – młodzi 
ludzie, którzy postanowili wziąć na siebie brzemię całkowicie społecznej pracy  
i działania dla dobra lokalnej społeczności. W nowym Zarządzie znalazła się druhna 
i druh z OSP Nierodzim, sprawdzony strażnik miejski, społecznik i działacz, oddany 
mieszkaniec i stary – nowy prezes. Będzie z nich miała pociechę radna z dzielnicy. 
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Skupia kilkudziesięciu ratow-
ników z cieszyńskiego powiatu 
oraz kilka osób ze Śląska. Po-
śród ratowników zawodowych 
od wielu lat jest ustronianin 
Jan Śliwka.

Szlak czerwony w Wiśle ma 
prawie 20 km długości. Pro-
wadzi ze Stożka przez Ku-
balonkę na szczyt Baraniej 
Góry. Pokonanie tej malowni-
czej trasy pieszo w spokojnym 
tempie zajmuje około pięciu 
godzin. 

Myśliwi z Koła Łowieckiego 
w Chybiu są gospodarzami 
leśnych terenów w tej wsi oraz 
w Zaborzu, Mnichu i Pierśćcu. 
Jest to jedno z najmniejszych 
kół w naszym regionie. (nik) 
   
    
 

gminne zespoły regionalne  
i kapele oraz orkiestra dęta.

Karolina Wantulok, uczenni-
ca Zespołu Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich w Wiśle, 
zajęła 8. miejsce w VIII Olim-
piadzie Wiedzy o Turystyce, 
organizowanej przez Wydział 
Nauk Geograficznych Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Laureatka 
przygotowała ofertę pobytu  
w perle Beskidów dla młodych 
ludzi. 

Po wygaśnięciu mandatu rad-
nej Joanny Hanzel odbędą się 
wybory uzupełniając do Rady 
Gminy Zebrzydowice. Chodzi 
o Okręg nr 15, czyli część 
sołectwa Kaczyce (ulice: Ko-
lonia, Morcinka, Ogrodnicza, 

Słoneczna, Stalmacha). Głoso-
wanie wyznaczono na ostatnią 
niedzielę sierpnia. 

W miniony weekend otwarty 
został Park Kąpielowy w Wi-
śle. Gruntowna modernizacja 
przedwojennych basenów trwa-
ła kilka lat i kosztowała około 
20 mln zł. 

Na terenie parkowym w cen-
trum Drogomyśla działa nie-
wielka tężnia solankowa. 
Wykorzystywana jest solanka  
z Zabłocia, znana od ponad 120 
lat z dużej zawartości jodu. 

W Beskidzkiej Grupie GOPR, 
założonej jesienią 1952 roku, 
od początku aktywnie działa 
Sekcja Operacyjna „Cieszyn”. 

to i owo
z 

okolicy
Tradycyjna impreza związa-
na z Nocą Świętojańską, od-
była się w miniony weekend 
w Brennej. W Beskidzkim 
Domu Zielin „Przytulia” zor-
ganizowano warsztaty wicia 
wianków, natomiast punktem 
kulminacyjnym był nocny 
spektakl plenerowy pt. „Żeby 
trwała w nas światłość”. Wzię-
ły w nim udział wszystkie 

*  *  **  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

INNE OBLICZE RAJDU
Ustroniem po raz kolejny rządzić będą jednoślady, a to  
z powodu XXIV Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Tym razem 
jednak forma rajdu jest inna, niż do tej pory, a całe wyda-
rzenie trwać będzie od 25 czerwca do 4 lipca. Z uwagi na 
sytuację epidemiologiczną nie może on odbyć się w jednym 
dniu, został więc rozłożony na ponad tydzień. Pozwoli to na 
pokonanie trasy w mniejszych grupach. Taka forma możliwa 
jest dzięki wykorzystaniu aplikacji KOMPASGO. Aby wziąć 
udział w wydarzeniu wystarczy jeden telefon z systemem 
Android dla całej rodziny czy grupy. 

Jak wziąć udział w Rajdzie?
Należy pobrać aplikację KOMPASGO (dostępna jest w Skle-

pie Play). Po zalogowaniu trzeba wybrać XXIV Rodzinny Rajd 
Rowerowy i nacisnąć „START”. Na ekranie pojawi się kompas 
oraz lokalizacja pierwszego punktu. Znajduje się on na Rynku 
obok huśtawki z wyciągu Czantoria. Należy zlokalizować tab-
liczkę i odbić kod. 

Trasa rajdu liczy w sumie 9 punktów. Aby do nich dotrzeć 
należy wykorzystać kompas oraz podpowiedzi wyświetlające 
się w aplikacji. 

Na uczestników czekają nagrody, które odebrać można  
w Informacji Turystycznej. W tym celu konieczne jest zaliczenie 
każdego z punktów na trasie oraz wykonanie fotografii wszystkich 
uczestników przy tabliczce w punkcie „Dobka”.

Ponadto uczestnicy Rajdu mogą skorzystać z kuponów raba-
towych w Starej Wędzarni (otwarte piątek-niedziela od 12) oraz 
w Utropku. Talon pojawi się przy odbiciu kodu z tabliczki tego 
punktu. 

CEEB - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
Od 1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła, o którym 

musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który po-
siada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Wszelkie 
informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-
-budynkow…

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 
2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej 
zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządza-
jących budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowa-
dzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się: - imię i nazwisko albo nazwę 

właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamiesz-
kania lub siedziby; - adres nieruchomości, w obrębie której eksploato-
wane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; - informacje o liczbie 
i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub 
źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych  
w nich paliwach; - numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonal-
nie); - adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada 

źródło ciepła o mocy do 1 MW.
Kiedy składam deklarację?
Od 1 lipca 2021 r.
Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. 

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 
12 miesięcy.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za 
jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak możemy złożyć deklarację?
W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonal-

ność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje 
będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bez-
pośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany 
w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie 
systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz 
obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia 
korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. W formie 
papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo 
złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWI-
CIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 
e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Informacje dodatkowe : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-
-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Pliki do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ 

Na tegorocznym rajdzie towarzyszyć nam będzie smartfon z syste-
mem android. Umożliwi on zaliczenie rajdu, a także odebranie nagród 
oraz bonów zniżkowych.                                    Fot. Rafał Kamiński



1 lipca 2021 r.    3

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

26/2021/1/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:
Stanisław Kropka  lat 70    ul. Sosnowa
Jarosław Ficek  lat 50   ul. Daszyńskiego
Gertruda Zloch  lat 91   ul. 3 Maja

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

*   *   *

*   *   *

TWARZE/AURY/BARWY 
Karolina Kułakowska, malarka i poetka, absolwentka Wydziału 

Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, laureatka 
nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut 
poetycki, prezentuje w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej swoje 
obrazy. Wystawa „Twarze/aury/barwy” to zbiór portretów i auto-
portretów, jak na poetkę przystało, bardzo poetyckich, lirycznych, 
nasyconych nie tylko barwą, ale i emocją. 

Muzeum będzie wyjątkowo otwarte w niedzielę, 4 lipca,  
w godz. 15.00-18.00. Karolina Kułakowska oprowadzi wówczas 
wszystkich gości po swojej nowo otwartej wystawie, odwie-
dzający tego dnia będą mieli więc szansę spotkania i rozmowy  
z fascynującą artystką. Wstęp wolny!   

 Z BUTA I NA KOLE
3 lipca (sobota) 

WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 
DOLINAMI WISŁY I BRENNICY NA ŻARNOWIEC

- zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o godzi-
nie 9:50; - start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00; - dojazd 
do Skoczowa prawym i lewym wałem nadbrzeżnym Wisły; - ze 
Skoczowa prawym brzegiem Wisły, a później wzdłuż doliny 
Brennicy do Górek Wielkich; - krótki postój przy Muzeum Zofii 
Kossak, - doliną Brennicy do Górek Małych; - krótki postój przy 
Chlebowej Chacie; - przejazd do Ustronia trawersem Żarnowca
- dojazd do Rynku – koniec wycieczki. Orientacyjny czas trwa-
nia wycieczki ok. 3 godziny, dystans ok. 30 km.

4 lipca (niedziela) 
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO „ŻABIEGO KRAJU”
- zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9:50; - start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00; - do 
Skoczowa jedziemy lewym i prawym wałem nadbrzeżnym Wisły; 
- kontynuujemy jazdę prawym brzegiem Wisły przez Ochaby 
do Drogomyśla; - krótki odpoczynek; - dalej jedziemy polnymi 
ścieżkami między stawami do Pierśćca; - przez Kiczyce i Skoczów 
wracamy do Ustronia; - powrót do Ustronia na Rynek – koniec 
wycieczki. Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 4 godziny, 
dystans ok. 45 km.

ODDALI KREW
28 czerwca po raz kolejny na ustrońskim rynku stanął auto-

bus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Katowicach. Zarejestrowało się 17 osób, jednak 13 z nich  
z powodzeniem mogło oddać bezcenną krew. Dzięki nim w po-
niedziałek do banku krwi trafiło 5850 ml.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…

Pani Jolancie Heller 
składamy 

wyrazy głębokiego współczucia po śmierci Matki

śp. Krystyny Ficek
i Brata 

śp. Jarosława Ficka
Burmistrz Ustronia 

oraz 
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

26/2021/1/N
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Co wpłynęło na to, że tak wiele osób 
pragnęło uczestniczyć w tym wyjątko-
wym przedsięwzięciu?  Otóż Koncert 
Główny festiwalu poświęcony był pamię-
ci ks. radcy Piotra Wowry, proboszcza tej 
parafii, pełniącego z oddaniem tę służbę 
do śmierci 7 października ubiegłego roku, 
duszpasterza ustrońskiego zboru przez 30 
lat, człowieka darzonego powszechnym 
szacunkiem, stanowiącego uosobienie 
dobroci, tolerancji i prawdziwej wiary. 

Przybyłych gości powitał przewodni-
czący ChSE Łukasz Sitek, a byli wśród 
nich: Starosta Cieszyński Mieczysław 
Szczurek, przewodniczący Rady Powiatu 
Stanisław Kubicius oraz radni powiatowi 
Anna Suchanek i Stanisław Malina,  bur-
mistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, 
wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz 
przewodniczący Rady tej gminy Karol 
Lipowczan, z-ca burmistrza Ustronia Do-
rota Fijak, przewodniczący Rady Miasta 
Marcin Janik, Radca Synodu Kościoła 
E-A w RP ks. Marek Londzin, biskup Die-
cezji Cieszyńskiej ks. Adrian Korczago, 
proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. 
Wiesław Bajger, oraz jego poprzednik ks. 
Antoni Sapota, a także kilkanaście księży 
obu wyznań. 

Niemal dwugodzinną uroczystość roz-
poczęto Koncertem Głównym In Memo-
riam śp. ks. Piotra Wowry, który wykonała 
znakomita, ciesząca swymi występami 
melomanów w kraju i za granicą Artis 
Symphony Orchestra, w której wystę-
puje 35 muzyków oraz 7 wokalistów 
pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna, 
wybitnego muzyka multiinstrumentalisty 

i dyrygenta zamieszkałego w Goleszowie. 
Licznie zebrani goście mogli wysłuchać 
m.in. najczęściej wykonywaną arię Jana 
Sebastiana Bacha, znany „Obój Gabriela” 
Ennio Morricone, który zagrała solo Wik-
toria Grudzińska. Orkiestra wykonała też 
utwory ustrońskiego kompozytora Jana 
Sztwiertni, a wśród nich na skrzypcach 
zaprezentowała się Natalia Pieszka, zaś 
pieśni żydowskie zaśpiewali w duecie 
Marta Kaczmarczyk i Filip Hauptmann. 
Zróżnicowany repertuar i mistrzowskie 
wykonanie zauroczyły licznie zebranych 
słuchaczy. 

Program całej uroczystości był bardzo 
bogaty i zróżnicowany, a modlitwy oraz 
przemówienia gości wiązały utwory mu-
zyczne. Na wstępie wystąpił gospodarz 
parafii proboszcz administrator ks. Da-
riusz Lech, który zadał pytanie: czym jest 
Kościół, parafia i zbór i co powinniśmy 
robić, aby Kościół był mocny, taki jaki 
był w swoich początkach. „Otóż jedyną 
prawdziwą miarą siły Kościoła jest to, co 
Pan Jezus uznał za najważniejsze, ponie-
waż to on jest budowniczym Kościoła,  
a słowa apostoła Piotra: „Tyś jest Chrystus, 
syn Boga żywego” oznaczają punkt odnie-
sienia do pomiaru wielkości Kościoła”. 

Ks.Wiesław Bajger poproszony  
o wspomnienie powiedział, że ks. Piotr 
był bardzo dobrze znany we wspólnocie 
katolickiej, wymieniając wszystkie wspól-
ne poczynania jak nabożeństwa i koncerty 
ekumeniczne, a najlepszym przykładem 
współpracy była w ramach projektu eu-
ropejskiego kompleksowa renowacja obu 
kościołów. Proboszcz parafii katolickiej 

PODZIĘKOWANIE 
ZA ŚWIADECTWO ŻYCIA I WIARĘ

Frekwencja na uroczystości była imponująca.                                             Fot. L. Szkaradnik

podziękował za jego świadectwo życia  
i wiarę oraz za piękny przykład szacunku 
do innych. 

