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Otwarcie Letniego Sezonu Uzdrowiskowego już za nami. Z tej okazji w mieście odbyło się 
wiele imprez, których różnorodność gwarantowała, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kon-
certy, korowód, festiwal kolorów oraz animacje dla najmłodszych przyciągnęły do amfiteatru 
oraz Parku Kuracyjnego wielu mieszkańców i turystów, którzy chętnie korzystali z długo 
wyczekiwanej rozrywki. Więcej na str. 8 i 9.                                                Fot. K. Francuz 

W numerze m.in.: O działa-
niach miasta mimo pandemii, 
Rozmowa z Michałem Kubo-
kiem, prezesem Fundacji 
Oddychaj Beskidami, Wysta-
wa prac Leszka Żegalskiego, 
Piankoryt – warsztaty dla 
dzieci, MOTO CHILL & GRILL, 
Podsumowanie Rajdu rowe-
rowego, Weekend Wodza.  

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(cd. na str. 6)
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W poprzednim numerze przedstawi-
liśmy pierwszą część relacji z sesji 
Rady Miasta Ustroń, która odbyła 
się 29 czerwca. Omówione uchwały 
dotyczyły udzielenia  burmistrzowi 
wotum zaufania i absolutorium. Dalej 
podjęto szereg uchwał: 

– w sprawie zmian w budżecie miasta 
na rok 2021; 

– zmieniającą uchwałę w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Ustroń;

– w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  
w spłacie należności pieniężnych mają-
cych charakter cywilnoprawny;

– zmieniającą uchwałę w sprawie zarzą-
dzenie inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso  
w opłacie uzdrowiskowej;

– w sprawie Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Ustroń;

SZEREG
UCHWAŁ

Kalendarium XVII Festiwalu Ekumenicznego jest niezwykle bogate. Występy, prelekcje i wykłady odbywają się kilka razy w tygodniu, a ich 
treści są tak zróżnicowane, że nie sposób nie wziąć udziału w każdym z wyjątkowych wydarzeń. W minioną sobotę oraz niedzielę przed 
wysokimi temperaturami można było schronić się w błogim chłodzie ustrońskich świątyń, gdzie rozbrzmiewająca muzyka dawała ukojenie 
także dla duszy. Więcej na str. 13.                                                     Fot. K. Francuz 
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Zawadą. Premierowy koncert 
odbył się podczas dorocznego 
„Świynta Dziedziny”.  

Na terenie powiatu cieszyń-
skiego jest ponad 120 pomni-
ków przyrody. Warto zobaczyć 
aleję dębową w Chybiu, gdzie 
rośnie blisko 200 sędziwych 
drzew.

Do końca wakacji w holu Sta-
rostwa Powiatowego w Cieszy-
nie, prezentowane będa zdjęcia 
z konkursu fotograficznego pt. 
„Wiosenne inspiracje”. Wzięli 
w nim udział uczniowie z Ze-
społu Szkół im. Władysława 
Szybińskiego, Zespołu Szkół 
Budowlanych i Liceum Ogól-
nokształcącego im. M. Koper-
nika w Cieszynie.            (nik)

Józef Stoszek, Leszek Waw-
rzyczek, Maria Żyła (człon-
kowie). 

Czesi zaostrzyli zasady prze-
kraczania granicy. Bez żad-
nych dodatkowych utrudnień 
na tereytorium tego kraju, 
mogą wejść (wjechać) tylko 
osoby w pełni zaszczepione  
i posiadające europejski certy-
fikat Covid-19.

W kościele katolickim w Wiśle 
Głębcach znajduje się figura 
Matki Boskiej Fatimskiej. Od 
kilkunastu lat odbywają się 
tutaj tzw. noce pokutne. 

Przed laty w regionie cieszyń-
skim wydobywano dużo wa-
pienia. Pozostałość stanowią 

kamieniołomy w gminie Go-
leszów na Jasieniowej Górze, 
Buczynie, Chełmie i w Lesznej 
Górnej. 

