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Gościem specjalnym pierwszego dnia wydarzenia Królowie Ulicy Streetball Ustroń był Andrzej 
Adamczyk, który uprawia freestyle basketball – połączenie tańca i żonglerki z uliczną cho-
reografią. Mistrz Polski, półfinalista „Mam talent” w 2016 roku, światowej klasy zawodnik, 
trzykrotny rekordzista Księgi Guinessa zachwycił dzieciaki i zorganizował im fresstyle’owy 
konkurs.                                                                                                        Fot. M. Niemiec
 

W numerze m.in.: 100 
kotłów do wymiany, Ostat-
nie marzenie księdza pro-
boszcza, Największe cen-
trum handlowe w regio-
nie, Ikony czytane i pisa-
ne, Gościradowiec otwar-
ty, Plantacja w domu, We-
sele w dawnym Ustroniu  
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W sesji Rady Miasta Ustroń, która 
odbyła się 29 czerwca, uczestniczyło 12 
radnych, nieobecni byli radni: Artur Kluz, 
Aleksander Poniatowski i Daria Staniek. 
Miał być rozpatrywany raport o stanie 
miasta za rok 2020 i miała się odbyć de-
bata, ale nikt nie zabrał głodu w dyskusji. 
Prowadzący obrady przewodniczący Rady 
Miasta Ustroń Marcin Janik poinformo-
wał, że spotkał się z orzecznictwem sądów 
i wojewodów mówiącym, że debata musi 

WOTUM
I ABSOLUTORIUM

Na zdjęciu widzimy Kingę Górny, która 
pokonuje poprzeczkę zawieszoną na wy-
sokości 3,60 m. To wystarczyło, by 4 lipca 
zdobyć srebrny medal w konkursie skoku 
o tyczce kobiet na 75. Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce, 
które odbyły się w Lublinie. Mieszkanka 
Lipowca potrzebowała dwóch prób, by 
przejść 3,50, a na 3,70 nie wystarczyło 
trzech podejść. Klubowa koleżanka 
Kingi Maja Chamot z rezultatem 3,70 m 
triumfowała wśród juniorek, wcześniej 
zaliczają 3,50 w pierwszej próbie, 3,60 
w drugiej i 3,70 w pierwszej. Nie udało 
się przeskoczyć poprzeczki na wys. 3,90 
m. Reprezentantki MKS-u przywiozły do 
Ustronia złoty i srebrny medal, z czego 
dumna jest ich trenerka Magdalena Ku-
bala. (mn)                                 Fot. PZLA

Przewodnicząca Zarządu Osiedla po-
dziękowała za przybycie gościom i sto-
sunkowo licznie przybyłym mieszkań-
com. Korzystając z okazji pogratulowano 
Panu Mariuszowi Musioł wyboru na 
stanowisko Prezesa OSP w Ustroniu Li-
powcu. Z uwagi na pytania mieszkańców 
o zapowiadaną obecność przedstawiciela 
Policji, wytłumaczono, że do dzielnico-
wego Pana Foriasa wystosowano mailo- (cd. na str. 8)

REALIZACJA LADA DZIEŃ

we zaproszenie, niestety  jak widać nie 
spotkało się ono z jego zainteresowaniem. 

Pan Paweł Waszek na wstępie swego 
wystąpienie wyjaśnił, iż temat poprawy 
jakości powietrza związany jest z kilkoma 
ważnymi kwestiami. Mianowicie chodzi 
o wejście w życie od 1.07.2021 Central-
nego Rejestru Emisyjności Budynków, w 
którym każdy z mieszkańców powinien 

Druga dawka szczepionki uniemożliwiła mi uczestnictwo w Ogólnym Zebraniu 
Mieszkańców Osiedla Ustroń Lipowiec, które odbyło się 30 czerwca. Szkoda, bo 
zdaniem uczestników było bardzo kulturalne, merytoryczne i owocne. W strażnicy 
OSP Ustroń Lipowiec z ramienia Zarządu Osiedla obecna była przewodnicząca Danuta 
Chwastek i wiceprzewodnicząca Izabela Wojtas. Przybyli zaproszeni goście: bur-
mistrz Przemysław Korcz, wiceburmistrz Dorota Fijak, radna Bożena Piwowari radny 
Piotr Roman oraz Michał Kubok i Paweł Waszek z Fundacji „Oddychaj Beskidami”, 
a także przedstawiciele Straży Miejskiej. W związku z tym, że nie byłam na zebraniu 
zamieszczam protokół z zebrania, który przygotowały panie z Zarządu Osiedla. 

Monika Niemiec
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„Pożogi”, współzałożycielki 
tajnych organizacji w okupo-
wanej Polsce – Frontu Odro-
dzenia Polski i  Rady Pomocy 
Żydom „Żegota”.  

Podczas wakacji dzieci i mło-
dzież w Cieszynie mają do 
dyspozycji dwa boiska typu 
„Orlik”. Jedno znajduje się 
w sąsiedztwie dawnego gim-
nazjum w sąsiedztwie osiedla 
Podgórze, a drugie obok pod-
stawówki w Pastwiskach. 

Andrzej Łukasiak – nauczy-
ciel z Cieszyna, zdobył dwa 
złote i brązowy medal podczas 
Mistrzostw Polski Masters  
w biegach. Rywalizowano 
w Olsztynie. Jego kolekcja  
z mistrzowskich imprez wzro-
sła do... 50 krążków.                   (nik) 

W Strumieniu spotkali się 
uczestnicy transgranicznego 
projektu „Bogactwo natural-
ne pogranicza polsko-słowa-
ckiego”. Tutejszy samorząd 
podejmował gości z gminy 
Rabča. Partnerzy spotkali się 
pierwszy raz od wielu mie-
sięcy. Na przeszkodzie stały 
obostrzenia koronawirusowe. 
    
Młodzi sportowcy z Wisły 
otrzymali nagrody za osiąg-
nięcia w minionym roku. 
Wyróżniono 10 osób, a są to: 
Bartosz Baczyński – judo; 
Jakub Cieślar – kombinacja 
norweska; Kamila Haratyk 
– biegi narciarskie; Szymon 
Jojko – skoki narciarskie; Mi-
łosz Krzempek – kombinacja 
norweska; Grzegorz Mitręga 
– kombinacja norweska; Laura 

Wantulok – biegi narciarskie; 
Tomasz Wąsowicz – biegi nar-
ciarskie. Wyróżnienia otrzyma-
li Tymoteusz Cienciała i Adam 
Pilch – obaj skoki narciarskie. 

Willa „Beskid” w Wiśle wybu-
dowana została na początku lat 
20 ubiegłego wieku. Po grun-
townym remoncie i moderniza-
cji od ponad piętnastu lat służy 
uczniom cieszyńskiej Filii Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej. 
Kształcą się tutaj uzdolnio-
ne dzieci i młodzież z Wisły, 
Ustronia i Trójwsi Beskidzkiej.

W parku okalającym Muze-
um Zofii Kossak-Szatkowskiej  
w Górkach Wielkich znajduje 
się pomnik powieściopisarki. 
Odsłonięty został w 1993 roku, 
w 25. rocznicę śmierci autorki 

to i owo
z 

okolicy

Program „Posiłek w szkole 
i w domu” oznacza pomoc 
dla gmin. Drugi rok z rzędu 
skorzysta z niego gmina Go-
leszów. Otrzymana dotacja  
w wysokości 80 tys. zł, pozwo-
li unowocześnić i doposażyć 
stołówkę w Szkole Podstawo-
wej w Dzięgielowie. Rok temu 
udało się zmodernizować przy-
szkolną stołówkę w Cisownicy. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

W minionym tygodniu pisaliśmy o nowym obliczu Rajdu Ro-
werowego. Pierwotnie miał on trwać od 25 do 4 lipca, jednak 
wydarzenie zostało przedłużone o kolejny tydzień. Oficjalnie 
Rajd zakończy się 11 lipca. Skąd ta zmiana? 

W głównej mierze wynika ona z faktu, iż tegoroczna edycja 
wydarzenia odbywa się w nowej, innowacyjnej formie. Z uwagi 
na sytuację epidemiologiczną XXIV Rodzinny Rajd Rowerowy 
nie może odbyć się w jednym dniu, został więc rozłożony na 
ponad dwa tygodnie. Takie rozwiązanie pozwoli na pokonanie 
trasy w mniejszych grupach. Uczestnictwo w Rajdzie możliwe jest 
dzięki wykorzystaniu aplikacji KOMPASGO, a aby wziąć udział 
w wydarzeniu wystarczy jeden telefon z systemem Android dla 
całej rodziny czy grupy. Uczestnicy, kierując się wirtualną mapą 
oraz kompasem, odkrywają kolejne punkty na trasie rajdu. To 
właśnie dzięki temu kultowe wydarzenie nie musiało zniknąć  
z tegorocznej agendy letnich imprez. Jak mówi Rafał Kamiński, 
twórca aplikacji KOMPASGO, taka forma wydarzenia ma wiele 
plusów. Przede wszystkim uczestnicy mogą odkrywać nowe miej-
sca oraz twórczo współkreować wydarzenie poprzez wysyłanie 
zdjęć, opinii i uwag. 