Patron tej uroczystości ks. Piotr Wowry 
był nie tylko obecny duchem, ale dzięki 
materiałom archiwalnym zaprezentowano 
kilkuminutowy film, w którym ksiądz 
nawiązywał do słów ewangelisty Jana: 
„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze 
we mnie, a ja w Tobie”. Ta jedność jest 
darem, ale także powinnością.

Po uczczeniu pamięci śp. księdza pro-
boszcza minutą ciszy nastąpiło odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej jego wie-
loletnią służbę, którą poświęcił słowem 
Bożym i modlitwą ks. biskup Adrian 
Korczago, powołując się na słowa apo-
stoła Pawła z Listu do Hebrajczyków: 
„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy 
wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując ko-
niec ich życia naśladujcie ich wiarę”. Ks. 
Dariusz Lerch podziękował za służbę ks. 
Wowrego, stwierdzając: „Niech ta tablica 
zawsze nam przypomina o zadaniu, które 
otrzymał od naszego Pana każdy z nas: 
miłuj Boga i miłuj swojego bliźniego”. 

Po następnych utworach muzycznych o 
zabranie głosu został poproszony Starosta 
Cieszyński Mieczysław Szczurek, który 
od lat wspiera poczynania festiwalowe. 
„Jesteśmy świadkami wspaniałego wy-
darzenia, wspaniałej duchowej uczty 
muzycznej. (…) Muzyka jest z nami od 
zawsze i będzie zawsze. Jeżeli ona jest 
obecna na całym świecie, to jakże mogło-
by jej zabraknąć na tej ziemi, „zrodzonej 
z uśmiechu Boga”, na tej ziemi dobrych 
muzykalnych ludzi, ziemi która wydała 
wielu kompozytorów i artystów. Dziękuję 
za piękną uroczystość, a kiedy pójdziemy 
do domów to zachowajmy te dźwięki,  
a nasze serca niech wypełnią się tą muzy-
ką zgodnie ze słowami Goethego „Gdzie 
słyszysz śpiew, tam wejdź, tam ludzie do-
bre serca mają, bo ludzie źli, ach wierzaj 
mi, ci nigdy nie śpiewają”.

Po wspólnym śpiewie ukochanej pieśni, 
hymnu cieszyniaków „Ojcowski dom” 
nastąpiło otwarcie Muzeum im. ks. radcy 
Piotra Wowry, o czym poinformujemy  
w następnym numerze. Lidia Szkaradnik

Festiwal Ekumeniczny organizowany już po raz siedemnasty przez Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Ekumeniczne dzięki bogatemu i ambitnemu programowi, wzbu-
dzającemu  zainteresowanie koneserów muzyki i sztuki cieszy się od lat zasłużoną 
renomą, lecz frekwencja na tych wydarzeniach kulturalnych nie zawsze była za-
dowalająca. Tymczasem uroczystość, która miała miejsce  w  ostatnią niedzielę, 
27 czerwca w kościele ewangelickim zgromadziła tak wiele zainteresowanych, że 
niemal w całości wypełnili oni największą świątynię w naszym mieście. 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 
                                       Fot. L. Szkaradnik
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Prezes Kamiński rozpoczął zebranie, 
witając gości, a wśród nich radnego z 
dzielnicy Ustroń Dolny Dariusza Ślezionę. 
Następnie odczytał porządek obrad, a dru-
howie nie wnieśli uwag. Wybrano komisję 
mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków 
oraz skrutacyjną, następnie wysłuchano 
sprawozdania z działalności za ubiegły 
rok. Obecnie jednostka liczy 41 druhów 
czynnych, jest jeden druh honorowy i 
jeden został przyjęty w poczet członków. 
Zarząd odbył 4 posiedzenia. Dalej Krystian 
Kamiński mówił: 

- Niestety w roku 2020 z przyczyn od nas 
niezależnych nie organizowaliśmy żadnych 
imprez okolicznościowych. Nie odbyły się 
uroczystości z okazji Święta 3 Maja, jak 
również obchody przypadającego dzień 
później Dnia Strażaka. Ominął nas również 
wyjazd do Ustronia Morskiego na zawody 
i uroczystości Bożego Ciała. Wszystko z 
powodu pandemii, która nas nawiedziła. 
Jako jednostka w rygorze sanitarnym 
możemy się poszczycić 99 wyjazdami do 
pożarów i miejscowych zagrożeń, w tym 
14 wyjazdami covidowymi z żywnością 
dla osób pozostających na kwarantannie. 
Niestety byliśmy dysponowani do 14 alar-
mów fałszywych. Przy pomocy Urzędu 
Miasta zaczęliśmy metodą gospodarczą 
remont pokoju socjalnego. Przy tej okazji 

bardzo dziękuję druhom, którzy pomagali 
w remoncie mimo pandemii. Szczególnie 
dziękuję: Mateuszowi Siemienikowi, Pa-
włowi Porębskiemu, Bronisławowi Mar-
kowi, Zenonowi Taraszowi, Dawidowi 
Koconiowi, Mateuszowi Taraszowi, Mar-

kowi Grzesiokowi, Gabrielowi Grzesiako-
wi, Andrzejowi Markowi i Sławomirowi 
Rzymanowi. Tym bardziej im dziękuję, że 
wytrzymali moje zrzędzenia i pracowali na 
rzecz jednostki pod moja batutą. 

Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik 
Gabriel Grzesiak, a sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej jej przewodniczący Sławomir 
Rzyman. Prezes przedstawił plan pracy na 
kolejny rok i zebrani dowiedzieli się, że 
oprócz wspomnianego wyżej samochodu 
zakupione zostaną elementy umundurowa-
nia i sprzęt. Ponadto w latach 2021-2025 
mają być wykonane następujące prace: 
bieżące przy remizie, remont poszycia 
dachu, ogrodzenia, świetlicy i elewacji 
strażnicy. 

Gdy Komisja Rewizyjna zawnioskowała 
o udzielenie Zarządowi absolutorium, a 
prowadzący obrady zarządził głosowanie, 
podniósł się las rąk i wniosek przeszedł 
jednogłośnie. 

Prezes Kamiński podziękował ustę-
pującemu Zarządowi. Oprócz druhów, 
którzy ponownie znaleźli się we władzach 
jednostki, pracowali w nim: wiceprezes 
Marian Augustyn, naczelnik Adam Don-
czew (jednocześnie członek poprzedniej 
Komisji Rewizyjnej), wicenaczelnik Adam 
Kłapsia, sekretarz Marian Augustyn. Se-
kretarzem Komisji Rewizyjnej była Wik-
toria Krysta.

Zanim podjęto uchwały krótko dys-
kutowano na temat składek. Propozycja 
Zarządu była taka, żeby druhowie składali 
się po 10 zł miesięcznie, co rocznie dawa-
łoby 120 zł na cele statutowe. Skarbnik 
Gabriel Grzesiak wyjaśniał, że miesięczne 
zbieranie pieniędzy będzie bardzo trudne, 
zaproponował jednorazową wpłatę w 
wysokości 50 zł gotówką lub na konto i ta 
propozycja została przyjęta przez uczest-
ników zebrania.

Na koniec głos zabrał radny Śleziona:
- Chciałbym gorąco podziękować stra-

żakom ochotnikom za zaangażowanie. To 
budujące, że jesteście chętni do działania 
społecznie i do współpracy z samorządem 
oraz lokalną społecznością. Gratuluję 
nowemu Zarządowi, wszystkim druhom 
życzę mniej interwencji i bezpiecznych 
powrotów z akcji.          Monika Niemiec

Skład nowego Zarządu OSP Ustroń Centrum: członek Zarządu Zenon Tarasz, sekretarz Komisji 
Rewizyjnej Jacek Herczyk, wiceprezes i naczelnik Marek Grzesiok, członek Zarządu Mateusz 
Siemienik, prezes Krystian Kamiński, skarbnik Gabriel Grzesiak, wicenaczelnik Mateusz 
Tarasz, sekretarz Paweł Porębski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Rzyman, 
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Suchy.                            Fot. M. Niemiec

Głosowania nie zawsze były jednomyślne.                                                          Fot. M. Niemiec

Zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Cen-
trum przypadło na pierwszą sobotę lata. To była upalna sobota i niektórzy 
druhowie mówili, że przydałaby się klimatyzacja. Trzeba będzie na nią jesz-
cze poczekać, bo są pilniejsze potrzeby. Na przykład wymianę samochodu 
operacyjnego Volkswagen Passat, o czym zdecydował Zarząd kończący 26 
czerwca swoją kadencję. A że Krystian Kamiński w wyniku wyborów pozostał 
na stanowisku prezesa, to w garażu jednostki pewnie pojawi się nowy pojazd. 

KOLEJNA KADENCJA PREZESA
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LISTY DO REDAKCJI

10 lipca godz. 19:00
Koncert akordeonisty Andrzeja 
Caniboł, kościół rzymskokatolicki 
pw. św. Anny w Ustroniu Nierodzimiu 
ul. Zabytkowa
11 lipca godz. 12:00
Uroczysta Msza Odpustowa ku czci 
Opatrzności Bożej, kościół rzymsko-
katolicki pw. św. Klemensa.
11 lipca godz. 16:00
Koncert  Tomasza Barcika (orga-
ny) i Anny Ultmańczyk (altówka), 
kościół rzymskokatolicki Podwyż-
szenia Krzyża Świętego Ustroń 
Lipowiec

14 lipca godz. 18:45
Wykład pt. „Semiotyka dorocznej 
obrzędowości Górali Śląskich"  - dr 
Małgorzata Kiereś, Czytelnia Katoli-
cka im. Jerzego Nowaka
15 lipca godz. 18:45
Wykład pt. „Udział kobiet w Powsta-
niach Śląskich" -  prof.Aleksandra 
Skrzypietz, Czytelnia Katolicka
17 lipca godz. 19:00
Koncert Regionalnego Zespołu 
Magurzanie z Łodygowic (Przed 
koncertem odprawiona zostanie 
Msza Św. z oprawą zespołu), kościół 
rzymskokatolicki pw. św. Klemensa

25 czerwca - 1 sierpnia

Szanowna Redakcjo!
Przełamałem swoje postanowienie o nie wysyłaniu koresponden-

cji do Redakcji, co spowodowane było brakiem reakcji władz, , na 
poruszone na Waszych łamach sprawy, w mojej i nie tylko mojej 
ocenie ważne dla poprawy warunków zamieszkania i wizerunku 
Ustronia.

Spotkałem się ze strony władz z „odruchem strusia”, który 
chowając głowę w piasek, uważa, że problem zniknął i nie ma się 
czym zajmować. A tymczasem nie rozwiązane problemy narastają.

Wielki Program Obniżenia Niskiej Emisji, ma jedynie wydźwięk 
propagandowy. Gmina nie przyjmuje już wniosków o dotacje dla 
wymiany „kopciuchów”. Skoro w PONE   przewidziano olbrzymie 
kwoty, to dlaczego nie przeznaczono ich na proste i skuteczne cele?  
Ze zgrozą należy oczekiwać na rozpoczęcie sezonu grzewczego  
w Ustroniu. Czy naprawdę nadal należy zatruwać powietrze?

Swoją drogą, ile kopciuchów można było wymienić, nie zlecając 
opracowania wielkiego programu PONE /100 str./, i nie zawie-
rając umowy z Politechniką Opolską? Ale szumnie ogłoszono, że 
dzięki umowie z Politechniką, w Ustroniu będzie czyste powietrze.  
Może nasi Radni energiczniej podejdą do tego zagadnienia, bez 
wzajemnych animozji, uniemożliwiających skuteczne działanie 
samej Rady . 

Śledzę działania Rady Miasta i nie mogę się nadziwić niektórym 
uchwałom. Na przykład w sprawie łączenia przedszkoli i szkół. 
Tam gdzie spotkano się ze stanowczym sprzeciwem odstąpiono od 
głosowania o łączeniu?!  W innych przypadkach Pan Przewodni-
czący Rady, na łamach Gazety, przekonywał, że łączenie niczego 
nie zmieni. Nasuwa się zatem pytanie,  po co podejmowano takie 
uchwały.  A może jest jakieś” drugie dno”, o którym społeczeństwo 
nie powinno wiedzieć? A przecież miało być „transparentnie”.

Równie dziwne są zabiegi w sprawie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Jaszowca, gdzie w ostatniej chwili, sprawa 
„spada z porządku obrad” Rady, bo podobno w którymś z gabi-
netów, sprawa ta toczyła się równolegle.

Poprzednie władze szczyciły się wykonaniem w Parku Zdrojowym 
urządzeń, umilających przebywanie i korzystanie z uroków Parku.  
Urządzono przyjemny zakątek ze stołem do ping-ponga i stolikiem 
do szachów z siedliskami.