Sprzęty warte 100 tys. zł trafią 
do stołówki Szkoły Podsta-
wowej im. Powstańców Ślą-
skich w Strumieniu. Gmina 
otrzymała dotację z rządowego 
programu „Posiłek w szkole  
i w domu”. W roku poprzednim 
dofinansowanie z tego progra-
mu dostała Szkoła Podstawowa 
w Drogomyślu.  

Dwa lata temu w Zamarskach 
oddano do użytku zadaszoną 
scenę, czyli taki wiejski amfite-
atr. Mnóstwo godzin poświęcili 
społecznie przy budowie miesz-
kańcy z sołtysem Klaudiuszem 

to i owo
z 

okolicy

W gminie Hażlach powoła-
na została Rada Seniorów.  
W jej skład wchodzą: Jan Król 
(przewodniczący), Franciszek 
Gorol (zastępca), Danuta Ły-
sek (sekretarz), Jadwiga Gutan, 
Henryk Hansel, Lidia Kumala, 
Tadeusz Machej, Tomasz Per-
chała, Stanisław Pieczonka, 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

CEEB - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
Od 1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła,  
o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budyn-
ku/lokalu który posiada 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 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/ 

*  *  * *  *  *

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE 

GOSPODARKI ŚCIEKAMI 
KOMUNALNYMI

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o obowiązku przyłączenia 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
nakłada art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 

Jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływo-
wego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zwolnienie z tego 
obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymaga-
nia określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości tech-
nicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
Burmistrz Miasta Ustroń zobowiązany jest do wydania decyzji admini-
stracyjnej nakazującej wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egzekucji 
administracyjnej. Dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykonuje 
tego obowiązku podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy 
się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
Wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu 
sieci kanalizacyjnej.

Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy 
prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi polegającą na:

• opróżnianiu zbiornika bezodpływowego z częstotliwością gwarantującą 
zabezpieczenie go przed przepełnieniem;

• sprawdzaniu szczelności i dbaniu o stan techniczny zbiornika aby ścieki 
nie wyciekały do gruntu;

• zawarciu umowy na odbiór ścieków z przedsiębiorcą posiadającym 
aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Miasta Ustroń (można zawrzeć z kilkoma firmami);

• przechowywaniu dowodów potwierdzających wywóz nieczystości cie-
kłych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustroń  
w części dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych określa, że 
częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości winna 
być dostosowana do ilości zużywanej wody, określonej na podstawie wska-
zań wodomierza oraz pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie 
rzadziej niż raz na kwartał. 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Ustroń w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do 
piątku od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu: 33 857-93-15, 33 857-93-13 
lub 33 857-93-43. 

*  *  *

*  *  *
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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

28/2021/1/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:
Józef Greń  lat 67    ul. Leśna

*   *   *

*   *   *

 Z BUTA I NA KOLE
17 LIPCA SOBOTA

WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 
DO OGRODZONEJ 

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• przebieg trasy:   Cisownica - Dzięgielów - Bażanowice - Ogro-
dzona - Kisielów - Bładnice
• powrót na Rynek – koniec wycieczki
orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 2,5 – 3 godziny, dystans 
ok. 30 km.

18 LIPCA NIEDZIELA
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO MIĘDZYŚWIECIA (Z NIESPODZIANKĄ!) 
• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• przebieg trasy:   Lipowiec – Górki Wielkie – Skoczów – Między-
świeć ( NIESPODZIANKA !!! ) – Bładnice Dolne – Godziszów 
– Kozakowice Górne – Kozakowice Dolne
• powrót na Rynek – koniec wycieczki
orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 – 3,5  godziny, dystans 
ok. 29 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). 

 ZEBRANIE ZARZĄDU 
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

STOWARZYSZENIA EKUMENICZNEGO
W imieniu Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Eku-

menicznego w Ustroniu zapraszamy na Walne Sprawozdawczo 
Wyborcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 16 lipca 
(piątek)  o godzinie 15:30 w Czytelni Katolickiej im. J. Nowaka 
przy parafii św. Klemensa papieża i męczennika w Ustroniu.

AWARIA ŚWIATEŁ
W poniedziałkowy poranek kierowców zaskoczyła awaria 

oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej oraz Katowickiej. 
Sygnalizacja uległa zniszczeniu prawdopodobnie na skutek wiatru 
i ulewnych deszczy. Naprawa zajęła drogowcom kilka godzin,  
a światła rozbłysły dopiero około godziny 12. 

Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogowe
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Jest członkiem elitarnego Związku 
Malarzy Realistów w Niemczech, a jego 
obrazy znajdują się w kolekcjach naj-
bogatszych znawców sztuki, dostojnych 
rodów i światowych koncernów. Głośno 
bywa o nich w mediach, tak samo jak 
o samym artyście, który już w czasie 
studiów na Akademii Sztuk Pięknych 
zasłynął z oryginalnych manifestów  
i krytykowania… krytyków. Jego głos 
był słyszalny również po studiach i nawet  
w Luwrze, ale nie odbywało się to ze stratą 
dla jego sztuki. Intensywnie pracował nad 

techniką i pracuje nad nią do dziś, ceniąc 
najwyżej warsztat. Jego kariera nabrała 
rozpędu, gdy w 1988 roku otrzymał Grand 
Prix Ogólnopolskiej Wystawy Młodej 
Plastyki „Arsenał`88”. Wśród entuzja-
stów jego obrazów znalazł się Franciszek 
Starowieyski, który powiedział:– „To 
jakaś wystawa – nie nudy, wreszcie ka-
wałek piękny materii malarskiej, żywego 
oglądania świata, ostrego oka, pewnego 
rysunku, tych wszystkich rzeczy, które 
cechują malarstwo”, a Roman Opałka 
dodał  – „Żegalski nie zauważa niczego, 
co się wydarzyło w latach 60. czy 70. 
świadomie pomijając to wszystko, jest dla 
mnie fascynującym barbarzyńcą". 

Żegalski urodził się w 1959 roku  
w Cieszynie, mieszkał w Ustroniu, w Kato-
wicach, wiele lat w Belgii i w Niemczech, 
potem kupił dworek na Opolszczyźnie 
i do dzisiaj go restauruje, zdobiąc jego 
ściany freskami. Ustroń wspomina z sen-
tymentem, choć bardziej odpowiadał mu 
dawny klimat sennego miasteczka niż 
jego nowoczesny image kurortu. Wraca tu 
jednak, bo tu mieszka jego rodzina, w jakiś 
sposób zakorzeniony jest pod Czantorią  
i Równicą. Te góry znalazły się na jego pej-
zażach, które zaprezentował 20 lat temu na 
pierwszej ustrońskiej wystawie w Muzeum 
Hutnictwa i Kuźnictwa (GU nr 36/2001, 
str. 5 – „Malował Tinę Turner” na www.
archiwum.ustron.pl). Co pokaże w Galerii 
Rynek? Przekonamy się już w najbliższy 
weekend.                           Monika Niemiec

                                 

ZAKORZENIONY 
POD CZANTORIĄ 

I RÓWNICĄ

28/2021/2/R

– Jestem z Katowic i z Ustronia – powie-
dział Leszek Żegalski, gdy rozmawiali-
śmy w Galerii Rynek Kazimierza Heczko, 
mieszczącej się w budynku biblioteki. 
Tam światowej klasy i renomy artysta 
otworzy w piątek 16 lipca swoją wy-
stawę. To dla Ustronia wielki zaszczyt, 
gdyż malarz uznawany jest za jednego 
z najlepszych współczesnych malarzy 
europejskich. 
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Burmistrz podkreślił, że były to prze-
myślane działania, które obecnie skutku-
ją dużym zainteresowaniem Ustroniem 
wśród turystów. Dodał, że zdaje sobie 
sprawę, iż w pewnym stopniu i w pewnych 
obszarach miasta jest to kłopotliwe, jednak 
Ustroń nie może się zamykać na masowe-
go turystę. Inną kwestią jest to, że należy 
poczynić starania o przyciągnięcie gości 
z grubszym portfelem, zainteresowanych 
bardziej wyrafinowanymi i droższymi 
usługami. Dalej burmistrz Korcz mówił 
o inwestycjach: 