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

Play).
Po zalogowaniu trzeba wybrać XXIV Rodzinny Rajd Rowero-

wy i nacisnąć „START”.
Na ekranie pojawi się kompas oraz lokalizacja pierwszego 

punktu. Znajduje się on na Rynku obok huśtawki z wyciągu 
Czantoria.  Należy zlokalizować tabliczkę 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.                                                                                  (kfz)

CEEB - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
Od 1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła, o którym 
musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który 
posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. 
Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego 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 na-
zwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub siedziby; - adres nieruchomości, w obrębie któ-
rej eksploatowane 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 – pre-
ferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie 
wypełnienie dokumentu. Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdra-
żane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczegól-
ności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła 
Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób 
uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wyko-
rzystywanym 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/ 

*  *  * *  *  *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

27/2021/1/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:
Kazimiera Znój-Kokosza  lat 85    ul. Szpitalna
Krystyna Ficek    lat 74   ul. Daszyńskiego
Kazimierz Kulczyk    lat 61   ul. Daszyńskiego

*   *   *

*   *   *

 Z BUTA I NA KOLE
10 lipca (sobota)

WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 
DO GODZISZOWA 

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• przebieg trasy:  Ustroń Rynek – Lipowiec – Górki Wielkie – 
Skoczów - Bładnice Dolne – Godziszów – Kozakowice Górne
• powrót na Rynek – koniec wycieczki
orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 godziny, dystans ok. 
28 km.

11 lipca (niedziela)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO POGÓRZA
• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• przebieg trasy: Ustroń Rynek – prawym brzegiem Wisły do 
Górki Nowy Świat – prawym brzegiem Brennicy do Skoczowa 
– Skoczów Dolny Bór – Pogórze – Górki Wielkie – Lipowiec 
• powrót na Rynek – koniec wycieczki
orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 – 3,5 godziny, dystans 
ok. 38 km

TERMIN PŁATNOŚCI 
ZA ODPADY KOMUNALNE 

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności II raty 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nierucho-
mości zamieszkałych oraz rocznej opłaty ryczałtowej od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe upływa w dniu 15.07.2021 r. Wpłaty 
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń.

ZWOLNIENIE Z PODATKU  
OD NIERUCHOMOŚCI W 2021 r.

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. 
Rada Miasta Ustroń podjęła Uchwałę Nr XXV/354/2021  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zgodnie z ww. 
uchwałą zwalnia się przedsiębiorców w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.  
z 2021, poz. 162) będących podatnikami podatku od nieruchomo-
ści: gruntów, budynków oraz budowli lub ich części, związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Szczegółowe informacje odnośnie zwolnienia można uzyskać 
na stronie www.miasto.ustron.pl w zakładce „Podatki i opłaty 
lokalne” lub w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie 
Miasta Ustroń (tel. 33 8579 311). 

Anna Chwastek zd. Strządała  lat 91  ul. Kluczyków
Zofia Czyż   lat 91  os. Cieszyńskie
Paweł Górniak   lat 91  ul. Brody
Janina Karasiewicz zd. Czyż  lat 90  ul. Różana
Wirosław Kolankowski  lat 85  ul. Stalmacha
Idalia Kubica zd. Mortoń  lat 85  ul. Świerkowa
Maria Markowska zd. Marek  lat 85  ul. Świerkowa
Emilia Matusz zd. Kobiela  lat 90  ul. Brody
Irena Norska zd. Norska lat 80  ul. Słoneczna
Leokadia Piwko zd. Kierot  lat 85  ul. Lipowska
Paweł Poloczek   lat 80  ul. Różana
Helena Puczek zd. Krysta  lat 85  ul. Pasieczna
Helena Sikora-Lipowczan zd. Bujok lat 85  ul. Dominikańska
Zofia Śliwka zd. Czerminska  lat 85  ul. Skłodowskiej
Emil Tomiczek   lat 92  ul. Lipowska
Lidia Troszok zd. Gluza  lat 91  ul. Szpitalna
Bronisław Wardyński  lat 80  ul. Błaszczyka
Anna Zwierniak zd. Kocyan  lat 80  ul. Wysznia

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Wystawa fotografii w Muzeum Ustrońskim wciąż trwa. Do 11 
lipca placówka zaprasza zwiedzających do podziwiania jubile-
uszowej wystawy fotograficznej. Z okazji 65. urodzin Wojsław 
Suchta prezentuje cykl zdjęć inspirowanych nowoczesnym malar-
stwem. Przedstawia on kadry, które nurtują, zaskakują i skłaniają 
do refleksji. Towarzyszą im nastrojowe krajobrazy fotograficzne 
Marka Więcławka. Podziwiać je możemy z okazji 60. urodzin 
autora. Artyści są członkami sekcji fotograficznej Stowarzysze-
nia Twórczego „Brzimy”.                                                     (kfz)

                                                                                                                 

JUBILEUSZOWA WYSTAWA
FOTOGRAFII

*   *   *
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Mając tego świadomość proboszcz ks. 
radca Piotr Wowry zainicjował stworzenie 
placówki muzealnej, której celem była 
ochrona tych wartościowych zabytków, 
a zarazem ich popularyzacja w szerokich 
kręgach zainteresowanych. Warto, by 
długoletnie dzieje parafii i dokonania 
miejscowych ewangelików poznali nie 
tylko mieszkańcy Ustronia, ale również 
licznie przyjeżdżający do naszego miasta, 
zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, goście. 
Nie dane było inicjatorowi uczestniczyć  
w zwieńczeniu swego dzieła, które sta-
nowiło jedno z ostatnich jego marzeń. 
Zakończyła go w roku tożsamości luterań-
skiej grupa zaangażowanych parafian wraz  
z pastorową Kariną Wowry i proboszczem 

administratorem ks. Dariuszem Lerchem. 
Inauguracja muzeum im. ks. radcy 

Piotra Wowry nastąpiła w niedzielę 27 
czerwca po Koncercie Głównym XVII 
Festiwalu Ekumenicznego poświęconym 
jego pamięci, w wykonaniu Artis Symp-
hony Orchestra pod batutą Jean-Claude’a 
Hauptmanna. Salę muzealną zlokalizowa-
no w pierwszej emporze organowej. 

Uroczystego otwarcia dokonali: pasto-
rowa Karina Wowry, biskup Diecezji Cie-
szyńskiej ks. Adrian Korczago, ks. Dariusz 
Lerch oraz kurator Marcin Janik. Na wstę-
pie pastorowa powiedziała: „Teraźniejsze 
czasy umożliwiają nam nowe spojrzenie 
na otaczającą nas rzeczywistość, ale też 
nakładają na nas nowe obowiązki. Jeden 

OSTATNIE MARZENIE 
KSIĘDZA PROBOSZCZA

Uroczystego otwarcia sali muzealnej dokonali: Karina Wowry, ks. Dariusz Lerch i ks. Adrian 
Korczago.                    Fot. L. Szkaradnik

aspekt naszego życia pozostaje jednak nie-
zmienną wartością, niezależnie od doko-
nujących się wokół nas zmian. To realizo-
wanie swojej pracy, swoich obowiązków 
pełnych miłości do Boga i do drugiego 
człowieka. Gdy nasza współczesność 
przeminie, a po wielu ludzkich imionach 
nie będzie już śladu, to właśnie ludzkie 
uczynki i efekty ludzkiej pracy zaświadczą 
o owocach czyjegoś życia. Dlatego o dzie-
łach naszych poprzedników powinniśmy 
przypominać kolejnym pokoleniom. Na 
ręce proboszcza i kuratora naszej parafii 
przekazuję klucz oraz proszę o dokonanie 
otwarcia Muzeum im. ks. Piotra Wowry”, 
a ks. biskupa Adriana Korczago proszę  
o błogosławieństwo”. 

Następnie głos zabrał ks. Dariusz Lerch, 
który powiedział: „Pragniemy polecić Bo-
żej opiece muzeum im. ks. Piotra Wowry, 
którego był inicjatorem. Apostoł Paweł 
pisze w liście do Koryntian w trzecim roz-
dziale: Albowiem fundamentu innego nikt 
nie może założyć oprócz tego, który jest 
założony, a którym jest Jezus Chrystus. 
Panie Boże, drogi Ojcze nasz niebiański 
dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam z Twoją 
pomocą, błogosławieństwem i opieką 
stworzyć to muzeum. Prosimy Cię strzeż, 
to co wznieśliśmy na tym miejscu, aby słu-
żyło wielu ludziom ku błogosławieństwu 
i radości. Spraw, aby wszyscy, którzy tu 
wchodzić i wychodzić będą wdzięczni byli 
za służbę poprzednich pokoleń i zacho-
wali pokój między sobą”. Z kolei biskup 
pobłogosławił nową placówkę, a pasto-
rowa Karina Wowry oprowadzała po sali 
muzealnej licznie przybyłych uczestników 
uroczystości, którzy na pamiątkę mogli 
zachować barwne wydawnictwo prezen-
tujące najcenniejsze zabytki muzeum wraz 
z opisem. Na placu kościelnym urządzono 
tradycyjny poczęstunek, a wokół niego 
wszyscy chętnie się gromadzili z tęsknotą 
wspominając liczne spotkania parafial-
ne, których brakowało przez ostatni rok  
z powodu obostrzeń pandemii. 

 Muzeum jest miejscem, gdzie można 
zainteresować się wszechstronną działal-
nością ustrońskiej parafii ewangelickiej 
i pochylić nad dokonaniami skupionych 
wokół tego Kościoła wiernych. 

                                Lidia Szkaradnik

Miejscowa parafia ewangelicka posiada niezwykle cenny księgozbiór z wieloma 
unikalnymi starodrukami, zasobne i obszerne archiwum oraz sporo wartościowych 
artefaktów, świadczących o aktywnej  i zróżnicowanej działalności zboru. Są one 
niemymi, ale jakże wymownymi świadkami wielkich wydarzeń i codziennego życia 
tutejszego Kościoła. 