Dwa miesiące temu te urządzenia znikły jak przysłowiowa kam-
fora. Sądziłem, że to sprawa chuliganów, grasujących w naszych 
parkach i miałem zamiar zgłosić ten fakt Policji, ale okazało się, 
że tej „kradzieży” dokonano na polecenie władz, przy pomocy 
dźwigów. Bardzo ładnie urządzony teren, został zagrodzony jako 
plac budowy „tężni”.

Zapytałem kierownika, czy ma pozwolenie na wycinkę drzew, 
odpowiedział, że będzie wycinał 2 drzewa w tym jedno „suche”, 
poprosiłem o pokazanie tego „suchego”, na co odparł, że jest 
RODO, a w ogóle to mam się udać do Burmistrza w tej sprawie, 
a on nie będzie ze mną dyskutował.  Od 2 lat w Ochronie Środo-
wiska apeluję o wycięcie 3 zżartych przez korniki świerków, na co 
niezmiennie otrzymuję odpowiedź, że wystąpiono do Starostwa  
o zgodę, na którą czeka się miesiącami, zaś w Parku wszystkie drze-
wa są „policzone” i za wycinkę bez zezwolenia grożą wielkie kary. 

Wnoszę do Radnych o zmianę, niefortunnej w mojej ocenie, 
decyzji o lokalizacji tężni, gdyż planowana obecnie spowoduje 
zniszczenie bardzo ładnie urządzonej części Parku.

Sprawa ta powinna być przedmiotem konsultacji ze społeczeń-
stwem, gdyż w Ustroniu jest możliwość znalezienia kilka godnych 
lokalizacji, bez konieczności zniszczenia dorobku. Swoją drogą 
proszę o publikację na łamach Gazety, decyzji na wycinkę zdro-
wych drzew w Parku.  Zapraszam do obejrzenia przez ogrodzenie 
placu budowy, pięknego zakątka Parku i rzekomo uschniętych 
drzew, może to ich ostatnie chwile? Dodatkowo, jako argument za 
zmianą lokalizacji   podaję, że w Radlinie „tężnia solankowa”  się 
rozszczelniła, a w Krakowie spłonęła i rozszczelniła się, co można 
sprawdzić na stronach internetowych.

Wnoszę również o przywrócenie przez „komunalkę”  niezbęd-
nych funkcji zamiataczy ulic, gdyż n.p. schody w Parku i przy 
stawie nie są zamiatane wcale, a urządzenia zamiatające  nie są 
tak dokładne jak ludzie. 

Kto jest gospodarzem stawu przy Hutniczej?,  W bieżącym roku, 
jest  zupełnie nieprzygotowany do sezonu.

Tym razem chciałbym, by społeczeństwo Ustronia uzyskało 
odpowiedź, na niniejsze uwagi, łącznie z publikacją pozwolenia 
na wycinkę drzew  w Parku.

Z poważaniem                                            Korneliusz Kapołka

 (NIE!) Przyznane dotacje 
na wymianę pieców w 2021 roku

Szanowny Panie Burmistrzu.
Jestem mieszkańcem Ustronia. Staram się dbać o ekologię. 

Zgodnie z ustawą smogową w tym roku powinienem wymienić sta-
ry, dziesięcioletni piec węglowy na ekologiczny. Bardzo się ucie-
szyłem, że Urząd Miasta podjął uchwałę o kolejnych dotatcjach 
do wymiany starych pieców, ponieważ nie stać mnie z własnych 
środków sfinansować tą inwestycję – chcę założyć piec gazowy. Na 
oficjalnej stronie Urzędu znalazłem informację, że wnioski będą 
rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń. Więc 21 maja przed świtem 
udałem się z dokumentami do kolejki (było już kilkanaście osób). 
Żeby wszystko było jasne utworzyliśmy listę kolejkową. O godz 
7,30 zaczęła się rejestracja i na wniosku Pan Urzędnik wpisał 
godzinę przyjęcia. Zadowolony wróciłem do domu.

Po miesiącu zadzwoniłem do Wydziału Środowiska, jak się 
sprawy mają. Jakie było moje zdziwienie, gdy usłyszałem, że mój 
wniosek został przesunięty na następny rok.

Skontaktowałem się z kilkoma osobami z kolejki, które były 
przede mną i też składali wnioski na gaz – również zostali prze-
sunięci na następny rok. Zadzwoniłem jeszcze raz do Wydziału 
Środowiska i Pracownica udzieliła mi informacji, że łącznie 
przyznano 100 dotacji, z czego zrealizowano wszystkie podania 
na piece na ekogroszek (nawet te złożone w ostanim dniu) wyprze-
dzając osoby, które od nocy stały z wnioskiem na gaz. Usłyszałem 
również wyjaśnienie, że w przypadku gdyby złożono 93 wnioski 
na piece węglowe - to wszystkie zostałyby zrealizowane - tym 
samym  udzielono by dotacji tylko 7 osobom z wnioskiem na gaz. 
Jeśli taka polityka będzie dalej utrzymana, to może się okazać, 
że w przyszłym roku też nie otrzymamy dotacji na piec gazowy.

Jesteśmy oburzeni, dyskryminowani, czujemy się oszukani, że 
Urząd nie realizował wniosków wg kolejności zgłoszeń.

Czy piece na ekogroszek są bardziej ekologiczne niż na gaz?
Panie Burmistrzu prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie 

i podanie odpowiedzi na łamach Gazety Ustrońskiej
                                                                              Z poważaniem
                                                                Mieszkaniec Ustronia 

23 lipca godz. 18:00
Koncert Cantus Fidei In organis 
traditius z muzyką organową braci 
Karola i Adama Hławiczków – Eweli-
na Bachul, Kościół ewangelicko–augs-
burski Ap. Jakuba Starszego.
24 lipca godz. 18:00
Koncert poetycko–muzyczny „Wo-
łanie do człowieka…”Requiem  
Gabriela Faure z poetyckim komen-
tarzem Karola Wojtyły i Romana 
Brandstaettera, Kościół ewangeli-
cko–augsburski Ap. Jakuba Starszego.
O kolejnych wydarzeniach będzie-
my informować na bieżąco.

*   *   *
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W nawiązaniu do wstępnego projektu otrzymanego od Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, po wniosku Komisji Infrastruktury, doty-
czącego rozbudowy DW 941 na odcinku od ulicy Cieszyńskiej 
do ulicy 3 Maja, bardzo proszę wszystkich Państwa o przeana-
lizowanie rozwiązań zaproponowanych przez firmę wybraną 
do tego celu przez ZDW w Katowicach oraz przedstawienie,  
w miarę możliwości, koncepcji, jakie przyjdą Państwu do głowy. 

Po spotkaniu z Radą Osiedla Polana oraz doradcami z dziedziny 
projektowania dróg doszliśmy wspólnie do wniosku, że koncepcja 
nazwana wstępnym projektem jest nie do zaakceptowania. 

Rozwiązania przyjęte we wstępnym projekcie stworzą wiele 
skrzyżowań, na których ginęli będą nie tylko mieszkańcy naszego 
miasta, lecz również nasi goście. Nie możemy się na to zgodzić. 

Niedopuszczalne jest aby w XXI wieku rozbudowując obwod-
nicę miasta Ustroń bagatelizować bezpieczeństwo oraz komfort 
życia mieszkańców korzystających z projektowanych rozwiązań.. 

Wstępny projekt rozbudowy obwodnicy jest dostępny dla 
Radnych Miasta Ustroń na tabletach w folderze Komisja Infra-
struktury, dla zainteresowanych w Urzędzie. 

W poniedziałek przedstawimy szereg rozwiązań, które według 
nas są niezbędne aby planowana rozbudowa obwodnicy nie 
wpłynęła negatywnie na komfort życia oraz przede wszystkim 
bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

                                    Damian Ryszawy 
wraz z Radą Osiedla Polana

WYRAŻAM 
KATEGORYCZNY 

SPRZECIW
Nad zamierzeniami Zarządu Dróg Wojewódzkich przebudowy 

i zmiany organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 941, czyli 
ulicy Katowickiej II obradowała 24 maja Komisja Infrastruktury 
Rady Miasta Ustroń. Przewodniczący Aleksander Poniatowski 
wyrażał duże zaniepokojenie nieoficjalnymi doniesieniami,  
w związku z czym Komisja wystosowała wniosek do burmistrza 
Przemysława Korcza, w którym zwraca się o przedstawienie do 
wglądu koncepcji rozbudowy/przebudowy DW941 na odcinku 
od skrzyżowania z ul. A. Brody do granic administracyjnych 
miasta Wisła. 

Na kolejnym posiedzeniu Komisji przewodniczący Poniatowski 
i jej członkowie: Piotr Roman, Damian Ryszawy, Roman Siwiec 
dokładnie przyjrzeli się koncepcji i zaproponowane rozwiązania 
uznali za niekorzystne dla mieszkańców i turystów. Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się, że m.in. droga wojewódzka ma na powrót mieć 
po dwa pasy ruchu nad osiedlem Manhatan. Komisja wystosowała 
do Urzędu Miasta Ustroń wniosek o „o sporządzenie opinii i wnio-
sków dla przedłożonej koncepcji przebudowy ul. Katowickiej oraz  
o przedstawienie w/w dokumentów do wiadomości Radzie Mia-
sta Ustroń, przed zajęciem oficjalnego stanowiska przed ZDW  
w Katowicach.”

Po przeanalizowaniu koncepcji radny Aleksander Poniatowski 
powiedział:

– Jestem kategorycznie przeciw proponowanym przez ZDW 

BlP Urzędu Miasta Ustroń przedstawia projekt mpzp dla ob-
szaru ulic A. Brody, Rynek, 3 Maja, Grażyńskiego, Hutniczej, 
Parkowej... Jest część opisowa i rysunek przedstawiający moż-
liwości rozbudowy.

W niniejszym piśmie zgłaszam uwagi tylko do 3 kwestii:
1. Na Rynku planowana jest budowa drugiego budynku  

w południowej pierzei dla administracji i działalności usługowej. 
Zastanawiam się, do jakich rozmiarów rozrośnie się administracja. 
Już dzisiaj w budynku nr 4 (dawne LO) mają swoje pomieszczenia 
GU, Biblioteka, CUW, które swoje siedziby miały w Ratuszu,  
a trwają prace adaptacyjne do przeniesienia siedziby Rady Mia-
sta. Całe poddasze Ratusza również zaadoptowane zostało dla 
tworzonych sukcesywnie nowych wydziałów.

2. Przewidziane jest odtworzenie zabytkowego obiektu Hotelu 
Parkowa (dawnego Kuracyjnego) i nieznaczna rozbudowa oraz 
budowa drugiego budynku „bliźniaczego”(do jakiego budynku) 
od strony wschodniej czyli parku. Pan Kamil Podżorski w art. 
„Hotel Kuracyjny-budynek-symbol” (Kalendarz Ustroński 2020 

TBS w Ustroniu prowadzi nabór wniosków od 
osób zainteresowanych najmem mieszkań na 
nowym osiedlu zlokalizowanym w Ustroniu przy 
ul. Kościelnej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 508 265 110 
i na stronie internetowej  tbs.ustron.pl.

INFORMUJE:

GŁOS W KONSULTACJI

rozwiązaniom, które dzielą fizycznie nasze miasto na dwie części, 
nie wprowadzając żadnych konkretnych rozwiązań, usprawniają-
cych ruch i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników drogi. 
Mając za sobą tak trudne doświadczenia na tej drodze – kolizje, 
wypadki i nawet zdarzenia śmiertelne, nie wyobrażam sobie, 
żebyśmy mogli zaakceptować koncepcję ZDW.  Monika Niemiec

r.) z wielką starannością i wiedzą przedstawia 215 lat historii tego 
obiektu. Artykuł ilustrowany starymi zdjęciami kończy pytaniem 
„Czym jest dziś Hotel Kuracyjny?” Po zapoznaniu się z projek-
tem zmian jakie mogą zostać przeprowadzone przez inwestora, 
pozostaje już tylko pytanie „Czym był kiedyś Hotel Kuracyjny”. 
Pan Przemysław Korcz w art. „Moje uszanowanie panu! Kłaniam 
się w pas-blichtr ustrońskiego kurortu” (Pamiętnik Ustroński Nr 
12) przedstawia postać Alfonsa Jamroza – kupca i restauratora  
i jego zasługi w rozwoju Hotelu Kuracyjnego. Na podstawie 
tylko tych 2 artykułów możemy ocenić jak ważny dla Ustronia 
– uzdrowiska jest ten obiekt. Uzdrowiska w Kotlinie Kłodzkiej 
czy na południu Polski mają swoje stare, zabytkowe obiekty 
świadczące o ich świetności. W Ustroniu będzie wszystko uno-
wocześnione (stary XIXw. tzw. MORBAD również me istnieje  
w pierwotnej formie) i dla młodszych i przyszłych pokoleń żród-
łem wiedzy pozostanie „Historia Ustronia pocztówką i fotografią 
pisana” wydana w 2019r.