– Stojąc przed uchwałą o udzielenie mi 
absolutorium, chciałem też Państwu po-
wiedzieć, że w czasie pandemii pod wzglę-
dem artystycznym być może nic się nie 
działo, ale w inwestycjach bardzo wiele. 
Chciałbym przedstawić kilka, kilkanaście 
z listy kilkudziesięciu inwestycji, które 
może nie są spektakularne, ale są niezbęd-
ne dla naszych mieszkańców i wynikają 
bezpośrednio z ich wniosków i ich potrzeb. 
To są zwykłe bytowe potrzeby każdego 
dnia – drogi, oświetlenia, kanalizacja, 
chodniki. W zeszłym roku wiele udało się 
zrobić pomimo niedoborów finansowych 
i pomimo, co podkreślałem wielokrotnie, 
więc dzisiaj nie będę o tym mówił dłużej, 
stale rosnących wydatków bieżących od 
nas niezależnych. Drogi gminne: ul. Źród-
laną, trzeci etap ul. Szpitalnej, ul. Lipową, 
rozbudowę ul. Fabrycznej, rozbudowę 
ul. Mokrej z przebudową i budową urzą-
dzeń wodnych (to trwa). Modernizacja 
nawierzchni i chodników: ul. Liściasta, 
Sosnowa, Myśliwska, odwodnienie ul. 
Sanatoryjnej, modernizacja odwodnienia 
ul. Jodłowej, modernizacja odwodnienia 
ulicy bocznej od ul. Skalica, modernizacja 
ul. Owocowej, modernizacja ul. Gospodar-
skiej. (…) Drogi powiatowe – drugi etap 
modernizacji ul. Cieszyńskiej, rozbudowa 
ul. Lipowskiej – już ruszyła, choć na razie 
na miejscu nic się nie dzieje, ale prace 
już trwają i w przyszłym roku prawdo-
podobnie ruszy wykonawstwo, bo udało 
nam się pozyskać do współfinansowania 
Starostwo Powiatowe. To duża inwestycja 

za 3,5 mln zł i trzeba uznać to za sukces 
w przygotowaniu. Gospodarka wodno-
-ściekowa: rozbudowa sieci wodociągowej 
ul. Asnyka, rozbudowa kanalizacji ul. 
Podgórska, rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej ul. Akacjowa, Bażantów, Jesionowa. 
Na ul. Kamieniec i Mokrej, przebudowa 
kanalizacji sanitarnej na ul. Szpitalnej. 
Ul. Łączna i Bładnicka nie została zrea-
lizowana w zeszłym roku, bo toczyło się 

jeszcze postępowanie w Krajowej Izbie 
Gospodarczej postępowanie odwoławcze 
w procedurze przetargowej, ale obecnie 
prace już ruszyły. Idźmy dalej, bo mam 
jeszcze 4 kartki. Oświetlenie – rozbudowa 
w ciągu ul. Sanatoryjnej, ale też wymiana 
110 opraw na ledowe, o czym też mówi-
liśmy w kampanii, że będziemy dążyć do 
wymiany w całym mieście. Dzisiaj jestem 
po spotkaniu z firmą, która kolejne 118 
opraw będzie wymieniała. Przygotowu-
jemy porozumienie trójstronne jeszcze  
z Tauronem na wymianę wszystkich opraw 
oświetleniowych. To są działania które 
już się rozpoczęły i które trwają. Nie chcę 
państwa zanudzać, bo ta lista jeszcze ma 
kilka kartek. I to wszystko w Ustroniu 
wykonano. 

Prawdą jest też, że nie rozpoczęły się 
prace związane z basenem. Ja się tego 
nie wypieram, natomiast mierzymy siły 
na zamiary, co nie znaczy, że poszukiwa-
nia rozwiązania nie trwają. Zgadzam się  
z tym, co mówiliśmy na poprzedniej sesji 
Rady Miasta, że jest to tak samo ważna 
inwestycja, jak te wszystkie które tutaj 
wymieniłem. Natomiast środki zewnętrz-
ne możemy pozyskiwać na to, o czym tu 
mówiłem, a na budowę basenu na razie 
nie. Korzystamy więc z tych możliwości, 
które dają nam programy zewnętrzne,  
a w 2020 roku pozyskaliśmy prawie 10 
mln zł środków zewnętrznych. Podsumo-
wując, uważam, że rok 2020 mimo tego, 
że był bardzo trudny, był dla nas udany.   