27/2021/2/R
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W programie tym zostały zawarte zało-
żenia dotyczące ilości planowanych inwe-
stycji i kwoty na realizację działań związa-
nych z wymianą źródeł ciepła w rozbiciu 
na lata do 2025 r. Przed uchwaleniem 
programu został powołany zespół d.s. 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, 
którego członkami byli przedstawiciele  
Alarmu Smogowego, Fundacji Oddychaj 
Beskidami, Ustrońskiego Klubu Eko-
logicznego, Urzędu Miasta Ustroń oraz 
Radni Miasta Ustroń. W wyniku odbytych 
spotkań i przeprowadzonych rozmów do-
szło do wypracowania kompromisu, który 
został zawarty w Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji. Program ten zakłada ogra-
niczenie ilości przyznawanych dotacji do 
wymian starych nieekologicznych kotłów 
węglowych na kotły węglowe 5 klasy emi-
syjności. Rok 2021 jest ostatnim rokiem,  
w którym Miasto Ustroń udziela dofi-
nansowań do takiej ilości instalowanych 
nowych pieców węglowych (zakładano 
– zgodnie z ww. Programem – 60 sztuk). 

W 2021 r. zaplanowano dofinansowanie 

do 100 inwestycji zakładających wymianę 
starych nieekologicznych kotłów węglo-
wych na kotły węglowe 5 klasy emisyj-
ności (60 sztuk) jak i na kotły gazowe 
(40 sztuk). 

W 2020 r. zostało zakwalifikowanych 
do Programu 49 wniosków, które zostały 
przesunięte na rok 2021 z uwagi na brak 
środków finansowych. Miało to wpływ 
na ilość dofinansowywanych wniosków, 
które wpłynęły do tut. urzędu w 2021 r - 
zgodnie z przyjętym regulaminem. 

Nieprawdą jest jakoby Miasto Ustroń 
promowało jedynie wymianę starych 
nieekologicznych kołów węglowych na 
kotły węglowe 5 klasy emisyjności – po-
dejmowane działania muszą być zgodne  
z obowiązującym Programem Ogranicze-
nia Niskiej Emisji. 

W 2021 r. Miasto Ustroń udzieli dofi-
nansowania do łącznie 100 inwestycji:

46 inwestycji z wniosków, które wpły-
nęły w 2020 r:

2 wymiany starych nieekologicznych 
kotłów węglowych na kotły węglowe  

5 klasy emisyjności,
44 wymiany starych nieekologicznych 

kotłów węglowych na kotły gazowe,
54 inwestycje z wniosków, które wpły-

nęły w 2021 r:
38 wymian starych nieekologicznych 

kotłów węglowych na kotły węglowe  
5 klasy emisyjności,

16 wymian starych nieekologicznych 
kotłów węglowych na kotły gazowe.

Ww. dane są z dnia 01.07.2021 r. – 
przedstawione ilości ulegają ciągłym 
zmianom z uwagi na wycofywanie się 
inwestorów z Programu.

Nieprawdą jest, że wnioski nie były 
kwalifikowane do Programu zgodnie  
z kolejnością zgłoszeń. Zespół kwalifiku-
jący wnioski do Programu brał pod uwagę 
godzinę składania wniosku, w tym przy-
padku należy zauważyć, że wnioski skła-
dane były nie tylko w biurze podawczym 
Urzędu Miasta, ale również elektronicznie 
poprzez platformę e-puap. Ponadto Ze-
spół kwalifikując wnioski  rozpatrywał je 
w podziale na rodzaj stosowanego paliwa 
(zgodnie z ww. Programem).

Biorąc pod uwagę powyższe znaczna 
część wniosków zakwalifikowanych do 
Programu wpłynęła drogą elektroniczną 
z zachowaniem stosunku pieców węglo-
wych i gazowych (60:40).  Stosunek ten 
ulegnie znacznej zmianie w roku 2022, 
planowana ilość dofinansowywanych 
pieców węglowych wynosi 4 sztuki, tak 
więc znaczna ilość dofinansowywanych 
kotłów to będą kotły gazowe (pod warun-
kiem realizowania Programu). 

Wnioski, które wpłynęły w 2021 r.  
i zostały zakwalifikowane do Programu, 
ale osoby je składające nie otrzymały 
dofinansowania z uwagi wyczerpanie 
środków finansowych na ten cel, będą  
w roku 2022 brane pod uwagę w pierwszej 
kolejności podczas podpisywania umów 
na dofinansowanie zmiany systemów 
grzewczych – zgodnie z założeniami 
Programu.

– Ten rok jest ostatnim, w którym miasto wymienia 
w takiej ilości piece węglowe na węglowe – mówi 
burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.  

Było trochę nerwów, ale dzięki dobrej woli 
obu stron udało się sprawę załatwić i piękna 
ścieżka spacerowa doliną Gościradowca jest 
otwarta. Więcej na str. 13.  Fot. M. Niemiec

Od 2012 r. do 2020 r.  Miasto Ustroń 
real izowało Program Ogranicze-
nia Niskiej Emisji pozyskując corocz-
nie, pożyczki ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  
W roku 2021 r. Program finansowany 
jest ze środków Miasta Ustroń. W dniu 
25.03.2021 r. Rada Miasta Ustroń podję-
ła Uchwałę sprawie przyjęcia Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta 
Ustroń do roku 2025 r.

100 KOTŁÓW DO WYMIANY

 
 

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. 10.00-13.00

 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. 

27/2021/6/R
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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

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.

się faktycznie odbyć, czyli jakieś pytania muszą być postawione. 
Są też jednak decyzje sądów administracyjnych, które uważają, że 
jeżeli mieszkańcy i radni nie mają żadnych zapytań i nie zabierają 
głosu w debacie, to raport również uważa się za rozpatrzony. 
Żeby jednak tak ważny dokument nie przeszedł bez echa prze-
wodniczący Janik poprosił o zabranie głosu burmistrza miasta. 

Burmistrz Korcz powiedział, że rok 2020 był najtrudniejszym 
dla samorządów i składało się na to wiele czynników. Najważ-
niejszym był ten, który dotknął nas wszystkich, czyli pandemia, 
która wpłynęła nie tylko na naszą tkankę społeczną, kontakty 
między nami, ale również w bardzo istotny negatywny sposób 
wpłynęła na sytuację gospodarczą samorządów w Polsce, zwłasz-
cza samorządów turystycznych, a w szczególności samorządów 

uzdrowiskowych. Burmistrz przypomniał, że podczas swojego 
wystąpienia na VII Forum Promocji Turystyki przedstawiał raport 
w imieniu gmin uzdrowiskowych, w którym wskazywał, że o ile 
sytuacja pandemiczna dotknęła negatywnie przeciętne miasto 
między 15 a 20 procent, to we przypadku gmin uzdrowiskowych 
spadki dochodów nie tylko mieszkańców wyniosły w granicach 
80-85 procent. Mimo to budżet Ustronia się bilansował, choć 
nie zaciągnięto ani złotówki z zaplanowanego i uchwalonego 
przez Radę kredytu w wys. 20 milionów złotych. Gdyby wziąć 
pod uwagę niewykonanie dochód i nie zaciągnięcie zobowiązań, 
można by się zapytać, jakim cudem miasto Ustroń przetrwało, 
robiąc większość zaplanowanych inwestycji. Stało się tak dzięki 
oszczędzaniu na różnych wydatkach bieżących i wyemitowaniu 
obligacji na 14,5 mln zł. Wypracowana została nawet niewielka 
nadwyżka operacyjna i burmistrz uznał te wszystkie dane za 
ogromny sukces ustrońskiego samorządu. Za sukces uznał też 
fakt, że Urząd Miasta pracował bez jednego dnia przerwy i był 
dostępny dla petentów mimo pewnych ograniczeń i mimo tego, że 
wielu pracowników chorowało na covid. Z treścią raportu można 
się zapoznać na stronie internetowej: ustron.esesja.pl

Zanim przystąpiono do głosowania nad votum zaufania dla 
burmistrza miasta, Marcin Janik poinformował, że komisje Rady 
Miasta Ustroń wydały w tej sprawie pozytywne opinie. W gło-
sowaniu 11 radnych było za przyjęciem uchwały, radny Paweł 
Sztefek był przeciw. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej radny Mirosław Szuba po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
rocznym z wykonania budżetu, ze sprawozdaniem finansowym, z 
informacją o stanie mienia komunalnego, ze sprawozdaniem rocz-
nym wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 
kultury i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu finansowym 
przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń o 
udzielenie burmistrzowi absolutorium za rok 2020. 