3. Planowane jest zamknięcie pierzei na rogu ul.3 Maja  
i ul.Grażyńskiego i uzupełnienie zabudowy wzdłuż 
ul.Grażyńskiego obiektami usługowo-handlowo-gastronomiczny-
mi do 2 kondygnacji. Zlikwidowany zostanie więc teren zielony, 
o który w uzdrowisku należy szczególnie dbać, a który niedawno 
został uporządkowany.                       Barbara Staniek-Siekierka

26/2021/2/R

*   *   *

Tak wygląda teraz Hotel Ustroń.                               Fot. M. Niemiec
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Na prośbę mieszkańców Ustronia Urząd Miasta Ustroń zorganizował we wtorek 29 
czerwca spotkanie osób posiadających nieruchomości oraz prowadzących działalność 
gospodarczą w rejonie skrzyżowania ulic: Dominikańskiej, Kozakowickiej i Drogi 
Wojewódzkiej nr 941. Mieszkańcom zależało na informacji, co dalej z przebudową 
skrzyżowania i organizacją ruchu w tym miejscu. 

CO Z TYM SKRZYŻOWANIEM

Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego 
roku Zarząd Dróg Wojewódzkich z po-

wodu dużej liczby poważnych wypad-
ków uniemożliwił bezpośredni przejazdz 

Hermanic do Kozakowic. Jak już wie-
lokrotnie informowaliśmy, jest projekt 
i wszystkie pozwolenia na przebudowę 
skrzyżowania i instalację sygnalizacji 
świetlnej, jednak, jak ostatnio donosi-
liśmy, z powodu braku środków na ra-
zie inwestycja nie będzie realizowana. 
Mieszkańcy się denerwują, bo wiele osób 
korzystało z tego skrzyżowania jadąc do 
Brennej, Goleszowa, Cieszyna. Teraz 
z ulic powiatowych można wjeżdżać na 
dwupasmówkę tylko w prawo i po kilku-
set metrach trzeba zawracać. O proble-
mach z tym związanych rozmawiano na 
spotkaniu w którym wzięli udział przed-
stawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, policji, 
a ze strony naszego samorządu: burmistrz 
Przemysłąw Korcz, wiceburmistrz Dorota 
Fijak i radna z Hermanic Dorota Walker. 
Mieszkańcy, przedstawiciele UM Ustroń 
oraz radna przekazali swoje stanowisko 
dotyczące jak najszybszego wykonania 
skrzyżowania na styku ulicy Dominikań-
skiej, Kozakowickiej i DW941 według 
zatwierdzonego już projektu. 

Przy okazji przebudowy skrzyżowania 
ZDW planuje zamknięcie wjazdów na 
DW941 z innych ulic oraz np. spod restau-
racji „Pod Lasem”. Zarówno mieszkańcy, 
jak i przedstawiciele ratusza zdecydo-
wanie się temu sprzeciwiają. Co więcej, 
mówi się o likwidacji przejść dla pie-
szych, co byłoby bardzo niekorzystne dla 
niezmotoryzowanych. O ile przejechanie 
kilkuset metrów samochodem nie stanowi 
problemu, a jedynie niedogodność, o tyle 
pokonanie takiej odległości na piechotę 
będzie bardzo uciążliwe.                 (mn)

O planowanej inwestycji burmistrz Korcz mówił też na wtorkowej sesji Rady Miasta Ustroń. 
Wówczas przekaza, że na razie nie przystąpiono do przetargu, ale nie jest wykluczone, że 
nastąpi to jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji obliczono na 9 mln zł. 
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w brakującą klapkę osłaniającą kable. 
W trakcie realizacji jest remont po-

zimowy dróg, przebudowa ul. Bładni-
ckiej (zadanie realizuje Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „Radex” sp. z o. o.  
z Bielska-Białej); kanalizacja na ul. Łącznej  
z podłączeniem 3 domów z ul. Bładnickiej 
(teren został przekazany wykonawcy 
– firmie „Gresan” z Ustronia). Na rea-
lizację oczekują: uzupełnienie ubytków 
na przejeździe z ul. Kreta i Wiklinowej 
na ul. Katowicką – na pasie do skrętu, 
zawracania (wykonawca – Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach), wyre-
gulowanie sygnalizacji świetlnej, żeby 
wyłączała się o godz. 22, a nie tak jak 
teraz o godz. 21) – zgłoszone do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich). 

Zebranie wyborcze mieszkańców dziel-
nicy Nierodzim, zwołane przez Burmi-
strza Miasta Ustroń, w związku z za-
kończeniem kadencji Zarządu Osiedla, 
odbyło się 24 czerwca. Przewodniczący 
kończącego kadencję zarządu Wit Kozub 
przywitał wiceburmistrz Ustronia Dorotę 
Fijak strażników miejskich, a następnie 
oddał głos sekretarzowi miasta Ireneu-
szowi Stańkowi, który prowadził część 

związaną z wyborami. Mieszkańcy chcieli 
powołać prezesa przez aklamację, ale 
sekretarz Staniek wyjaśnił, że nie jest to 
możliwe. Zgłoszono kandydaturę Wita 
Kozuba, uczestnicy zebrania nakreślili 
krzyżyk przy jego nazwisku, kilku wrzu-
ciło niewypełnione karty, co oznaczało, 
ze głosy są nieważne i w szybkim tem-
pie Nierodzim miał już prezesa. Dłużej 
wyznaczano kandydatów na członków 
Zarządu, bo nie wszyscy proponowani 
się godzili. Następnie mieszkańcy mie-
li możliwość zapoznać się z planami 
dwóch dużych inwestycji planowanych 
na terenie dzielnicy w 2021 r. – moderni-
zację Bładnickiej i kanalizację Łącznej. 
Pytano też o parking dla pracowników 
Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-
-Wychowawczego, mówiąc, że każda 
instytucja powinna we własnym zakresie 
zabezpieczyć potrzeby parkingowe. Jedna 
z mieszkanek pytała o długość chodnika 
na ulicy Bładnickiej. Wiceburmistrz Fijak 
zapewniła, że chodnik jest planowany 
na całej długości remontowanej drogi. 
Tematem dyskusji były pobocza i oświet-
lenie na ulicy Potokowej. Jest to bardzo 
wąska droga, wzdłuż której znajduje 

(cd. ze str. 1)

Nowy Zarząd Osiedla Nierodzim: Mariusz Copija, Henryk Szpin, Zbigniew Kisiała, Natalia Smo-
leń, Tomasz Muszer, przewodniczący Wit Kozub. Na zdjęciu brakuje Stanisława Kozieła.    
                                                                                                                     Fot. M. Niemiec

się głęboki rów melioracyjny. Strażnicy 
Miejscy zobowiązali się do sprawdzenia 
pasa drogowego. Oświetlenie na tej ulicy 
jest corocznie zgłaszane jako wniosek Za-
rządu Osiedla do budżetu Miasta Ustroń. 
Mieszkańcy zgłaszali również nagminne 
łamanie ograniczeń tonażowych przez 
kierowców na ul. Potokowej oraz wzmo-
żony ruch pojazdów. Problem powinien 
sam się rozwiązać po wyremontowaniu 
ulicy Bładnickiej. Pojawiło się pytanie 
o koszty wywozu śmieci z Młynówki. 
Za śmieci odpowiada miasto, i ono też 
pokrywa koszty związane z wywozem. 
Mieszkaniec zwrócił uwagę na absurdal-
ną jego zdaniem ilość znaków na ulicy 
Zabytkowej, a sekretarz Staniek wyjaśnił, 
że organizację ruchu ustala powiat, a UM 
Ustroń ma obowiązek wykonać zalece-
nia, nawet jeżeli są absurdalne. Nie mo-
gło zabraknąć tematu Młynówki. Jeden  
z uczestników zebrania żałował, że nie 
odbędzie się Spływ Kajakowy Młynów-
ką o Puchar Burmistrza, nawiązując do 
przedwyborczych rozmów na ten temat. 
Ważną dla mieszkańców sprawą jest brak 
możliwości oddawania zużytych leków w 
ustrońskich aptekach. Ireneusz Staniek 
zapewnił, że trwają rozmowy pomiędzy 
Urzędem Miasta Ustroń, a właścicielami 
aptek, które być może przywrócą możli-
wości przyjmowania przez nie odpadów 
medycznych.                     Monika Niemiec

Ledwo, ledwo…, ale jednak na zebranie przybyła odpowiednia liczba mieszkańców, dzięki czemu przeprowadzono wybory Zarządu. Fot. M. Niemiec

BŁADNICKA I ŁĄCZNA

Zniszczona tablica Zarządu.   Fot. M. Niemiec
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
w roku szkolnym 2020/2021

(cd. ze str. 1)
między sobą, to jest fajnie, podniecamy się, 
a jak przyjdzie grać w Europie, to zabawa 
kończy się bardzo szybko”. I trzeba przy-
znać, że ta ocena jest niestety nadal aktual-
na, a po naszej porażce w Euro 2020 prezes 
wielokrotnie zabierał głos podsumowując 
grę naszej kadry i stwierdzając m.in., że 
„graliśmy przeciętnie, ale na porażkę nie 
zasługiwaliśmy”.  

Również w naszym mieście ogląda się 
Mistrzostwa Europy, więc zapytaliśmy 
kilkoro ustroniaków o wrażenia z tej naj-
ważniejszej i dominującej obecnie imprezy 
sportowej.

Joachim Łaskawiec – chirurg: Oglądam 
mecze, bo to ważna impreza, natomiast 
bardzo mi przykro, że nasza drużyna od-
padła i to na początku eliminacji. Było to 
do przewidzenia, bo ona w ostatnich kilku 
meczach nie przedstawiała dobrej formy. 
Jeśli tylko czas pozwoli będę nadal oglądał 
następne rozgrywki i myślę, że zwycięży 
drużyna włoska, która od pierwszego meczu 
prezentowała się jak najlepiej, to faworyci 
mistrzostw Europy. Mecze z ciekawością 
oglądam i zobaczymy co jeszcze z tego 
wyniknie. 

Stanisław Malina – członek Zarządu 
Powiatu Cieszyńskiego: Porażka naszej dru-
żyny pokazuje obraz polskiej piłki. Wyjście 
z grupy, które było planowanym minimum, 
okazało się za wysokie na nasze możliwości.  
Generalnie stan polskiej piłki, szczególnie 
ligowej jest opłakany, a reprezentacja to 
tylko potwierdziła. Będę nadal oglądał roz-
grywki, bo ja zawsze kibicowałem Holandii, 
a ona stanowiła klasę i Danii. W finale bym 
oczekiwał, że będzie Holandia z Francją. 

Mirosław Gaura – modelarz, organizator 
wystaw i rekonstrukcji historycznych: Ja 

EURO 2020 
W OCZACH 

USTRONIAKÓW

 Wojewódzki Konkurs 
przedmiotowy z matematyki

Laureat: Matylda Markiewicz, Jakub Fol-
warczny (ZSP-1)
Opiekun: Katarzyna Bystroń
Finalista: Aleksandra Chwastek (SP-5)
Opiekun: Anita Rydzewska

Wojewódzki Konkurs 
przedmiotowy z języka polskiego

Laureatka: Agnieszka Zgondek (SP-3 z OP)
Opiekun: Karolina Świeczka
Finalistka: Matylda Markiewicz (ZSP-1)
Opiekun: Aleksandra Przeźmińska
II Ogólnopolska  Olimpiada Literatury 

i Języka Polskiego 
dla Szkół Podstawowych

Finaliści: Pola Bochenek, Tymoteusz Ho-

leksa, Karolina Sztuka (ZSP-1)
Opiekun: Angelika Matuszek

Międzynarodowy Konkurs „Kangur 
Matematyczny”

Kategoria „Żaczek” – klasy II
Wynik wyróżnienie:  Grzegorz Kamiński 
(ZSP-1)
Opiekun: Aleksandra Cymerlik
Kategoria „Maluch” – klasy III
Wynik bardzo dobry: Sadlok Jakub (SP-2),
Opiekun: Eryka Szurman 
Kategoria „Maluch” – klasy IV
Wynik wyróżnienie: Mateusz Lipowczan 
(ZSP-1)
Opiekun: Katarzyna Szewieczek
Kategoria „Beniamin” – klasy V
Wynik wyróżnienie: Iga Janeczek (SP-2)

Opiekun: Iwona Brudna-Warchał
Kategoria „Beniamin” – klasy VI
Wynik wyróżnienie: Rafał Czyba  (SP-2)
Opiekun: Iwona Brudna-Warchał
Kategoria „Kadet” – klasy VII
Wynik wyróżnienie: Agnieszka Zgondek  
(SP-3 z OP)
Opiekun: Sylwia Klusek-Szleszyńska
Kategoria „Kadet” – klasy VIII
Wynik wyróżnienie: Aleksander Jarosiński 
(SP-5) 
Opiekun: Anita Rydzewska

Ogólnopolski Konkurs 
Języka Angielskiego „FOX”

Klasy III
Wynik dobry: Jeremi Rychlak (ZSP-1)
Opiekun: Dagmara Wiercińska

Wspólne oglądanie meczu w pubie Akwarium przy ul. Gałczyńskiego. W 2002 roku od-
były się XVII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Zostały rozegrane w maju i w czerwcu 
w Korei Południowej i Japonii. Pierwszy raz w historii mistrzostwa zorganizowane zostały 
przez dwa kraje i po raz pierwszy poza Europą i Ameryką. W turnieju zadebiutowały reprezen-
tacje Chin, Ekwadoru, Senegalu, Słowenii. W finale spotkały się dwie najbardziej utytułowane 
drużyny mistrzostw świata. Brazylia pokonała Niemcy 2:0, zdobywając swój piąty tytuł. Był 
to pierwszy mecz tych drużyn w historii tego turnieju. Polska po raz pierwszy od 1986 roku 
zagrała w finałach mistrzostw świata, jednak przegrała dwa pierwsze mecze (z Koreą Płd. 
0:2 i Portugalią 0:4). Dopiero w ostatnim meczu, grając w zupełnie zmienionym składzie, 
pokonała reprezentację USA 3:1. Mimo to, zakończyła mistrzostwa na ostatnim miejscu w 
grupie (wg Wikipedii).                                                                                        Fot. M. Niemiec

Fot. W. SuchtaFot. W. Suchta
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słabnie, to zaraz go inny zastępuje, by tylko 
skład był odpowiedni. Wszyscy czują się 
drużyną i wszyscy na ten cel się składają.   

Danuta Śliwka – przedszkolanka: Oglą-
dałam jak Polacy grali. Z moim synem 
Mariuszem Gojskim, który teraz mieszka  
w Anglii, nieraz dyskutowaliśmy i przy-
znaję, że Lewandowski fajnie grał, ale goli 
mogło być więcej. Nie jestem zapalonym 
kibicem, ale mój syn ogląda wszystkie me-
cze. Kiedyś w młodości to nawet jeździł na 
rozgrywki do Francji, czy Anglii. Był też w 
San Marino i  Monako. Odkąd mieszka w 
Anglii, to też często jedzie i uczestniczy w 
meczach na stadionach. ale teraz kibicuje 
przed telewizorem. Sam jest sportowcem 
i brał udział w rajdach samochodowych, a 
nawet był jednym ze zwycięzców w ustroń-
skim „Autowirze”.

Ryszard Szymkiewicz – długoletni 
pracownik MDK „Prażakówka”: Jestem 
kibicem i nadal oglądam mecze. A nasza 
piłka od dłuższego czasu mocno kuleje  
i wydaje mi się, że trzeba by bardzo mocno 
drużynę odmłodzić i niech młodzi dochodzą 

wcale się nie interesuję piłką nożną i tak 
było od dziecka.  Owszem żeglarstwo, sko-
ki spadochronowe, tenis, rajdy samocho-
dowe to moje zainteresowania. Tak jakoś 
mnie ojciec wychował, bo on też nigdy nie 
był fanem piłki, a raczej preferował sporty 
ekstremalne i to mi pozostało. Kiedyś jako 
dziecko grałem w piłkę, ale wtedy miałem 
dziesięć lat. A teraz naprawdę ani jednego 
meczu nie oglądałem. Najbardziej podoba 
mi się jazda konna, tenis – już nie gram, bo 
wiek robi swoje, ale żegluję dalej i to jest 
takie moje bardzo mocne zainteresowanie 
sportem. W rajdach samochodowych nie-
stety nie uczestniczę, ale bardzo kibicuję 
– tak zostałem wychowany. 

Elżbieta Tyrna – emerytowana nauczy-
cielka, dyr. SP 6: Nie oglądałam ani jednego 
meczu, tylko dowiedziałam się, że nasi 
przegrali i tyle. Mnie to nigdy nie intereso-
wało, ale kiedyś jak mąż żył, to czasem mu 
towarzyszyłam przed telewizorem. Jestem 
fanem skoków narciarskich i takich zmagań 
nigdy nie opuszczę. 

Karol Brudny – prezes Stow. Miłośni-
ków KU: Czy jestem fanem piłki nożnej? 
Tak średnio, ale jeśli mam się wypowie-
dzieć, to stwierdzam, że kolejny raz zawie-
dzione są pokładane w drużynie i w naszych 
piłkarzach nadzieje. Natomiast to, że nie 
wybiją się oni na jakąś wielkość, to po pro-
stu wynika z tego, że ta jakość już od nich 
odeszła. To wszystko już było, ale odbudo-
wać znów drużynę, by osiągnąć sukcesy, to 
trzeba dużej kasy, a tej prawdopodobnie nie 
będzie. Co do trenera to nie mam zdania, 
wydaje mi się to taki mit, że on wiele może. 
Wiele mogą przede wszystkim zawodnicy, 
a w drużynie najważniejsza jest atmosfera, 
to musi być team, to taka zgrana drużyna 
gotowa na wszystko. A nasi to są tacy – każ-
dy na swój interes patrzy. Ze Słowacją to 
była nonszalancja: najsłabsza drużyna, nie 
ma się co wysilać, więc zawodnicy, trener 
i działacze gwiazdorzyli. No i stało się tak 
jak się stało, a potem przyszła mobilizacja, 
więc lepiej zagrali, mieli więcej szczęścia 
i byli drużyną! Dla mnie bardziej interesu-
jąca jest siatkówka, którą częściej oglądam 
i w tej naszej drużynie jest widoczna ta gra 
zespołowa. Gdy tylko któryś zawodnik 

do perfekcji. Bardzo lubię piłkę, ale na od-
powiednim poziomie, a nie tak jak u nas, 
że dużo się mówi. Dziennikarze, działacze, 
a nawet zawodnicy przedstawiali nam 
same superlatywy, a później okazało się 
całkiem co innego. Dobrą piłkę lubię oglą-
dać i na pewno znajdę na to czas. Trudno 
przewidzieć, kto zwycięży. Ja bym liczył 
na Włochów, ale to różnie bywa. Czasami 
faworyci odpadają, a zostają tzw. czarne 
konie.     Opracowała: Lidia Szkaradnik

Strefa Kibica na rynku i mecz Polska-Senegal, kltóry przegraliśmy 1:2. XXI Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej odbywały się w Rosji na przełomie czerwca i lipca. Był to pierwszy turniej, 
który odbył się w Europie Wschodniej, a także pierwszy, którego państwo-gospodarz leży 
na dwóch kontynentach (w Europie i w Azji). To również pierwszy mundial, na którym za-
stosowano technikę wideoweryfikacji decyzji sędziego (tzw. VAR). W turnieju wzięły udział 
reprezentacje z 32 krajów, debiutowały reprezentacje Islandii i Panamy. Mistrzostwo wygrała 
reprezentacja Francji, która pokonała Chorwację 4–2. Gospodarz odpadł w ćwierćfinałach. 
Polska nie wyszła z grupy (wg Wikipedii).                                                     Fot. M. Niemiec

Klasy IV
Najlepszy wynik w mieście: Emilia 
Sztwiertnia (SP-2)
Opiekun: Małgorzata Ściślewska
Klasy V
Wynik bardzo dobry: Aleksandra Legierska 
(SP-2). Opiekun: Anna Hanzlik
Klasy VI
Wynik bardzo dobry: Martyna Kuczera 
(ZSP-1)
Opiekun: Justyna Domagała 
Klasy VII
Wynik dobry: Patrycja Wójcik (SP-2)
Opiekun: Magdalena Gregorska
Klasy VIII
Wynik bardzo dobry: Nicole Nowakowska 
(SP-2) 
Opiekun: Magdalena Gregorska

Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy Ogólnej „Wiem, bo chcę”

Klasa I
1.m.: Martyna Bujok (SP-6)
Opiekun: Lucyna Najda 

Klasa II
1.m.: Hanna Cichy (SP-1)
Opiekun: Daria Cieślawska
Klasa III
1.m.: Natalia Janeczek (SP-2)
Opiekun: Marta Paździorko

Ogólnopolski Konkurs Biblijny 
„Sola Scriptura”

2.m. w kategorii plastycznej: klasa 1 Na-
talia Gojniczek (SP-2)
Opiekun: Urszula Śliwka

Międzynarodowy Ekumeniczny 
Konkurs Wiedzy Biblijnej  „Jonasz”

Klasa III 
1.m.: Aleksander Szeremeta (SP-2), 
Opiekun: Urszula Śliwka
Klasa IV
3.m.: Sztwiertnia Emilia (SP-2)
Opiekun: Urszula Śliwka
Mistrzostwa Śląska w Skoku o Tyczce
Kategoria Dzieci Starszych:
1.m.: Patryk Polok (SP-5)
Opiekun: Magdalena Kubala

Kategoria Młodziczek:
1.m.: Weronika Chrapek (SP-5)
Opiekun: Magdalena Kubala

Śląska Liga Dzieci i Młodzieży 
w narciarstwie alpejskim

2.m. w klasyfikacji szkół podstawowych.
Drużyna w składzie: Aleksander Deda, 
Filip Gancarz, Karol Gancarz, Barbara 
Helios,  Nadia Kohut, Aleksander Kolasa, 
Pola Kolasa, Hannna Łamacz, Józef Ła-
macz, Igor Majka, Konrad Michnik, Aleks 
Ogonowski, Igor Olszak, Mateusz Sikora, 
Wojciech Srokol, Emilia Śliwka, Mikołaj 
Śliwka, Oliwier Uklejewicz.
Opiekun: Sławomir Kohut

III miejsce w Finale Wojewódzkim 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w piłce ręcznej chłopców
Drużyna w składzie: Wojciech Kotela, 
Konrad Sikora, Piotr Puzoń, Grzegorz 
Łazarz, Łukasz Wontroba, Jakub Folwar-
czny, Alan Markuzel, Dominik Siekierka, 
Marcin Siekierka.  Opiekun: Piotr Bejnar

Fot. M. Niemiec
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Karolina Mierwa, uczennica Klima-
tycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
J. Michejdy została laureatką XIV 
Powiatowego Konkursu Poetyckiego 
im. Jana Kubisza „Kwiaty Ziemi Cie-
szyńskiej”. Zadaniem uczestników 
konkursu było ukazanie w formie 
wiersza piękna przyrody Śląska Cie-
szyńskiego. Jury wyróżniło napisany 
przez Karolinę utwór poświęcony 
majestatycznemu ustrońskiemu dę-
bowi.                                             M.M.

9 czerwca miało miejsce w naszym domu 
pierwsze od ponad roku nabożeństwo 
ewangelickie prowadzone przez wika-
riusza parafii ewangelicko-augsburskiej  
w Ustroniu, a trzy dni później msza ka-
tolicka, którą prowadził wikary parafii 
rzymskokatolilckiej. Obaj wikariusze zo-
stali przywitani przez kierownik MDSS 
Ilonę Niedobę. Zgromadzenia tradycyjnie 
odbyły się w uroczyście przygotowanej 
na tę ceremonię jadalni i cieszyły się du-
żym zainteresowaniem seniorów, którzy 

WRÓCIŁY MSZE I NABOŻEŃSTWA

Z

licznie przybyli na te uroczystości. Nasi 
mieszkańcy byli wzruszeni ponowną moż-
liwością udziału we mszy i nabożeństwie, 
niektórzy nawet płakali.

13 czerwca delegacja Miejskiego Domu 
Spokojnej Starości brała udział w mszy 
w intencji Fundacji św. Antoniego, która 
odbyła się w kościele pw. Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata na Zawodziu. W trak-
cie mszy uczestnikom rozdawano poświę-
cony chleb. Został on również przekazany 
mieszkańcom Domu przy ul. Słonecznej. 

Po okresie obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 do Miejskiego 
Domu Spokojnej Starości Ustroniu powracają cotygodniowe msze i nabożeństwa.

Pierwsze nabożeństwo od ponad roku.                                                                   Fot. MDSS

Poświęcone chleby z Zawodzia.         Fot. MDSS

Dąb, który historię zna…
Na pamiątkę chwili zostało
Drzewo, które ma lat niemało.
I wiek kolejny w górę rośnie,
Na Ustroń spogląda radośnie.

Co strasznych chwil kilka przeżyło.
Świadkiem dobra też nieraz było.
Dąb - on inny wygląd kiedyś miał
I może gdzie indziej rosnąć chciał...

Kiedy ten dąb był jeszcze małym,
Jan Sobieski na koniu białym
Na odsiecz cesarzowi ruszył
 wygrał bitwę, a Turków skruszył.
Dąb Sobieskiego jest wysoki,
Dlatego widok ma szeroki,
Więc na Czantorię spojrzeć może,
A tam rycerz ma swoje łoże. 
Ogromne drzewo rzuca swój cień.
Rośnie w górę jego gruby pień.
Przechodnia każdego zachwyca 
W dzień i nocą - w blasku księżyca.
Wsłuchaj się w liści szelest i szum
I spójrz tam, gdzie rycerzy śpi tłum.
Zobaczysz lasy tworzące mur,
Usłyszysz piękne legendy gór.