Burmistrz Korcz uzupełniając swoją poprzednią wypowiedź 
podsumował poprzedni rok i tę wypowiedź przedstawimy w ga-
zecie w kolejnym numerze. Głos zabrała również skarbnik miasta 
Aleksandra Łuckoś, która stwierdziła, że od początku ubiegłego 
roku miały miejsce finansowe turbulencje, groziły nam zatory 
płatnicze z uwagi na to, że od marca budżet państwa opóźniał 
przekazywanie należnych nam udziałów w podatku PIT i CIT, 
które stanowią poważne zasilenie w dochodach bieżących i poma-
gają w płatnościach. Z tego wszystkiego udało się wyjść na koniec 
roku i ubiegły rok można podsumować dochodami na poziomie 
98.513.651,30 zł oraz wydatkami w wysokości 111.568.009,81 zł. 
Skarbnik Łuckoś podkreśliła, że wydatki inwestycyjne wyniosły 
w ubiegłym roku blisko 23 mln zł, zrealizowano 31 zadań, a jesz-
cze wiele znajduje się w fazie realizacji. Z źródeł zewnętrznych 
zrealizowanych zostało 11,8 procent inwestycji. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za rok 2020 przyjęta została jednogłośnie. Za udzieleniem 
absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2020 r. głosowało 
11 radnych, wstrzymał się radny Paweł Sztefek. Przewodniczący 
Janik pogratulował burmistrzowi absolutorium, doceniając rolę 
jego najbliższych współpracowników, wszystkich urzędników, 
nauczycieli, pracowników spółek i jednostek samorządowych, 
gdyż wszyscy składają się na jeden organizm podlegający bur-
mistrzowi. Przemysław Korcz podziękował za wotum zaufania, 
udzielenie absolutorium w imieniu własnym i wszystkich pra-
cowników.  (cdn)                                              Monika Niemiec

WOTUM
I ABSOLUTORIUM

W pewnej „Wspólnocie” na Jaszowcu właścicielka mieszkania w ten 
sposób próbuje zminimalizować skutki podlewania jej mieszkania 
przez wody deszczowe. Ale kogo to obchodzi Sprawa w PINB w Cie-
szynie od 2018 r. Ale to tylko wierzchołek „góry deszczowej”, reszta 
tkwi pod poziomem terenu. Powodem jest nieczyszczenie rynien  
z igliwia oraz ich niedrożność podczas deszczu. 
                                                 Nazwisko do wiadomości redakcji 

(cd. ze str. 1)
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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.10-14    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, Amfi- 
          teatr
   godz.15.-15.30 Uroczyste otwarcie Sezonu: Burmistrz Miasta 
          Ustroń, Prezes Zarządu Uzdrowiska „Ustroń”, 
          wręczenie nagród laureatom Konkursu 
          wokalnego „Głos Ziemi Cieszyńskiej”
   godz.15.30-16 Występ laureatów konkursu wokalnego „Głos 
          Ziemi Cieszyńskiej”
   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”
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
 
11.07  godz.12–16    Holi – Festiwal Kolorów, Amfiteatr  
  godz.12-16     Animacje dla dzieci, Amfiteatr

   godz.16-17.30 Koncert „Wymyśliłam pejzaż ten” – Barbara 
          Broda-Malon
   godz. 17.30    Koncert zespołu Tordai, Amfiteatr

OTWARCIE 
SEZONU UZDROWISKOWEGO 

9.07-11.07

27/2021/4/R
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KINO W AMFITEATRZE
2 lipca miał miejsce pierwszy pokaz filmowy z cyklu Obrazy 

Lata-Parkowe Impresje Filmowe. Seans filmu „Pulp Fiction”  
w reżyseii Quentina Tarantino odbył się o godzinie 20 w am-
fiteatrze. Jak mówiła Urszula Broda-Gawełek, dyrektor MDK 
„Prażakówka”, była to inicjatywa nieco spontaniczna. Kolejny 
pokaz filmowy zaplanowany został na 16 lipca. O godzinie 17 
pod kopułą Amfiteatru rozpocznie się „Akademia Pana Kleksa”, 
a o 20 „ Miś”, „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”.

DRABINY POSZŁY W RUCH
30 czerwca około godziny 15.50 do dyspozytorni Straży Pożar-

nej dotarło zgłoszenie. Wynikało z niego, że w jednym z mieszkań 
na os. Manhatan znajduje się mężczyzna, którego zdrowie i życie 
mogą być zagrożone. 50-latek cierpi bowiem na nadciśnienie 
tętnicze, a osoba zgłaszająca, zaalarmowana brakiem kontaktu  
z mężczyzną, postanowiła wezwać pomoc. Strażacy przy pomocy 
drabiny weszli na balkon, a następnie wykorzystali uchylone okno 
i dostali się do środka. Okazało się, że mężczyzna spał, a jego 
życiu i zdrowiu nic nie zagrażało.                                         (kfz)

Cieszyńscy „kryminalni” zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości narkotykowej zatrzymali mężczyznę, który w domu 
na terenie Ustronia zorganizował plantację konopi indyjskich. 
Śledczy zabezpieczyli ponad 200 nielegalnych krzaków w różnej 
fazie wzrostu. Końcem czerwca policjanci zlokalizowali miej-
sce, gdzie owe rośliny się znajdowały. Nielegalna uprawa rosła  
w pomieszczeniach piwnicznych. To właśnie tam zatrzymany,  
w specjalnie przygotowanych, wynajętych pomieszczeniach  kon-
trolował wszelkie parametry potrzebne do należytego wzrostu ro-
ślin. Do użycia urządzeń sterujących ogrzewaniem, oświetleniem 
oraz wentylacją kradł także prąd, który był potrzebny do obsługi 
całego sprzętu związanego z nielegalną działalnością. Czarnoryn-
kowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 130 tysięcy 
złotych. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia.               (kfz)

PLANTACJA W DOMU 
  Fot. Policja

  Fot. M. Niemiec
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Jak ten czas szybko leci, znów następ-
ny rok szkolny w Ognisku Muzycznym, 
pomimo trwającej pandemii, za nami. 22 
czerwca podobnie jak w roku ubiegłym,  
z udziałem członków Zarządu Towarzy-
stwa Kształcenia Artystycznego, dokonano 
zakończenia roku szkolnego 2020/2021  

ZAKOŃCZENIE  ROKU  W  OGNISKU  
w Miejskim Domu Kultury „Prażaków-
ka” – siedzibie Ogniska. Nauczyciele  
w poszczególnych klasach: fortepianu, key-
boardu, skrzypiec, fletu poprzecznego, sak-
sofonu, gitary klasycznej, klarnetu, akorde-
onu i śpiewu rozrywkowego rozdali swoim 
uczniom świadectwa. Systemem zdalnym 

Na zdjęciu Piotr Zwias – wiceprezes TKA, Lidia Janczar – członek Zarządu  i  Agnieszka 
Durlow – kierownik Ogniska.  

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

oraz stacjonarnym, kiedy obostrzenia zo-
stały złagodzone, naukę pobierało ok. 
130 uczniów w dwustopniowym systemie 
nauczania. Ognisko ukończyło 10 absol-
wentów I st. i 1 absolwent II st. Są nimi  
w klasie VI – I st.: Maja Bobrzyk na forte-
pianie u Joanny Lipowczan-Stawarz, Filip 
Ludorowski i Kacper Śliż na akordeonie  
u Sebastiana Muchy, Natalia Gomola na 
fortepianie u Danuty Gajdzicy, Zofia Gaw-
las na fortepianie u Renaty Badury-Sikory, 
Jakub Dziadecki na keyboardzie u Broni-
sława Grenia, Anna Raszka i Anna Pilch na 
flecie poprzecznym u Lidii Barczuk oraz  
w klasie III – II st. Piotr Gawlas na fortepianie  
u Renaty Badury-Sikory.

Koncerty z powodu pandemii na platfor-
mie Facebook odbyły się w zawężonym za-
kresie, a były to: świąteczny koncert kolęd, 
popisy klasowe oraz koncert tegorocznych 
absolwentów.

 Wcześniej przeprowadzone zostało rocz-
ne, walne zebranie członków, podczas 
którego przyjęto wymagane sprawozdania 
oraz udzielono absolutorium Zarządowi. 
Kadencja Zarządu trwająca 3 lata, kończy 
się w 2022 r., a będzie on rokiem jubileu-
szowym, bowiem TKA zostało założone 
w 1992 r. z inicjatywy społecznej czyli 
skończy 30 lat.

Od czerwca trwają zapisy na rok szkol-
ny 2021/2022, więc wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zapraszamy do 
współpracy.

                                        Elżbieta Sikora

określić źródło ciepła w swoich budyn-
kach. Drugim omawianym dokumentem 
była Uchwała Sejmiku Województwa Ślą-
skiego z dnia 7.04.2017, w której zostały 
wskazane terminy wymiany kotłów na 
paliwa stałe. Ten właśnie temat omawiał 
Pan Michał Kubok wyjaśniając jakie 
paliwa i jakie piece nie  będą stopniowo 
dopuszczane do stosowania. W naszym 
mieście można starać się o dotację na wy-
mianę ”kopciuchów” w Urzędzie Miasta 

w ramach programu „CZYSTE POWIE-
TRZE”. Program ten ma jednakże pewne 
ograniczenia i często zmieniające się 
zasady niezależne od UM, a wprowadzane 
przez WFOŚiGW. Alternatywą  do tego 
programu jest pomoc oferowana przez 
Fundację „Oddychaj Beskidami”, która 
prowadzi bezpłatny punkt konsultacyjny 
w Ustroniu. 

Pojawiły się pytania głównie o progi 
dochodowe kwalifikujące do  poszczegól-
nych inwestycji oraz o  sprawy związane 

z własnością posesji vs wnioskujący o 
dotację. 

Mieszkaniec ul. Lipowskiej przy dys-
kusji o zanieczyszczeniach kominów 
podniósł problem jakości węgla, który 
posiada wymagane certyfikaty, jest przy-
wożony z kopalni, a jakościowo bardzo 
zły – gorszy niż flot. Niszczy kominy i 
dachy.   