                             Karolina Mierwa

LAUREATKA 
KONKURSU 

POETYCKIEGO 

Msza katolicka.                             Fot. MDSS

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe ,,Ustroń" S.A. 

URUCHAMIA  
poradnię dla pacjentów, którzy przechorowali Covid-19 

 Lekarz konsultujący: Profesor dr hab.n. med. Aleksander Sieroń  
    specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii, 
    balneologii i medycyny fizykalnej oraz angiologii

Wizyty odbywać się będą 1x w miesiącu w wyznaczonym terminie.

Najbliższy termin: 22.07.2021 r. godz. od 10.00 do 13.00

 Przychodnia Uzdrowiskowa, Ustroń ul. Sanatoryjna 7, tel. kontaktowy: 33 856 57 90

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z oferty!

Choroba ta niesie ze sobą duże ryzyko wielorakich powikłań, a leczenie wymaga szerokiej wiedzy  
i wielodyscyplinarnych działań. 

26/2021/5/R

Karolina Mierwa.
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ABSOLWENCI ROKU

Matylda Markiewicz.

ABSOLWENT ROKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 1 
W ZSP-1 W USTRONIU

Matylda Markiewicz 
Lista osiągnięć Matyldy Markiewicz  

w klasach IV - VIII: Klasa 4: wyróżnienie  
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Ma-
tematyczny, wyróżnienie w XXIV Międzyna-
rodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam  
w Beskidach”, wyróżnienie w Międzyszkol-
nym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „I 
Love Singing”, 3.m. w Miejskim Konkursie 
Recytatorskim. Kl. 5: wyróżnienie w Między-
narodowym Konkursie Kangur Matematyczny. 
Kl. 6: wyróżnienie w Międzynarodowym Kon-
kursie Kangur Matematyczny, 1.m. w Miejskim 
Konkursie „Mistrz Rachunku Pamięciowego”  
o Puchar Dyrektora SP 2 w Ustroniu, laureat 
w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym „Sola 
Scriptura 2018/2019”. Kl. 7: wyróżnienie  
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Mate-
matyczny, 1.m. w Miejskim Konkursie Recyta-
torskim. Kl. 8: laureat  w Wojewódzkim Kon-
kursie Przedmiotowym z Matematyki, finalista 
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym  
z Języka Polskiego

„ZŁOTY ABSOLWENT ROKU” 
KLIMATYCZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 2 
W USTRONIU

Wojciech Burcek
Zachowanie: wzorowe. Przewidywana śred-
nia ocen na zakończenie 8 klasy: 5,4.
Wojtek począwszy od klasy czwartej 
brał aktywny udział w wielu konkur-
sach przedmiotowych: - Międzynarodo-
wy konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”, 
międzynarodowy konkurs j. angielskiego 
„THE BIG CHALLENGE”, ogólnopolski konkurs 
j. angielskiego „FOX”, wojewódzki konkurs 
przedmiotowy z j. polskiego, wojewódzki 
konkurs przedmiotowy z matematyki, wo-
jewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki, 
wojewódzki konkurs przedmiotowy z geografii, 
szkolny konkurs z języka angielskiego „STEP 
AHEAD”, szkolny konkurs „MISTRZ HISTORII”, 
konkurs j. angielskiego „THE BEST”, konkurs 
matematyczny „MISTRZ RACHUNKU PAMIĘ-
CIOWEGO”. Wojtek dał się poznać jako uczeń  
o wysokiej kulturze osobistej, zawsze punktualny  
i zdyscyplinowany. Chętnie służył pomocą 
nauczycielom oraz uczniom w klasie i poza 
nią. Od najmłodszych lat brał aktywny udział 
w życiu klasy i szkoły, był zaangażowany  
w pracę społeczną w charakterze wolontariu-
sza. Wzorowo pełnił funkcję przewodniczącego 
klasy oraz działał w Samorządzie Uczniowskim. 

W bieżącym roku szkolnym był członkiem 
szkolnego pocztu sztandarowego, regularnie 
uczęszczał do szkoły, przykładnie wywiązywał 
się ze wszystkich obowiązków szkolnych, 
samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania 
i uzdolnienia. W ósmej klasie uzyskał stypen-
dium Burmistrza Miasta Ustroń za wysokie 
wyniki w nauce.

ABSOLWENT ROKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 3 

Z OP W USTRONIU
Maria Witkowska

Zachowanie: wzorowe. Średnia ocen: 5,83
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  
i Samorządu Klasy 8. Laureatka wielu kon-
kursów:  1.m. w konkursie literackim o zasięgu 
wojewódzkim „…Jeszcze będzie normalnie…” 
organizowanym przez Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, 1.m. w Międzynaro-
dowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam  
w Beskidach”, 1.m. w miejskim konkursie na 
kartkę świąteczną organizowanym przez MDK 
Prażakówka w Ustroniu, finalistka konkursu 
plastyczno-literackiego „Na skrzydłach przy-
jaźni”, który został zorganizowany w ramach 
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (2018). 
Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Godnie reprezentowała szkołę  
w wielu konkursach (brała udział w Woje-
wódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka 
Polskiego, w konkursach literackich, mate-
matycznych, plastycznych) osiągając liczne 
wyróżnienia i wysokie lokaty.

ABSOLWENT ROKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 6 

W USTRONIU NIERODZIMIU
Szymon Sikora

Jest zdolnym i ambitnym uczniem. Bierze 
udział w życiu szkolnym i klasowym. Angażuje 
się we wszystkie akcje charytatywne. W roku 
2020/2021 uczęszczał do koła teatralnego 
„Razem”. Wziął udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie z chemii. Zdobył wyróżnienie 
podczas 23 rejonowego konkursu recytator-
skiego. Jest również aktywny w sporcie. Brał 
udział w miejskich biegach przełajowych. Ma 
zawsze jedną z najwyższych średnich ocen 
oraz wzorowe zachowanie. Z szacunkiem 
odnosi się do nauczycieli i innych pracowników 
szkolnych. Ma dobre relacje z rówieśnikami. 
Zawsze angażował się w pracę na rzecz szkoły. 
Był członkiem chóru szkolnego, brał udział 
w licznych zawodach sportowych w których 
odnosił sukcesy. Zdobywał również nagrody  
w wielu konkursach recytatorskich i turniejach 
szachowych. 

Wojciech Burcek. Maria Witkowska.        Fot. Szymon Brodacki

Aleksandra Chwastek.

ABSOLWENT ROKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
Aleksandra Chwastek

Uczennicę cechuje nienaganna postawa  
i wysoka kultura osobista. Każdego roku 
uzyskiwała wzorową ocenę z zachowania oraz 
osiągała średnią ocen na poziomie co najmniej 
4,75. Chętnie angażuje się w działania na 
rzecz innych (Akcje wolontariatu – Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy). Jest niezwy-
kle sumienna oraz pracowita. Oznacza się 
koleżeńskością i nigdy nie wchodzi w konflikty 
z innymi uczniami. Aktywnie uczestniczy  
w zajęciach dodatkowych z matematyki, aby móc 
rozwijać swoje zainteresowania. Aleksandra od 
klasy pierwszej godnie reprezentowała szkołę  
w licznych konkursach osiągając wysokie 
wyniki na różnych szczeblach. W tym roku 
szkolnym uzyskała tytuł finalistki w Wojewódz-
kim Przedmiotowym Konkursie z Matematyki.

Szymon Sikora.
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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)

Dorota Sumińska „Skąd przyszedł pies?” 
 
Nowy audiobook Doroty Sumińskiej dla żądnych wiedzy młodych czytelników w interpretacji 
Krystyny Czubówny. To książka popularnonaukowa i powieść drogi w jednym. Nie jest to jednak 

zwykła droga. Raczej pasjonująca wędrówka przez 
wieki, epoki, pokolenia…
„To opowieść o bardzo długiej drodze, jaką przeszedł 
wilk, by stać się psem. Tak naprawdę nie szedł sam, 
bo prowadził go człowiek. Ich podróż trwała tysiące 
lat i była pełna nie zawsze miłych przygód. Trzeba je 
poznać, by lepiej zrozumieć psa, którego nazywamy 
naszym najlepszym przyjacielem, i po to, by stać się 
najlepszym przyjacielem psa” – pisze Dorota Sumiń-
ska. A wszystko zaczęło się od przypadkowego spot-
kania małego wilka i chłopca, który nosił imię Inny. A 
wilkowi nadał imię Mój… Zresztą przeczytajcie sami. 
Bo czego nie robi się dla najlepszego przyjaciela.

Gail Carson Levine „Przystań Elfów 
i wyprawa 

po różdżkę”

Elfy po raz kolejny 
przeżywają przygo-
dę pełną wrażeń, ale 
i niebezpieczeństw. 
Tym razem ich zada-
niem jest odnalezie-
nie magicznej różdżki.  
W tym celu organizują 
wyprawę. Czy uda im 
się odnaleźą różdżkę? 
A może wyprawa za-
kończy się fiaskiem?

SPORTOWIEC ROKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

W ZSP-1 W USTRONIU

Nina Brachaczek
W związku z pandemią w roku szkolnym 

2020/2021 zawody szkolne zostały odwołane. 
W poprzednich latach Nina zawsze repre-
zentowała szkołę w zawodach sportowych, 
osiągając znaczne sukcesy: piłka ręczna: 1.m. 
w zawodach miejskich, 1.m. w zawodach 
międzygminnych, 1.m. w finale powiatu 
cieszyńskiego, 1.m. w zawodach rejonowych, 
3.m. w półfinale wojewódzkim; koszykówka: 
2.m. w zawodach miejskich, siatkówka: 2.m. 
w zawodach miejskich.

Nina jest wszechstronna sportowo. Zawsze 
prezentuje postawę fair play. Jest bardzo 
zaangażowana w życie sportowe szkoły. Od 
września 2017 roku jest zawodniczką piłki 
ręcznej klubu MKS Ustroń. Reprezentuje 

miasto Ustroń w Śląskiej Lidze Piłki Ręcznej 
Dziewcząt. W tym roku została powołana do 
Kadry Wojewódzkiej Śląska Juniorek Młodszych 
w Piłce Ręcznej.

Piotr Puzoń
W roku szkolnym 2020/2021 z powodu 
pandemii wszystkie zawody szkolne zostały 
odwołane. W  poprzednich latach Piotr zawsze 
reprezentował szkołę i zdobywał wysokie loka-
ty: piłka ręczna: 1.m. w zawodach miejskich, 
1.m. w zawodach międzygminnych, 1.m. w fi-
nale powiatu cieszyńskiego, 1.m. w zawodach 
rejonowych, 3.m. w półfinale wojewódzkim
Piotr jest również zawodnikiem piłki ręcznej 
MKS Ustroń i reprezentuje miasto Ustroń w 
Śląskiej Lidze Piłki Ręcznej Młodzików.
W tym roku szkolnym Piotrek został brązowym 
medalistą w Śląskiej Lidze Wojewódzkiej Piłki 
Ręcznej. Piotr jest wszechstronny sportowo. 
Zawsze prezentuje postawę fair play. Jest 
bardzo zaangażowany w życie sportowe szkoły.

SPORTOWIEC ROKU 
KLIMATYCZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 2 W USTRONIU

Kacper Boruszewski
Gry zespołowe to zdecydowanie jego mocna 
strona. Umiejętność współpracy w drużynie 
a także indywidualne zdolności były zawsze 
widoczne podczas rozgrywek piłki nożnej, 
piłki ręcznej oraz siatkówki. Będąc w klasie 
szóstej zajął wraz z zespołem 3 m. w Finale 
Wojewódzkim w Piłce Siatkowej. Wykazuje 
ponadprzeciętne umiejętności jako bramkarz 
klubu sportowego Kuźnia Ustroń. Najciekawsze 
sukcesy ostatnich lat to corocznie zajmowane 
pierwsze miejsce w zimowej lidze oraz letniej 
lidze piłki nożnej.

Natalia Wróblewska
Jej pasją jest siatkówka. Już jako czwarto-
klasistka stanowiła trzon drużyny szkolnej  
w tej dyscyplinie, przejawiając niezwykły 
talent i charakter. Jej największe sukcesy to 
2.m. w Zawodach Powiatowych w Piłce Siatko-
wej w klasie czwartej, oraz pierwsze miejsce  
w Zawodach Powiatowych w Piłce Siatkowej 
w klasie piątej. Od kilku lat jest kapitanem 
drużyny siatkarskiej klubu TRS Siła Ustroń.