Straż Miejska została poproszona o 
intensywniejszy monitoring terenów m.in 
miejsca z ławeczką za strażnicą OSP. Z 
uwagi na fakt, iż miejscowi „smakosze 
napojów alkoholowych” nie spożywają 

(cd. ze str. 1)

W lipcu 2019 roku został wybrany Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec w składzie: Izabela Wojtas, Joanna Raszka, Karol Chwastek, Danuta Chwastek, 
Agata Chrapek. W związku z tym, że Joanna Raszka zmieniła miejsce zamieszkania nie może już być członkiem Zarządu. Zastąpiła ją osoba, 
która podczas głosowania w wyborach na członków Zarządu uzyskała kolejno największą ilość głosów, czyli Małgorzata Kunc. Fot. M. Niemiec

(dok. na str. 10)

REALIZACJA LADA DZIEŃ
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

PRZY FONTANNIE 
Recital przy fontannie w różanym ogro-

dzie, w baśniowej scenerii urocza harfistka 
czarująca muzyką – to nie ulotne marzenie, 
lecz inauguracja koncertów przy fontan-
nie organizowanych przez Urząd Miasta  
w Parku Lazarów, który stanowi znakomi-
tą odskocznię od ulicznego wakacyjnego 
zgiełku. W pierwszą sobotę lipca popołu-
dniową porą warto było wysłuchać kon-
certu harfistki Marty Sandurskiej z Biel-
ska – Białej, absolwentki Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. A wokoło parkowe 
klimaty  - niektórzy przysiedli delektując 
się muzyką, inni małymi grupami przecho-
dzili przez park swobodnie rozmawiając, 
a dzieci radośnie skakały wokół fontanny.  
Letnie koncerty będą w tym miejscu orga-
nizowane jeszcze 17, 24 i 31 lipca, podob-
nie jak w wielu uzdrowiskach i stanowią 
jedną z ofert kulturalnych dla ustroniaków  
i gości.                                                 (LS)

W niedzielę 4 lipca w Oddziale Muze-
um Ustrońskiego „Zbiory Marii Skali-
ckiej” gospodyni tej placówki Ewa Depta 
prezentowała młodą wszechstronną artyst-
kę Karolinę Kułakowską, absolwentkę 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. Jest ona nie tylko 
malarką, lecz również prozaiczką i poet-
ką, laureatką ogólnopolskich konkursów 
poetyckich. Na wystawie zaprezentowała 
przede wszystkim autoportrety i portrety 
znajomych w ograniczonej palecie kolo-
rystycznej stawiając na kontrast odcieni 
niebieskości i czerwieni. Organizatorzy 
zapraszają do zwiedzania wystawy przez 
całe lato (od środy do soboty od 11.00 do 
16.00).                                                (LS)

ARTYSTKA 
W WIELU 

ODSŁONACHW ostatnie niedzielne popołudnie,  
4 lipca amfiteatr gościł miłośników znanych 
arii operetkowych i szlagierów filmowych  
w wykonaniu trzyosobowego zespołu 
artystów Artes Ensemble z solistką Anną 
Baran, która czarowała mezzosopranem. 
Było to dynamiczne widowisko muzyczne, 
które słynnymi przebojami rozbrzmiewa-
jącymi w całym Parku Kuracyjnym zachę-
cało do delektowania się najpiękniejszymi 
Straussowskimi walcami, węgierskimi 
czardaszami i ognistymi, hiszpańskimi 
pieśniami w gorących rytmach flamenco. 
Program przygotowany przez Miejski 
Dom Kultury „Prażakówka” i zapowie-
dziany przez kierującą placówką Urszulę 
Brodę - Gawełek stanowił  miłą rozryw-
kę na wakacyjny czas, jednak niewiele 
osób skorzystało z tej oferty.         (LS) 
 

MUZYCZNE 
LATO

PLANUJĄ
WYCIECZKI
Działalność naszego Koła jest w tym 

roku bardzo utrudniona. Sporadyczne 
spotkania, które się odbywają, są realizo-
wane przeważnie w plenerze. 9 czerwca 
w reżimie sanitarnym obchodziliśmy do-
piero święto Kobiet, Dzień Matki i Ojca. 
Po smacznym obiedzie zostały wręczone 
zasłużonym członkom dyplomy i odzna-
czenia. Następne spotkanie mieliśmy 
30 czerwca na stawach w Hermanicach  
i było to smażenie jajecznicy, a na dokład-
kę chleb ze smalcem. 14 lipca spotykamy 
się w Prażakówce w sali nr 7 o godz. 10.00. 
Na spotkaniu będziemy zbierali pieniądze 
na wycieczkę do Gliwic i Chorzowa za-
planowaną na 28 lipca. Kwota wycieczki 
nie jest jeszcze znana. Jeśli covid nas nie 
zaskoczy, to w planie jest wycieczka do 
Wrocławia i na baseny do Chochołowa.       
                           Wincenty Janus

Dyplomy otrzymały panie, które są członkami Koła ponad 10 lat: Jadwiga Madejczyk, Anna Ko-
coń, Barbara Szcześniewska, Urszula Miechówka, nieobecna  Aniela Sikora, członek zarządu. 
Kazimierz Hanus otrzymał Dyplom Honorowego Członka PZERiI Zarządu Głównego w Warsza-
wie. Wincenty Janus został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla 
Związku. Kosz z kwiatami był dla Barbary Czuliji z okazji 80 urodzin.

  Fot. L. Szkaradnik   Fot. L. Szkaradnik   Fot. L. Szkaradnik
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Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: 
poniedziałek 8-15, wtorek 8-15, środa 11-18, czwartek nieczynne, piatek 8-15, sobota 8-12 (oddział dla dzieci nieczynny)

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

(katalog online)

Marsha Diane Arnold „Najpiękniejszy ogródek Borsuka”
 
Ciepła, podnosząca na duchu, ilustrowana barwami czterech pór roku opowieść o tym, 
że nie wszystko można zaplanować. I jeśli nawet los przynosi nam przykre niespo-
dzianki, to po burzy nadejdą znowu dobre i piękne dni. Borsuk tak bardzo chciał mieć 

najpiękniejszy ogródek. Wszystko dokładnie 
sobie obmyślił i zaplanował. Od poprzedniego 
lata zbierał i gromadził w idealnym porządku 
nasionka. Na wiosnę z wielkim przejęciem 
rozpoczął prace. Przyjaciele przyszli mu  
z pomocą: razem pielili, grabili, aż wreszcie 
zasiali. A potem świętowali. Borsuk nie mógł 
się doczekać: już widział swoje równiutkie 
rządki kwiatów i warzyw. Aż przyszedł deszcz 
– to dobrze. A potem burze i wichury – to 
niedobrze... I porwały nasionka. Borsuk za-
mknął się sam w domu i bardzo się martwił:  
– W tym roku nie będę miał najpiękniejszego 
ogródka…A może jednak?

Grzegorz Kasdepke „Mruczando na trzy 
rodziny i jedną kamienicę”

Kot Dzbanek tak naprawdę ma na imię zupełnie inaczej, to jedynie 
jego pseudonim artystyczny (z an-
gielska „ Jug”, z francuska „la Cru-
che”, z niemiecka „die Kanne” – jak 
widać Dzbanek jest przygotowany 
na międzynarodową karierę). Pan 
Grzegorz to naprawdę pan Grzegorz. 
Niektóre osoby występujące w książ-
ce są prawdziwe, inne nie – podobnie 
jak opisane sytuacje. Kamienica 
kota Dzbanka nie różni się jakoś 
szczególnie od innych sasko-kępskich 
kamienic, więc nie ma co jej szukać. 
Gdyby jednak ktoś się uparł, można 
ją rozpoznać po dwóch pająkach 
mieszkających w piwnicy.

Drodzy Czytelnicy! Miejska Bibiloteka Publiczna im. Jana Wantuły przywróciła wolny dostęp do półek! Zarówno w Wypożyczalni dla 
Dorosłych, jak i w Oddziale dla Dzieci. Oczywiście nadal obowiązują niektóre obostrzenia sanitarne (maseczki, dezynfekcja dłoni 
oraz limit osób w pomieszczeniu).

już w okolicy sklepu, szukają innych miejsc, w tym m.in. przy-
tulnego miejsca za strażnicą, pod mostkami, w opuszczonym 
domu przy ul. Lipowskiej 132 itp.  W tym punkcie przedstawi-
ciele OSP poruszyli konieczność oznaczenia miejsca postoju 
autobusu podkreślając,iż plackoło przystanku wykorzystywany 
jako parking jest własnością Straży Pożarnej. Niestety kierowcy 
nawracających autobusów mają pretensje, że samochody zajmują 
zatoczkę  autobusową i co z tym się wiąże, autobusy nie mają 
możliwości nawracania. Pani Fijak zobowiązała się podjąć 
działania w temacie wymalowania przez UM odpowiednich 
oznaczeń.

Mieszkanka ul. Bernadka poruszyła problem widoczności na 
zakręcie ul. Bernadka przy posesji Państwa Szafarz. Brak lustra 
drogowego i ograniczające widoczność nasadzenia na posesji 
stwarzają istotne zagrożenie.

Wprowadzając zebranych w omawianie spraw bieżących Pani 
Przewodnicząca krótko podsumowała  okres lockdownu, wyjaś-
niła iż wnioski do budżetu na rok 2021 sformułowano w oparciu 
o sugestie mieszkańców zebrane podczas dyżuru. Podkreśliła, 
że dzięki współpracy z radnymi dzielnicy udaje się na bieżąco 
realizować niezbędne prace na terenie Lipowca, z którymi być 
może kiedyś był problem, np. wycinka poboczy, bieżące łata-
nie dziur, stawianie luster drogowych itp. Dużym sukcesem w 
roku ubiegłym był zakup nowego samochodu bojowego przez 
OSP Lipowiec. Sprawy, które nurtują mieszkańców to przede 
wszystkim: budowa chodnika wraz z przebudową ul. Lipowskiej 
na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej, stan ulicy Bernadka, 
zaawansowanie prac na boisku szkolnym i ostateczna koncepcja 

W temacie chodnika Pan Burmistrz wyjaśnił, iż lada dzień 
zapadnie decyzja formalna i realizacja projektu ruszy. Jest bu-
dżet w wysokości 3,5 mln złotych od Starostwa Powiatowego, 
Miasto dokłada ok. 1,5 mln zł . W tym roku  rozegra się proces 
przetargowy. 

Stan ulicy Bernadka poruszany był już ok. 2 m-ce temu na 
wspólnym spotkaniu mieszkańców tej ulicy z radnymi i Panem 
Burmistrzem. Mieszkańcy oczekują zmiany nawierzchni, oświet-
lenia itp. Pan Burmistrz wyjaśnił, że ulica Bernadka musi być 

potraktowana kompleksowo, tzn. należy zacząć od  kanalizacji. 
Ta inwestycja z pewnością doczeka się realizacji, jednak jest to 
zadanie bardzo kosztowne. Na ten moment na to zadanie nie ma 
środków. Miasto będzie szukać środków zewnętrznych.  

Budowa boiska będzie kontynuowana. W tym roku zadanie 
będzie posunięte do przodu, zaś Rada Miasta stanie przed de-
cyzją czy kontynuować budowę boiska z koncepcją z murem 
oporowym czy bez muru oporowego. Budowa boiska bez muru 
oporowego oznacza znacznie niższy koszt oraz szybciej skoń-
czone miejsce dla uprawiania sportu przez uczniów. Obecnie 
dzieci  nie mają  w ogóle przestrzeni, aby ćwiczyć na wolnym 
powietrzu i należy zrobić  wszystko, by to jak najszybciej zmie-
nić. Mieszkańcy po burzliwej dyskusji, analizie argumentów za 
i przeciw, łącznie z przekazaniem przez Panią Radną Piwowar 
stanowiska Pani Dyrektor Szkoły, zadecydowali o podjęciu 
Uchwały precyzującej wolę  mieszkańców w temacie przyjęcia 
odpowiedniego projektu do realizacji. Uchwała nr 1/2021 stanowi 
załącznik  do protokołu.  Zarząd Osiedla został zobligowany do 
przedstawienia  Uchwały Radzie Miasta Ustroń.

Kolejne pytanie i wnioski mieszkańców dotyczyły: naprawy 
opadniętych studzienek kanalizacyjnych wzdłuż ul. Lipowskiej, 
zmiany statusy ul. Nowociny i podreperowania jej stanu – tutaj 
padła odpowiedź, że status drogi jest już unormowany i wysypy-
wanie grysem jest wykonywane i będzie dokończone ze środków 
tzw. uzdrowiskowych, szans na realizację projekty pn. remont da-
chu Przedszkola nr 5, dla którego jest wydane pozwolenie – tutaj 
padła odpowiedź, iż środki w wysokości 200 tys. zł są wpisane 
do WPF, pozwolenie można przedłużyć i zadanie doczeka się 
realizacji, remontu ul. Przetnica, remontu ul. Krętej,  problemu 
narkotykowego w mieście i dzielnicy, projektu chodnika ul. 
Leśna – tutaj wyjaśniono iż projekt będzie obejmował odcinek 
od ul. Lipowski Gron (naprzeciwko P. Puzoń) do ul. Lipowskiej. 
Do rozwiązania jest projekt niecki.

W związku z powzięciem informacji o zmianie miejsca 
zamieszkania przez Panią Joannę Raszka, zgodnie z §15  Sta-
tutu Osiedla Lipowiec istnieje konieczność uzupełnienia składu 
Zarządu. Osobą, która podczas głosowania w wyborach na 
członków Zarządu uzyskała kolejno największą ilość głosów  
była Pani Małgorzata Kunc. Uchwała stwierdzająca wygaśnięcie 
członkostwa oraz Uchwała uzupełniająca skład zarządu o osobę 
Pani Małgorzaty Kunc (która wyraziła zgodę na wejście do Za-
rządu) stanowią załączniki do niniejszego protokołu.   

Przewodnicząca kończąc zebranie podziękowała wszystkim 
za przybycie.      

Protokół sporządziła: Izabela Wojtas, Danuta Chwastek

(dok. ze str. 8)
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Przy ustrońskim stole

 W  dawnym Ustroniu
Zdjęcie z 1950 roku wykonane w Li-

powcu (Krzywaniec) dom państwa Kłósko 
– wesele Jadwigi Kłósko i Ludwika Ma-
ciejczka.

I rząd siedzą (od lewej): Karol Chrapek, 
Antoni Paszek, Anna Kłósko (Wantulok), 
Maria Chrapek (Greń), Ludwik Marianek, 

Mrożona herbata na upalne dni
W upały należy regularnie się nawadniać – to fakt dobrze 

znany! Co jednak zrobić, gdy nie przepadamy za smakiem 
wody? Z pewnością nie należy sięgać wtedy po słodzone 
soki i napoje gazowane! Nie dość, że nie nawodnią or-
ganizmu, to jeszcze dostarczą cukru i zbędnych kalorii. 
Świetnym sposobem jest natomiast herbata. Oczywiście 
podana na zimno.

SKŁADNIKI: 1 l wrzątku, ulubiona herbata, świeże 
liście mięty, sok z połowy pomarańczy, sok z 1/2 limonki 
lub cytryny, miód do smaku.

Herbatę parzymy wraz z miętą. Gdy nieco wystygnie 
dodajemy miód oraz sok z cytryny i pomarańczy. Przecho-
wujemy w lodówce. Podajemy z lodem.                       (kfz)

Alojzy Paszek. II rząd: Maria i Józef 
Waliczek, Jadwiga Kłósko, dzieci Franci-
szek Kłósko, Zofia Waliczek, młoda para 
Jadwiga i Ludwik Maciejczek, Jadwiga  
i Jakub Maciejczek, Janina i Paweł Chra-
pek z synem Bolesławem Chrapek. III 
rząd: Cienciała, Marta Maciejczek (No-

wak), Michał Maciejczek, Zofia i Fran-
ciszek Nowak, Tomasz Błacha, Jan Ma-
rianek, NN. IV rząd: Teresa i Alojzy No-
wak, Jadwiga Górniok (Szarzec), Ludwik 
Kłósko, Agnieszka Maciejczek, Zofia i Jan 
Ogrodzcy, Jadwiga Maciejczek (Jarco).

                  Opisała: Bożena Piwowar

  Fot. K. Krancuz
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Jerzy Wojtowicz zdradzał tajniki tworzenia i rozumienia ikon.                     Fot. M. Niemiec

Łukasz Sitek, prezes Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Ekumenicznego, które 
jest głównym organizatorem Festiwalu 
przywitał proboszcza rzymskokatolickiej 
Parafii św. Klemensa Papieża i Męczen-
nika ks. Wiesława Bajgera, proboszcza 
pomocniczego Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej Apostoła Jakuba ks. Dariusza 
Lercha, burmistrza Ustronia Przemysława 
Korcza, przewodniczącego Rady Miasta 
Ustroń Marcina Janika. Następnie dyplo-
mami i upominkami podziękowano dwóm 
paniom, które od lat znacząco wspierają 

ideę Festiwalu i angażują się w działal-
ność charytatywną. Uhonorowano Annę 
Suchanek, radną powiatową, członkinię 
Rady Fundacji św. Antoniego oraz Karinę 
Wowry, opiekunkę Koła Diakonijnego 
„Samarytanin”. 

A potem przyszedł czas na prawie dwu-
godzinną opowieść o ikonach, o których 
wielu wie, że się je pisze, ale mniej osób 
ma świadomość, że również się je czyta. 
Nauczycielem czytania był Jerzy Wojto-
wicz, urodzony w Sanoku w 1952 roku, 
absolwent Wydziału Malarstwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie, od 1981 
roku pracujący w pracowni konserwacji 
zabytków przy Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku. Jerzy Wojtowicz 
może się poszczycić wieloma wystawa-
mi indywidualnymi oraz zbiorowymi  
w Polsce i za granicą, ale Śląsk to dla nie-
go teren dziewiczy. Malarz nigdy jeszcze 
nie zawitał w nasze rejony, choć ekume-
nizm, który uważamy za specyficzny dla 
Śląska, szczególnie Cieszyńskiego, nie 
jest dla niego pojęciem obcym. W Sano-
ku i w Polsce Południowo-Wschodniej 
też mieszkają wierni różnych kościołów 
– katolickiego, grekokatolickiego i pra-
wosławnego. 

Jerzy Wojtowicz został malarzem mimo 
bardzo poważnego wypadku, jakiego do-
znał w dzieciństwie. Prace konserwator-
skie, malarstwo współczesne i tradycyjne 
ikony tworzy lewą ręką. W sieci dostępna 
jest audycja „Na styku” Radia Droga z 19 
kwietnia 2021 roku, podczas której Jerzy 
Wojtowicz pięknie opowiada o swoim 
życiu, o tym, jak wzywały go ikony i jak 
nie pozwalają mu przejść na emeryturę. 
Również jego ustrońska opowieść była 
niezwykle zajmująca, ukazująca tajniki 
pracy nad ikonami, ich treści i sym-
bolikę. Obrazy współczesne stanowiły 
kontrapunkt dla złoto-dostojnych postaci 
świętych. Odnosiło się wrażenie, jakby 
te dwa gatunki malarskie wyszły spod 
pędzla dwóch różnych osób. Jerzy Woj-
towicz tłumaczył, że skupienie, powaga, 
kontemplacja przy pisaniu ikon nie stoi 
w sprzeczności z pragnieniem ekspre-
sji w dziełach surrealistycznych, wręcz 
przeciwnie, zbliża duszę artysty do pełni 
i gwarantuje mu zdrowie psychiczne. 