SPORTOWCY ROKU

Nina Brachaczek. Piotr Puzoń. Kacper Boruszewski.
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SPORTOWIEC ROKU 
KLIMATYCZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 3 
z OP W USTRONIU

Łukasz Korcz
Czynnie uczestniczył w życiu sportowym 
szkoły. Brał aktywny udział w zajęciach 
Szkolnego Klubu Sportowego. Prezentował 
sportową postawę: po koleżeńsku i z szacun-
kiem zachowując się wobec współzawodni-
ków, oraz przestrzegając zasady fair-play. 
Zawsze plasował się w czołówce najlepszych 
sportowców i stawał na podium zdobywając 
pierwsze miejsca w szkolnych zawodach. 
Łukasz jest osobą, która zawsze walczy do 
końca o jak najlepszy wynik, nie oddaje pola 
walkowerem.

Oliwia Sikora
Czynnie angażowała się w życie sportowe 
szkoły, pomagała w organizowaniu imprez spor-
towych. Sumiennie podchodziła do przedmiotu 
wychowania fizycznego. Brała aktywny udział 
w zajęciach Szkolnego Kubu Sportowego, 
gdzie swoją postawą zachęcała innych do 
podejmowania aktywności fizycznej. Pomimo 
zamknięcia szkół w czasie pandemii, Oliwia 
znalazła motywację do podejmowania aktyw-
ności fizycznej, trenując taniec i gimnastkę.

SPORTOWIEC ROKU 
KLIMATYCZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 5 

Weronika Chrapek
Mistrzyni Śląska w skoku o tyczce w kategorii 
U-16 , plasuje się w czołówce zawodniczek 
w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Poza 
lekkoatletyką interesuje się gimnastyką. Re-
prezentantka szkoły w zawodach sportowych 
takich jak biegi przełajowe, gry zespołowe. 
Weronika jest bardzo pracowitą i zdolną 
osobą, nie tylko sportowo – jest wzorową  
i pilną uczennicą  z bardzo wysokimi wynikami 
w nauce.

Patryk Polok
 Mistrz Śląska w skoku o tyczce w kategorii 
U-14. Reprezentant szkoły na zawodach szkol-
nych w biegach przełajowych, piłce nożnej. 
Poza lekką atletyką interesuje się piłką nożną  
i koszykówką. Patryk jest pracowitym i su-
miennym uczniem oraz zawodnikiem, zawsze 
skłonnym do pomocy innym. 

SPORTOWIEC ROKU 
KLIMATYCZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 6 W USTRONIU

Noemi Grabiec
Jest zapaloną koszykarką, która w swojej 
drużynie zdobyła wicemistrzostwo w lidze 
śląskiej, a ze starszą drużyną awansowała 
do finału Mistrzostw Polski, co oznacza, że 

jest zawodniczką jednej z ośmiu najlepszych 
drużyn w Polsce.

Szymon Sikora 
Jest absolutnym liderem w grach zespołowych 
i konkurencjach biegowych. W krótkich odstę-
pach czasu poprawia własne rekordy życiowe  
i co za tym idzie, rekordy szkolne na średnich  
i długich dystansach. Zdobywa również wysokie 
lokaty w biegach przełajowych. 

Natalia Wróblewska. Łukasz Korcz.            Fot. Szymon Brodacki Oliwia Sikora.                  Fot. Szymon Brodacki

Weronika Chrapek. Patryk Polok.

Noemi Grabiec. Szymon Sikora.            Fot. Karolina Francuz
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TO BYŁ UDANY SEZON!

MKS Ustroń zakończył już zmagania 
w sezonie 2020/21. Sezonie, który od 
początku do końca toczył się w dobie 
pandemii. To z pewnością przysporzyło 
klubowi nowe, nieznane do tej pory 
wyzwania natury organizacyjnej. Jaki 
to był sezon?
Miniony już sezon był bardzo trudny. Bo-
rykaliśmy się przez cały czas z różnymi 
problemami, zaczynając na przerwach 
w rozgrywkach, a na kwarantannach  
i nieobecnościach niektórych zawodników 
kończąc. Dodatkowo był to rekordowo 
długi sezon, ponieważ rozpoczęliśmy go 
we wrześniu, natomiast ostatni mecz roze-
graliśmy w połowie czerwca. Na szczęście 
pokonaliśmy te wszystkie trudności i uda-
nie zakończyliśmy sezon.
Jako pierwsze sezon zakończyły ju-
niorki młodsze, które rozgrywki ligowe 
zakończyły na ostatniej pozycji. Czy to 
oznacza, że sezon ten był dla ustrońskich 
szczypiornistek nieudany?
Dla juniorek młodszych sezon pod wzglę-
dem sportowym nie był udany, ponieważ 
wygrały tylko jeden mecz, natomiast  
w pozostałych spotkaniach musiały prze-
łknąć gorycz porażki. Był to dla nich bar-
dzo trudny sezon, ale trzeba też przyznać, 
że swoje mecze rozgrywały w starszej 
kategorii wiekowej, w której poziom  
w naszym województwie jest bardzo wyso-
ki. Wystarczy wspomnieć, iż Zgoda Ruda 
Śląska została wicemistrzem Polski, nato-
miast zawodniczki Sośnicy Gliwice otarły 
się o awans do najlepszej czwórki w kraju. 
Najmłodsi ustrońscy piłkarze ręczni,  
rozgrywki ligowe zakończyli na trzecim 
miejscu w naszym województwie. Taki 
rezultat odzwierciedla potencjał jakim 
dysponuje ta drużyna?
Tak, taki rezultat odzwierciedla potencjał 
tej drużyny. Zdobyli oni brązowe medale 

Mistrzostw Śląska, co uważam, że jest spo-
rym sukcesem. Przy odrobinie szczęścia i 
lepszemu zbiegowi okoliczności, ponieważ 
zespół ten również borykał się z proble-
mami spowodowanymi pandemią, można 
było pokusić się i powalczyć o drugie 
miejsce. Ostatecznie drużyna ta zakończyła 
sezon na trzecim miejscu, z czego trzeba 
się z tego cieszyć.
Juniorzy młodsi najpierw wygrali bara-
że, a następnie pisali swoją emocjonu-
jącą historię w Mistrzostwach Polski. 
Ostatecznie ich zmagania zakończyły 
się na etapie 1/8, jednak awans do grona 
ośmiu najlepszych drużyn w kraju był 
na wyciagnięcie ręki. Czy patrząc na to 
z perspektywy czasu przewagę bierze 
duma i zadowolenie z takiego sezonu, 
czy też przeważa poczucie niedosytu?
Patrząc z perspektywy czasu na wynik 
juniorów młodszych przewagę bierze 
poczucie dumy i zadowolenia, ponieważ 
rozegraliśmy bardzo dobry sezon oraz 
pokazaliśmy się z dobrej strony na Mi-
strzostwach Polski. Zabrakło nam jednej 
bramki, aby awansować do najlepszej 
ósemki w kraju, więc lekki niedosyt oczy-
wiście jest, ponieważ jesteśmy drużyną 
ambitną i stawiającą sobie wysokie cele. 
Mamy przed sobą kolejne dwa lata, żeby 
popracować i przygotować się do imprezy 
docelowej, którą będą Mistrzostwa Polski 
za dwa lata i tam już spróbujemy do tej 
ósemki ponownie wejść (drużyna ta będąc 
dwa lata temu w kategorii młodzika awan-
sowała do grona ośmiu najlepszych drużyn 
w kraju – przyp. aut.).
Jako ostatni rozgrywki zakończyli 
ustrońscy seniorzy, którzy w swoim 
debiutanckim sezonie zostali wicemi-
strzami III ligi. Jak trener ocenia ten 
sezon w ich wykonaniu?
Nasi seniorzy mają za sobą bardzo udany 

W górnym rzędzie od lewej: Łukasz Gogółka, Mateusz Cieślar, Michał Jopek, Krzysztof Bielesz 
(zasłonięty), Mateusz Turoń, Marcin Białkowski, Arkadiusz Czapek, Aleksander Bejnar, Piotr 
Szturc. W dolnym rzędzie od lewej: Leszek Szczypka, Piotr Bejnar, Piotr Gawlas, Michał 
Raszka, Dawid Oliwka, Jan Cieślar, Damian Kurowski, Szymon Gogółka, Bartosz Mrowiec, 
Łukasz Szczęsny, Piotr Browarczyk, Lesław Kaczmarek.                                 Fot. K. Medwid

sezon. Przed startem rozgrywek drużyna 
ta była sporą niewiadomą i nie do końca 
wiedzieliśmy jak odnajdziemy się w III li-
dze, która była w tym sezonie najsilniejszą 
III ligą jak do tej pory. Z meczu na mecz 
graliśmy coraz lepiej, natomiast cztery 
ostatnie spotkania zagraliśmy koncertowo 
i w pełni zasłużenie zostaliśmy wicemi-
strzami tej ligi.
Wicemistrzostwo III ligi daje możliwość 
ubiegania się o awans. Jakie są widoki na 
to, aby po wakacjach drużyna seniorów 
rozgrywała swe mecze w II lidze?
Na chwilę obecną wiemy, że uzyskaliśmy 
awans do II ligi. Przed sezonem nie bra-
liśmy tego pod uwagę, ale skoro pojawiła 
się możliwość grania wyżej, to trzeba tę 
szansę wykorzystać. Czynimy starania za-
równo pod względem organizacyjnym, jak 
i finansowym, żeby w tej II lidze zagrać. 
Uważam, że pod względem sportowym 
jesteśmy gotowi do grania wyżej. Oczywi-
ście naszym największym problemem jest 
miejsce rozgrywania zawodów, ponieważ 
w Ustroniu nie ma takiego obiektu, ale 
dostaliśmy zgodę, żeby warunkowo roz-
grywać nasze mecze na hali Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. Wygląda więc na 
to, że po raz pierwszy w historii ustroń-
ska drużyna zadebiutuje na tak wysokim 
szczeblu rozgrywkowym.
Czy w następnym sezonie MKS Ustroń 
w dalszym ciągu będą reprezentowały 
te same cztery zespoły, czy też istnieje 
możliwość, że ich liczba ulegnie zmia-
nie?
Pod największym znakiem zapytania stoi 
występ dziewcząt w przyszłym sezonie. 
Na pewno zostanie drużyna seniorów oraz 
juniorów i juniorów młodszych (w tym 
sezonie były to kolejno drużyny juniorów 
młodszych i młodzików – przyp. aut.).  
A czy będzie coś jeszcze? Wiele zależy od 
finansów, którymi będziemy dysponowali, 
ponieważ w związku z pandemią środki 
na kluby sportowe zostały w znacznym 
stopniu ograniczone i nie wiemy na co 
będziemy mogli sobie pozwolić. Na pewno 
bardzo byśmy chcieli stworzyć kolejne 
zespoły i móc trenować oraz pracować  
z młodszymi rocznikami. 
Dziękuję za rozmowę.
                 Rozmawiał: Arkadiusz Czapek

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

26/2021/3/R

Od ostatniego spotkania w sezonie 2020/21 minęło już trochę czasu, więc jest 
to dobry moment, aby z perspektywy czasu podsumować minione już rozgrywki 
w wykonaniu ustrońskich szczypiornistek i szczypiornistów. W zakończonym nie 
tak dawno sezonie MKS Ustroń reprezentowała jedna drużyna seniorska oraz trzy 
młodzieżowe, o których opowiedział trener Piotr Bejnar.
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 W  dawnym Ustroniu

Po naszymu...

W tym tygodniu prezentuję 
unikalne znalezisko, odkryte 
ostatnio przez ustrońskiego 
kolekcjonera Bronisława 
Miecha, który zwrócił się do 
nas z prośbą o identyfikację 
pewnego skarbu, wyłonio-
nego spod ziemi w górnym 
Ustroniu w związku z remon-
tem linii kolejowej. Jest to 
fragment porcelanowego na-
czynia z pięknie zachowanym 
i niezatartym logo Moorbadu, 
czyli otwartego w 1901 r. 
Zakładu Kąpieli Borowino-
wych z Domem Zdrojowym. 
U góry widzimy właśnie ów 
dom na planie sprzed 100 
lat, kiedy to postanowiono 
dobudować do niego leżal-
nię (Liegehalle) wraz z tara-
sem do kąpieli słonecznych. 
Z kolei tajemnicze naczynie 
okazało się dozownikiem na 
leki, rozdzielonym przegród-
kami, wyznaczającymi dawki 
medykamentów na rano, po-
łudnie i wieczór. W zbiorach 
Muzeum Ustrońskiego posia-
damy takie same dozowniki, 
również pochodzące z Moor-
badu, ale nieopatrzone logo, 
z czego wynika, iż zdobiona 
seria była limitowana. To za-
inspirowało nas do zbadania, 
które elementy wyposaże-
nia Zakładu Kąpielowego 

posiadały logo. Dotychczas 
znaleźliśmy je na misie do 
mycia, talerzach oraz opisy-
wanym właśnie dozowniku. 

Może ktoś z Czytelników po-
siada w ten sposób sygnowa-
ny przedmiot w rodzinnych 
zbiorach i zechciałby nam go 

przekazać lub udostępnić do 
sfotografowania?

Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie

Jako się mocie,
Cóż tu powiedzieć, czerwiec za nami, a że coroz wiyncyj 

ludzi na dziedzinie, tóż ferie na całego. Spotykóm sie też roz 
za czas z rozmaitymi kamratkami, ale ponikiedy utropióm 
mie swojóm godkóm. Jo, ale też moji znóme to doś leciwe 
emerytki, kiere majóm już szósty krziżyk na karku. Tóż nie 
dziwota, że młodzi nas majóm za taki dinozaury, co sie 
ganc nie poradzóm rozeznać na tym jich świecie. I to je 
też prowda, choć niejedyn z tych młodszych matuzalymów, 
jako baji jo, doista sie staro, coby nie wyńś na ganc gupigo 
i nieporadnego.

 Jedna moja kamratka uczyła historyji w szkole, tóż ni 
może sie nadziwić, że starszych ludzi nie cyni sie tak jako 
hańdowni. Że łoto baji w downej Grecyji rada starszych 
rzóndziła, a dzisio emerytów już sie tak nie woży. Nale co 

sie dziwić, dyć dzisio świat tak żynie do przodku, że młodzi 
ponikiedy majóm biyde nadónżyć, a gor starsi. To już i tak 
dobrze, jesi jakosi z biydóm piszymy na kómputrze, umiymy 
robić internetowe przelywy, posługujymy sie komórkom. 
A przeca nie wszyscy emeryci to umióm. Nale, tu nima co 
chojraczyć jacy my to móndrzi, bo nejczyńścij poradzymy 
zrobić pore nejważniejszych ruchów na tych nowoczesnych 
machinach, a i tak w tych naszych wyuczónych łoperacjach 
niejedno nas zaskoczy. Człowiek sie wkurzo, że cosi mu nie 
funguje, klnie na te chrómskóm technikę, zdo sie, że żaźnie 
tym niby zepsutym hobym kansik w kont, a tu sie potym 
ukoże, że sie wcisło nie tyn knefel co trzeja. I taki przipadki 
emeryt mo kożdego dnia. Nic na to nie poradzymy. Trzeja 
do tego podchodzić z dystansym i uśmiychym. Móm takóm 
kamratke, kiero w złości rozwaliła kómputer i możne jóm 
na chwile kapke popuściło, ale potym prziszła po rozum do 
głowy, że to przeca nie werci. Lepi popytać młodego, tyn 
roz, dwa se z tym poradzi. 

 Tóż nie dziwota, że dzisio młodzi jak majóm respekt do 
starości, to nejwyżyj do starego wina i starych mebli. 

                                                                      Staro ustrónioczka
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

Do wynajęcia M-2. 608-392-
799.

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

Skup samochodów, stan obojęt-
ny. 515-409-571.

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

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

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

Pokój z łazienką, umeblowany, 
blisko centrum, na dłuższy 
okres do wynajęcia. 505-201-
564.

Salon fryzjerski Ella zaprasza, 
ul. Daszyńskiego 56, tel. 518-
958-672.

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

PUSZCZONO WIANKI
Rada Zbójnicka Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim zorga-

nizowała Noc Świętojońskom. Wszyscy, którzy chcieli obchodzić to 
słowiańskie święto, przyszli do Karczmy Góralskiej na ul. Nadrzecz-
ną. Nie zapomniano o wiankach, które zostały puszczone z nurtem 
Wisły. Dawniej, w tę najkrótszą noc w roku, robiły tak młode panny, 
które chciały znaleźć narzeczonego bez pośrednictwa swatów. Po-
niżej miejsca puszczania wianków stali młodzieńcy, którzy, często w 
porozumieniu z dziewczyną, wyławiali odpowiedni wianek. Zdawano 
się też na ślepy los. Następnie trzeba było zidentyfikować właścicielkę 
i przeskoczyć z nią przez ogień. To było jak zaręczyny. Wątek dobie-
rania się par i skakania przez ognisko ustrońscy górale pomijają. 

TAK OTO STOJĘ
23 czerwca odbyło się tradycyjne nabożeństwo Przy Kamieniu 

pod szczytem Równicy, w którym uczestniczyło kilkuset wiernych 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego. - Zbieramy się w miejscu, 
gdzie w latach 1654-1709 odbywały się potajemne nabożeństwa 
ewangelickie. Specyficzna to świątynia, której sklepieniem jest niebo-
skłon. Na tym miejscu na nowo uświadamiamy sobie wartości, które 
przypomniała Reformacja i mocno je podkreśliła.     Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 30.06.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
3.07     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
4.07     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
10.07     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
11.07     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.

25.06-4.07  XXIV Rodzinny Rajd Rowerowy, aplikacja KOMPASGO
2.07 godz. 20.00 Kino Plenerowe, Amfiteatr Ustroń
2-4.07      Festiwal Food Trucków, Ustroń Rynek
3-4.07      Street Ball, Królowie Ulicy, Szkoła Podstawowa nr 1 
3.07 godz.15.00-22.00, Festiwal „U źródeł”, Góra Równica
        Duet taneczny formacji Alibi, Zespół MDK „Praża- 
       kówka”; Michał Skuza & Niebo jak Żuraw; U Pana 
       Boga za Piecem; Wolna Grupa Bukowina,
3.07 godz. 16.00 Parkowe Impresje Muzyczne, koncert harfowy Marty 
       Sandurskiej, Park Lazarów przy ul. 3 maja 
3-4.07      Królowie Ulicy Streetball Ustroń, SP-1 w Ustroniu
4.07 godz. 16.00  „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. 20.00    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. 20.00  Koncert Breakout, wstęp wolny, Amfiteatr, ul. Parkowa
10.07 godz. 10-14  Warsztaty plastyczne, park przy Bibliotece
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 ER „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
  godz. 17.30 Koncert zespołu Tordal, Amfiteatr, ul. Parkowa
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

Właśnie zamieszkałem w Asie. Zostałem znaleziony w Ustro-
niu na ul. Daszyńskiego i stąd moje imię Ignaś. Byłem bardzo 
nieszczęśliwy, gryzły mnie pchły i kleszcze, byłem bardzo 
samotny. Teraz jestem już odrobaczony, po pierwszym 
szczepieniu i czekam na nowy dom. 
                                              Proszę dzwonić 606-911-687.
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Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Weronika Gaffke z  Ustronia ul. Sko-
czowska. Nagrodę ufundowaną przez Katarzynę Lipowczan – kupon na strzyżenie  
i modelowanie otrzymuje  Helena Szymińska z Ustronia ul. Źródlana.  Zwycięz-
ców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie,  
tel. 33 854-34-67.

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) imię żeńskie, 8) udaje bluzkę, 9) element 
starego zegara,  10) kojarzyła młodych, 12) szczególnie zimą 
dymią, 14) na stacji kolejowej, 15) smaczne ryby z Bałtyku, 
16) nie grzeszy gotówką, 19) kuzyn dorsza, 22) lekceważąco 
o urzędniku, 23) gorący na powitanie, 24) zimny stan USA. 
PIONOWO: 2) krajowy producent chemii gospodarczej,  
3) państwo wyspiarskie z Dżakartą, 4) jeden z muszkieterów, 
5) zjednoczona Europa, 6) do podwórkowej zabawy dla 
dziewczynek, 7) dochodzi z chlewika, 11) słynie z kopalni soli,  
13) między nowelą a opowiadaniem, 17) ptak z czubkiem,  
18) trafia na kamień, 20) cyrkowa sztuczka, 21) roślina tropi-
kalna w pokoju. 

Rozwiązanie (hasło) otrzymamy po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 9 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 24

URLOPOWE PLANY

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
26/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 24: Hd6
Nie taki dawny Ustroń 2002 r.                                   Fot. M. Niemiec

26/2021/7/R
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1 LKS Iskra Iskrzyczyn 33 61:12
2 KS Nierodzim 33 44:20
3 LKS Rudnik 23 33:29
4 LKS Zryw Bąków 20 29:33
5 LKS Ochaby 96 20 25:22
6 LKS Strażak Pielgrzymowice 17 31:35
7 MKS Promyk Golasowice 7 17:63
- GKS Kaczyce 7 16:42

Klasa A Skoczów (grupa „S”)

rezerwowy Filip Rozborski zajęła pią-
te miejsce w Finale B Drużynowych 
Mistrzostw Polski Skrzatów w tenisie 
ziemnym, które odbyły się w dniach 17-
20 czerwca w Bielsku-Białej.           (mn)

POGROM NA KONIEC

przekonali się zawodnicy Zrywu Bąków.
Spotkanie to lepiej zainaugurowali przy-

jezdni, którzy już w siódmej minucie cie-
szyli się ze zdobycia bramki. Na szczęście 
były to dla nich jedynie miłe złego początki, 

W sobotnie przedpołudnie podopieczni 
trenera Krystiana Szleszyńskiego rozegrali 
ostatni mecz w sezonie 2020/21. Zakończe-
nie rozgrywek było dla ustrońskich zawod-
ników niezwykle udane, o czym boleśnie 

KS Nierodzim – LKS Zryw Bąków 6:1 (3:1)

ponieważ już trzy minuty później do wy-
równania doprowadził Marcin Marianek, 
natomiast w 19. minucie meczu prowadze-
nie ustrońskiej drużynie zapewnił Wiktor 
Żertka. Prowadzenie to zostało powięk-
szone jeszcze przed przerwą, kiedy to 
bramkarza przyjezdnych pokonał Daniel 
Ciemała. Po zmianie stron gole zdoby-
wali już tylko i wyłącznie ustronianie.  
W trzynastej minucie drugiej połowy 
na listę strzelców wpisał się Krzysztof 
Słowiński, natomiast dwanaście minut 
później kolejną bramkę tego dnia zdo-
był Marcin Marianek, dla którego i tak 
nie było to ostatnie słowo w tym me-
czu. Na trzy minuty przed zakończeniem 
spotkania napastnik Nierodzimia ustalił 
finalny rezultat tej potyczki i tym sa-
mym skompletował hattricka. Podopieczni 
szkoleniowca Krystiana Szleszyńskie-
go sezon zakończyli na drugiej pozycji  
w grupie spadkowej skoczowskiej A-klasy.

                                   Arkadiusz Czapek

Ustrońscy tyczkarze Maja Chamot oraz 
Michał Kunc znaleźli się w gronie zwy-
cięzców Ogólnopolskiego Lekkoatletycz-
nego Mityngu Kwalifikacyjnego, który 
odbył się wczoraj w Częstochowie, który 
odbył się w ostatni weekend.

Dobry start zanotowała zwłaszcza Maja. 
Podopieczna Magdaleny Kubali po po-
konaniu w pierwszej próbie poprzeczki 
zawieszonej na wysokości trzech metrów 
i dziewięćdziesięciu centymetrów (na 
razie) bezskutecznie próbowała pokonać 
cztery metry i dziesięć centymetrów, 
czyli wysokość, która na pewno dałaby 
srebrny, a być może nawet złoty medal 
na zakończonych w sobotę Mistrzostwach 
Polski Seniorów.

Wyniki kobiet: 1. Maja Chamot (2003) 
- 3.90, 2. Kinga Górny (2002) - 3.60, 
3. Weronika Chrapek (2007) - 2.90. 

Wyniki mężczyzn: 1. Michał Kunc 
(2005) - 3.40, 2. Tyberiusz Jaworski 
(2003) - 3.40, 3. Xavier Banaś (2006) - 
2.80, 4. Mikołaj Kubik (2008) - 2.50. (mn) 

PODIUM 
DLA MKS

Zawodnicy UKS Beskidy Ustroń: Igor 
Kołowiecki i Robert Corda stanęli na naj-
niższym stopniu podium Wojewódzkiego 
Turnieju Klasyfikacyjnego Skrzatów w 
tenisie ziemnym Puchar TUKS Kozica, 
który odbył się w miniony wekeend w 
Piotrkowie Trybunalskim. W tym samym 
czasie w Bytomiu Julia Grochowska 
(UKS Beskidy Ustroń) wywalczyła brą-
zowy medal na Mistrzostwach Śląska 
Kadetek w tenisie ziemnym.

Sara Husar zanotowała bardzo dobry 
występ w Międzynarodowym Turnieju 
Tenisa Ziemnego Młodzików 'Olimpijski 
Cup 2021', zaliczany do klasyfikacji 'Te-
nis Europe Junior Tour', który odbył się 
w dniach 21-25 czerwca we Wrocławiu.

Zawodniczka UKS Beskidy Ustroń we-
spół z Kingą Wahl-Maniecką (KS Górnik 
Bytom) dotarła do półfinału debla, a w 
singlu odpadła w ćwierćfinale.

Drużyna UKS Beskidy Ustroń w skła-
dzie Aleksander Preisner, Robert Corda, 
Jakub Kołowiecki, Oskar Wielgus oraz 

SUKCESY
UKS

Ustroniak Krzysztof Niemczyk (w środku), 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2, zawodnik 
Stowarzyszenia Szachowego Olimpia Gole-
szów  zwycięzcą turnieju Szach Mat Zabrze!