Wystawę „Między Wschodem a Zacho-
dem” można podziwiać przy Hutniczej do 
22 lipca. Jej sprowadzenie do Ustronia  
i zaproszenie do naszego miasta Jerzego 
Wojtowicza zawdzięczamy Wojciechowi 
Postrzegaczowi, któremu za wkład w ubo-
gacenie Festiwalu serdecznie dziękowano 
na koniec spotkania.     Monika Niemiec

IKONY PISANE I CZYTANE
Katolicyzm, luteranizm, prawosławie – trzy wyznania spotkały się w Muzeum 
Ustrońskim na wernisażu wystawy „Między Wschodem a Zachodem”, na której swoją 
twórczość prezentuje malarz, twórca ikon, konserwator zabytków z Sanoka – Jerzy 
Wojtowicz. Wernisaż był jednocześnie inauguracją XVII Festiwalu Ekumenicznego, 
który potrwa do 1 sierpnia. 

Zdjęcia takiego obiektu pojawiły się w internecie i cieszą się dużym zainteresowaniem. Dołączony jest też artykuł, zatytułowany „W Ustroniu 
rusza budowa największego parku handlowego w regionie”, w którym czytamy, że obok skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Cieszyńską, 
naprzeciwko Tesco (które wkrótce przemieni się w Netto) powstanie centrum z supermarketem spożywczym i sklepami znanych marek. 
Inwestycja ma być oddana do użytku na przełomie 2022/2023. Weryfikując informacje dotarliśmy na stronę internetową firmy konsultingowej 
Mallson Polska, oferującej profesjonalne usługi na poszczególnych etapach powstawania projektów nieruchomości komercyjnych. Czytamy, 
że działalność firmy obejmuje kompleksowe doradztwo na rynku nieruchomości handlowych, w szczególności ocenę potencjału oraz rentow-
ności projektów, komercjalizację centrów i parków handlowych jak również obsługę ich sprzedaży. Mallson Polska posiada w swoim portfolio 
ponad 100 otwartych oraz realizowanych projektów obiektów handlowych o pow. ponad 900 tys. m2 oraz ponad 3 tys. sklepów. Najbliższymi 
zrealizowanymi przez firmę inwestycjami jest Galeria Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju i Park Handlowy w Żorach.               Monika Niemiec
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Nawyk dbania o sprawność fizycz-
ną i zdrowie najlepiej rozwijać już od 
najmłodszych lat. Wiedzą o tym dzieci 

SPRAWNIE, ZDROWO, SPORTOWO!
z Przedszkola nr 1 z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu  
i w ostatnich miesiącach roku szkolnego 

wzięły udział w niezwykłym sportowym 
wyzwaniu. Od początku maja rozpoczęły 
intensywny trening przed finałem VII 
edycji Ogólnopolskiego Maratonu Przed-
szkolaka. Celem wydarzenia była promo-
cja aktywnego spędzania wolnego czasu,  
w tym czasu na świeżym powietrzu; po-
pularyzowanie biegów wśród dzieci oraz 
wyrabianie nawyku aktywności fizycznej 
w dorosłym życiu.

Finał przedszkolnego wydarzenia spor-
towego “Sprintem do maratonu” odbył się 
9 czerwca. Wzięły w nim udział dzieci 
ze wszystkich grup – nawet najmłodsze 
Słoneczka. Każde dziecko, jak prawdzi-
wi maratończycy, otrzymało swój numer 
startowy, w przedszkolnym ogrodzie 
wyznaczono bieżnię, miejsce startu i metę. 
Mali biegacze wielokrotnie pokonywali 
odcinek o długości 160 m. Wszyscy razem 
zdołali pokonać wcale niemały dystans 
35 km! Wysiłek przedszkolaków nagro-
dzony został medalami i pamiątkowymi 
certyfikatami. 

Cała akcja biegowa w Polsce zakończy-
ła się przebiegnięciem przez najmłodszych 
aż 34.555,94 km. Brawo dla najmłodszych 
sportowców!                         Ewa Słowik

Mirela Kojma-Kozieł

Doliną Gościradowca można dojść do 
Źródełka Żelazistego, ale może ona też 
być celem samym w sobie. Profesora Jana 
Szczepańskiego fascynowało to miejsce, 
a znał je bardzo dobrze, bo należało do 
jego rodziny i tam, będąc dzieckiem, pasł 
gęsi. To jeden z najpiękniejszych zakąt-
ków Ustronia, którego opis znajdziemy 
w kultowej książce późniejszego rektora 
Uniwersytetu Łódzkiego „Korzeniami 
wrosłem w ziemię”: 

Potok był istotą żywą, ściśle współ-
żyjącą ze słońcem. Był przesycony jego 
blaskiem, nie tylko odbijał słońce, ale 
więził jego promienie, nasycał się nimi, 
błyszczał i świecił wśród kamieni i kęp 
smreków. Potok miał liczne wodospadziki 
i większe wodospady, niektóre naturalne, 

inne sztuczne, a pod wodospadami były 
plosa, głębokie i pełne dziwów. Jasna, 
świecąca i przejrzysta woda w plosach 
stawała się ciemna i tajemnicza. Może 
dlatego, by ukryć mieszkających tam 
utopców, tajemniczych mieszkańców wód, 
wciągających nieostrożnych ludzi na dno.

 Obecnie zgodnie z Prawem wodnym 
potoki stanowią własność Skarbu Pań-
stwa, a zarządza nimi Państwowe Go-
spodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Tak 
samo jest z Gościradowcem, ale cała doli-
na potoku jest terenem prywatnym. Panem 
na tych włościach jest pochodzący z To-
runia Henryk Wierniewski – obieżyświat, 
bibliofil, Wielki Mistrz Wolnomularski, 
szczycący się najwyższym 33. stopniem 
wtajemniczenia. Mając dom w Paryżu 

GOŚCIRADOWIEC OTWARTY

i w Turcji, uległ namowom swojego 
przyjaciela prof. Szczepańskiego i razem  
z żoną Olgą kupił jego dom w Ustroniu. Nie 
wahał się, bo zachwycił go klimat miej-
sca, a mieszkańcy ujęli swoją otwartością, 
mądrością i życzliwością. Od początku 
chciał się dzielić pięknem Gościradowca  
z ustroniakami i turystami i postanowił nie 
zamykać przed nimi urokliwego zakątka, 
mimo że płaci za ten teren podatki i musi 
czasem znosić uciążliwości związane  
z niewłaściwym zachowaniem niektórych 
ludzi. Ponad 15 lat temu podpisano umo-
wę, na mocy której miasto zobowiązało 
się do remontów i dbania o infrastrukturę 
– mostki, ławki, kosze na śmieci, również 
do sprzątania terenu, a także do wykupie-
nia polisy ubezpieczeniowej od ewentu-
alnych wypadków na ścieżce spacerowej 
oraz do otwierania jej rano i zamykania 
wieczorem. Ten ostatni punkt umowy jest 
trochę kłopotliwy, bo obowiązek ciąży 
na strażnikach miejskich, ale właściciel 
terenu nie może sobie pozwolić na to, by 
pod jego i sąsiadów domami odbywały 
się nocami imprezy i burdy, a takie w 
przeszłości miały miejsce.

Z powodu problemów związanych 
z pandemią sprawa szlaku do Źródła 
Żelazistego została nieco zapomniana, 
w mostkach niektóre deski należało wy-
mienić. Obawiając się o bezpieczeństwo 
spacerowiczów Henryk Wierniewski 
zamknął ścieżkę, co spotkało się z natych-
miastową negatywną reakcją ze strony 
mieszkańców i turystów. We własnym 
zakresie naprawił kładki, ale otwarcie 
bram uzależnił od zapewnienia z ratusza, 
że miasto będzie się wywiązywać z obo-
wiązującej umowy. 

Rozmowy z urzędnikami przyniosły po-
żądany efekt i szlak doliną Gościradowca 
znów jest dostępny. Bramy do ustrońskie-
go mini raju otwarte są od godz. 7.30 do 
18.30.                           Monika Niemiec

  Fot. M. Niemiec
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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

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Do wynajęcia M-2. 608-392-799.

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

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

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

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

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

O IMPREZACH NIEZALEŻNYCH OD MIASTA MÓWI 
BURMISTRZ IRENEUSZ SZARZEC  

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że w wielu przypadkach głów-
nymi organizatorami nie są służby miejskie, ale różne niezależne 
instytucje, osoby prywatne. Wszystkie imprezy możemy podzielić na 
te typowo związane z Ustroniem jak i mające charakter ponadlo-
kalny. Dobrym przykładem jest mająca miejsce w ostatni weekend 
Beskidzka Wystawa Psów Rasowych, której głównym organizatorem 
jest Polski Związek Kynologiczny, a uczestniczą hodowcy z całej 
Polski i kilku innych państw. 

NIEZMIENNY STATUS
Właśnie minęło 30 lat od powstania Rodzinnego Ogrodu Dział-

kowego „Zacisze” w Ustroniu Hermanicach, na początku dzia-
łającego pod nazwą Pracowniczy Ogród Działkowy „Zacisze”.  
Z tej okazji odbyło się jubileuszowe spotkanie, które zorganizowano 
pod wiatą na działce zarządu. Ledwo zmieścili się licznie przybyli 
działkowcy i goście, ale za to atmosfera była ciepła.  Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 7.07.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
10.07     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
11.07     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
17.07     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
18.07     Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

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

25.06-1.08  XVII Festiwal Ekumeniczny, szczegóły na str. 6
9.07-11.07  Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, szczegóły na str. 7
10.07 godz. 10-22   MOTO CHILL & GRILL, boisko Ustroń Nierodzim
10.07 godz. 10-14 Warsztaty plastyczne, park przy Bibliotece Miejskiej
10.07 godz. 21.00  Kino Plenerowe Na Szczycie, Poniwiec
12.07 godz. 8.00 Tytani Programowania MDK „Prażakówka”, zajęcia 
       dla dzieci i młodzieży (obowiązują zapisy)
12-16.07 godz. 10 Beskidzkie Lato z Tańcem MDK „Prażakówka”, 
        impreza płatna (obowiązują zapisy)
16.07  godz. 17.00  Obrazy lata – Parkowe Impresje Filmowe, Amfiteatr
17.07 godz. 21.00  Kino Plenerowe Na Szczycie, Poniwiec
17.07  godz. 16.00  Parkowe Impresje Muzyczne, Park Lazarów
18.07 godz. 14.00  Otwarcie Kolyby na Małej Czantorii, Poniwiec 
       – Mała Czantoria, wstęp wolny 
24.07 godz. 13.00 11. Military Festiwal – Zamaskowani Herosi, Park  
       Kuracyjny
24.07 godz. 16.00  Parkowe Impresje Muzyczne, Park Lazarów
24.07 godz. 21.00  Kino Plenerowe Na Szczycie, Poniwiec
24.07 godz. 21.00  Ekstremalny bieg górki Inferno Ultra 2021, Poniwiec 
25.07 godz. 18.00  Koncert operetkowy w wykonaniu solistów scen 
       poznańskich, Amfiteatr, impreza biletowana

Naturalnie.                                                    Fot. K. Francuz

W tym tygodniu kartkę od szczęśliwca, który otrzyma nagrodę za 
rozwiązanie krzyżówki z Gazety Ustrońskiej wylosował Kazimierz 
Heczko, prezes Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, właściciel Ga-
lerii Rynek, która mieści się w budynku biblioteki.    Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) kombinezon roboczy, 8) miasto pod Czantorią, 
9) teren ćwiczeń wojskowych, 10) chroniona roślina górska,  
12) ma czasami wielkie oczy, 14) pisemne opracowanie zagad-
nienia, 15) drzewo liściaste, 16) taniec ludowy, 19) do pstry-
kania zdjęć, 22) imię żeńskie, 23) ręczny do pomiaru czasu,  
24) Franciszek zdrobniale.
PIONOWO: 2) duża zaleta, 3) bydło na łące, 4) włoski 
księżyc, 5) amerykańskie województwo, 6) czas wyboru pa-
pieża, 7) szczegółowe dane, 11) rodzaj ustroju państwowego,  
13) poważne kłopoty, 17) indyjskie złotówki, 18) obszar państwa 
- region, 20) z niej benzyna, 21) nawóz naturalny do ogrodu. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 16 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 25

PORA NA WAKACJE

K R Z Y Ż Ó W K A

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

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Bronisław Mider z Ustronia, ul. 
Myśliwska. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń 2002 r. Na ustrońskim rynku spotkali się: Łukasz Turlej – wiceprezydent 
FIDE (Międzynarodowa Federacja Szachowa), Jan Krzysztof Duda – arcymistrz, najlepszy 
polski szachista, Anatolij Karpow – arcymistrz, 12. mistrz świata (1975-1985), Adam Mokrysz 
– prezes Mokate, mecenas i pasjonat szachów.                                              Fot. M. Niemiec

W ramach promocji Festiwalu Szachowego 
„Szachy w Ustroniu łączą pokolenia” po 
Polsce podróżuje maskotka naszego mia-
sta – Ustroniaczek. Na turnieje i imprezy 
towarzyszące zapraszał w stolicy, a o jego 
dalszych wojażach będziemy informować 
na bieżąco. 

– Turnieje OPEN Masters, Women, A, B, 
C (13-20.08); – Turnieje dla dzieci D, E, F 
(17-19.08); – Symultany szachowe: „Zagraj 
z Mistrzem” (16-19.08);– Turniej NOCNY 
PRZY KAWIE MOKATE; – Mistrzostwa 
Śląska Juniorów w szachach szybkich 
(indywidualne); – Mistrzostwa Polski Gór-
ników; – Mistrzostwa Polski Energetyków; 
– Mistrzostwa Polski Kolejarzy; – Mistrzo-
stwa Polski Wodociągów; – Mistrzostwa 
Polski WORD; – Mistrzostwa Polski Na-
uczycieli (21.08); – Mistrzostwa Śląska Ju-
niorów w szachach szybkich (drużynowe); 
– Turniej o Puchar Burmistrza Ustronia dla 
miast partnerskich; – Mecz szachowy „PO-
KOLEŃ” na 10 szachownicach (22.08). 

Imprezy towarzyszące: – Otwarcie Festi-
walu (14.08), – Szachiści tańczą w Ustro-
niu, nauka tańca i pokaz na zakończenie 
(14-19.08), – Mecz piłkarski Posłowie RP 
– Radni z Powiatu Cieszyńskiego (15.08); 
Turniej piłkarski drużyn 5-osobowych do 
10 lat i do 12 lat (16.08); – Żywe szachy (17 
i 19.08); – Spacer do doliny Gościradowca 
szlakiem pierwszych letników „Spacer łą-
czy pokolenia” (18.08); – Tydzień filmów 
fabularnych z tematyką szachową (15-
19.08. godz. 21.00 Rynek);  – Zakończenie 
turniejów szachowych (20.08. godz. 19.00 
Amfiteatr); – Koncert „The Backwards”, 
mistrzów świata w wykonaniu muzyki „The 
Beatles”.                                                  (mn)

W ramach Festiwalu Szachowego „Szachy łączą pokolenia w Ustroniu” odbędzie się wiele 
atrakcyjnych imprez nie tylko szachowych. Wielkim wydarzeniem będzie wizyta Garija 
Kasparowa, z którym będzie można rozegrać partię. Festiwal odbędzie się od 13 do 22 
sierpnia, a poniżej wybrane punkty programu. 

SZACHY ŁĄCZĄ POKOLENIA
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DOSTOJNY STREETBALL

- To jest ładne, dostojne. Jest piękno gry, 
precyzja podań, wyjście na kosz, dynamika. 

To wszystko można było oglądać przez 
dwa dni turnieju, który odbywał się na 
boisku przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Panowała atmosfera koszykarskiej fiesty, 
z głośników płynęła muzyka, dla zawod-
ników przygotowano wodę bez ograniczeń 
i... banany. W sobotę rywalizowali młodsi 
koszykarze w kategorii U-14 oraz U-10, 
a w niedzielę starsza młodzież i dorośli. 
Wówczas przeprowadzono turnieje: trójek, 
koszykówki 1 x 1 oraz główny - koszy-
kówki 3 x 3. W kategorii open wystąpiło 
20 drużyn. W Turnieju 1 x 1 wzięło udział 

Trener Raszyk wyjaśnia, że tym razem 
dziewczyny grają o dobrą zabawę. 

- Jest piękna pogoda, gra muzyka, trudno 
sobie wyobrazić lepszy sposób na spędze-
nie tego dnia, gdy kocha się koszykówkę. 
Oczywiście nie byłoby zabawy, gdyby za-
brakło rywalizacji, a jak widać dziewczyny 
są zacięte. Trudno myśleć o zwycięstwie, 
bo gramy też z chłopakami, a w tym wieku 
nabierają już krzepy i przede wszystkim 
rosną, ale tanio skóry nie oddamy.

Dziewczyny dodają, że rywalizacja z 
chłopakami mobilizuje je do wysiłku, a 
na pytanie, dlaczego wybrały koszykówkę 
odpowiadają: 

12 zawodników w tym jeden ze Słupska. 
Po raz trzeci z rzędu triumfowała druży-
na Byle Team z Katowic, grająca w tym 
roku w składzie: Daniel Konieczny, Piotr 
Karpacz, Łukasz Lewiński oraz Łukasz 
Szczypka, która w finale pokonała KKS 
Bejbi - 21:12. Pozostałe miejsca na po-
dium zajęły ekipy: KKS Bejbi (Damian 
Liuras, Marcin Ziętek, Piotr Zadrożny, 
Wiktor Marcinkowski) oraz Silesia 3 x 3 
(Alan Jatczyk, Grzegorz Płonka, Patryk 
Michałowski, Łuasz Laskowski).

Turniej wizytował Andrzej Georg, pre-
zes TRS „Siła”, który podczas „Betonów” 
inaugurował turnieje wsadów. Kibicował 
też członek Zarządu Powiatu Cieszyńskie-
go, radny powiatowy Stanisław Malina 
oraz burmistrz Ustronia Przemysław Ko
rcz.                                Monika Niemiec 

Remigiusz Ciupek może kolejny górski 
maraton zaliczyć do udanych. Bike Atelier 
MTB Maraton – Jeleśnia zakończył na 9 
miejscu w kategorii Open i 2.m. w kat. M4. 
Jeleśnia nazywana jest skarbem Beskidów, 
rajd więc był nie tylko okazją do sportowej 
rywalizacji, ale i podziwiania malowniczych 
krajobrazów.           Fot. Devil On Bike Photo

Ustrońskie koszykarki wystąpiły pod nazwą „Dinusie”, a drużynę tworzyły: Maja Nieckarz, 
Milena Widenka, Nadia Koterzyna, Martyna Kubień, Oliwia Szafarczyk.       Fot. M. Niemiec

- Honoru Ustronia broniła jedna drużyna. Zgłosiliśmy dwie, ale drugiej przeszkodziła 
w rozgrywkach kontuzja i wakacyjne wyjazdy - mówi Rajmund Raszyk, trener drużyny 
dziewcząt na co dzień reprezentujących Towarzystwo-Rekreacyjno-Sportowe „Siła”. 
Reaktywowana sekcja koszykówki w „Sile” nie tylko uczestniczy w rozgrywkach 
ligowych, ale wskrzesiła Turniej Koszykówki na Asfalcie „Beton” i w tym roku po raz 
czwarty zorganizowała wydarzenie Królowie Ulicy Streetball Ustroń. 
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