                       Spisała: Monika Niemiec

W poprzednim numerze zamieściliśmy wypowiedź burmistrza Przemysława Kor-
cza na temat trudnego roku pandemicznego i strat, jakie z tego powodu poniosło 
miasto. Kolejną swoją wypowiedź, przed głosowaniem Rady Miasta Ustroń nad 
udzieleniem burmistrzowi absolutorium, poświęcił działaniom, które zostały pod-
jęte mimo pandemii. 

KILKADZIESIĄT INWESTYCJI

– Podejmowaliśmy przez ten rok szereg 
starań zabiegając o realizację inwestycji, 
ale także prowadziliśmy dosyć inten-
sywną kampanię promocyjną Ustronia, 
zakładając już, zresztą bardzo słusznie, 
że podczas okresu pandemicznego wiele 
samorządów turystycznych przygotowu-
je się do otwarcia. Cały okres pandemicz-
ny utrzymywaliśmy kontakt z turystami 
poprzez komunikaty: Jesteśmy. Czekamy 
na was. Przyjedźcie do nas. 

Rozpoczęła się budowa tężni w Parku Kuracyjnym w Ustroniu. Inwestycja przylega do  
ul. Parkowej w miejscu, gdzie stały stoły pingpongowe. Burmistrz Przemysław Korcz wyjaśnia: 
– To nieprawda, że te elementy infrastruktury rekreacyjnej zostały zniszczone. Przewieźliśmy 
je do Nierodzimia, gdzie służą mieszkańcom, dzieciom i młodzieży tak jak stojące obok ele-
menty zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego dla tej dzielnicy. Powiedzmy sobie szczerze, 
stoły nie były w tamtym miejscu wykorzystywane, ja osobiście nigdy nie widziałem, żeby 
ktokolwiek tam grał, upewniałem się jeszcze o tym, rozmawiając z mieszkańcami. Budowa 
tężni w śródmieściu była dla mnie jednym z zadań piorytetowych, bo zależało mi, żeby  
w tak znakomitym uzdrowisku, jakim jest Ustroń, pewne elementy bazy znalazły się bliżej 
mieszkańców. Jestem przekonany, że lokalizacja jest strzałem w dziesiątkę. Piękny park, 
sąsiedztwo Wisły i możliwość korzystania z dobrodziejstw tężni to bardzo dobre połączenie. 
Inwestycja prowadzona jest z najwyższą troską o otoczenie. Bardzo starannie dopasowaliśmy 
położenie obiektu do istniejącego drzewostanu, nad czym osobiście czuwałem. Wycięto 
jedynie dwa drzewa, z których jedno było zasuszone, w złym stanie i raczej nie udałoby 
się go uratować. Pozostałe są porządnie zabezpieczone i dopilnujemy, żeby nie uległy 
uszkodzeniu. Zapraszam na spacer do parku Kuracyjnego, żeby przekonać się na własne 
oczy, jak to wygląda.                                                                                     Fot. K. Francuz
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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 Magu-
rzanie z Łodygowic (Przed koncertem 
odprawiona zostanie Msza Św. z opra-
wą zespołu), kościół rzymskokatolicki 
pw. św. Klemensa
23 lipca godz. 18:00
Koncert Cantus Fidei In organis tradi-
tius z muzyką organową braci Karola  
i Adama Hławiczków – Ewelina Bachul, 
Kościół ewangelicko–augsburski Ap. 
Jakuba Starszego.
24 lipca godz. 18:00
Koncert poetycko–muzyczny „Wołanie 
do człowieka…”Requiem  Gabriela 
Faure z poetyckim komentarzem Ka-
rola Wojtyły i Romana Brandstaettera, 

z autorem poprowadzi Dominika 
Szczawińska (radio eM), Kościół 
rzymskokatolicki NMP Królowej Polski 
w Ustroniu Hermanicach
31 lipca godz. 19:00
Koncert kapeli Mała Jetelinka pod 
dyr. Moniki Wałach – Kaczmarzyk, 
Kościół rzymskokatolicki NMP Królowej 
Polski w Ustroniu Hermanicach.
1 sierpnia godz. 15:00
Koncert Finałowy XVII Festiwalu 
Ekumenicznego. Koncert Reprezen-
tacyjnego Zespołu Miasta Ustroń 
Estrada Ludowa Czantoria pod dyr. 
dr Danuty Zoń – Ciuk, Kościół rzym-
skokatolicki pw. Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata

Kościół ewangelicko–augsburski Ap. 
Jakuba Starszego.
25 lipca godz. 8:30 
Poranek pieśni i muzyki religijnej. 
25 lipca godz. 10:00 
Uroczyste nabożeństwo z okazji 
183. Rocznicy poświęcenia kościoła 
Ap. Jakuba Starszego w Ustroniu. 
Słowem Bożym służyć będą ks. 
Henryk Mach z Białej (w kościele) 
i ks. Dariusz Madzia z Istebnej (na 
placu kościelnym) Kościół ewangelicko 
– augsburski Ap. Jakuba Starszego.
30 lipca godz. 15:00
Prezentacja książki Piotra Stefaniaka 
pt.: „Św. Ojciec Dominik de Gu-
zman – Apostoł Prawdy”. Spotkanie  

– w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Cieszyńskiemu;

– w sprawie ustanowienia prawa użytko-
wania na nieruchomości gminnej;

– w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości gminnej;

– w sprawie ustanowienia służebności 
na gruncie gminnym;

– w sprawie ustanowienia służebności 
przechodu i przejazdu na gruncie gmin-
nym (ul. Chabrów);

– w sprawie ustanowienia służebności 
przechodu i przejazdu na gruncie gmin-
nym (ul. A. Brody);

– w sprawie określenia średnich cen 
jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok 
szkolny 2021/2022;

– w sprawie ustalenia planu sieci i okre-
ślenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych na obszarze Miasta Ustroń;

– w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Ustroń;

Zmiany w budżecie przedstawiła skarb-
nik miasta Aleksandra Łuckoś. Naczelnik 
Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych 
Waldemar Węglorz przybliżył zagad-
nienia uchwał związanych z opłatami. 
Wiceburmistrz Dorota Fijak omówiła 
kwestię udzielenia pomocy powiatowi  
w wys. 300 tys. zł, a ma to związek z remon-
tem odcinka 1 kilometra ulicy Równica, 
którą to inwestycje powiat przeprowadzi  
z miastem. Uchwały związane z nierucho-
mościami zreferowała naczelnik Wydzia-
łu Architektury i Gospodarki Gruntami 
Aleksandra Kwiecień-Zawada. Uchwały 
dotyczące organizacji oświaty w mie-
ście objaśniła kierownik Centrum Usług 
Wspólnych Sylwia Moskal, a związane 
one były głównie z utworzeniem zespołów 
szkolno-przedszkolnych. 

O uchwale w sprawie Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych Miasta 
Ustroń na lata 2021-2027 mówił pre-
zes Zarządu Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner 

Bartosz Tyrna. Wyjaśnił, że Strategia to 
dokument, który gmina musi przygotowy-
wać co roku zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej. Określa on podstawowe kie-
runki w jakich miasto Ustroń chce działać 
we wskazanym obszarze. Dotychczasowa 
Strategia nie zmieniła się znacząco, została 
jedynie uaktualniona. Prezes Tyrna zde-
klarował, że odpowie na wszelkie pytania. 

Powody podejmowania uchwały w spra-
wie nadania Statutu Miejskiemu Domowi 
Kultury „Prażakówka” w Ustroniu przed-
stawiła dyrektor MDK Urszula Broda-Ga-
wełek. Zachodzi konieczność zmian pole-
gających na dostosowaniu treści obecnego 
statutu do nowelizacji Ustawy o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej. Ponadto zachodzi konieczność zmian 
polegających na dostosowaniu treści statu-
tu do dodatkowych rodzajów działalności 
gospodarczej, dzięki którym instytucja bę-
dzie mogła pozyskiwać dodatkowe środki 
na działalność gospodarczą. Dochody będą 
przeznaczane na działalność statutową.  

(cd. ze str. 1)

W dodanym rozdziale 5 pojawiły się zapisy 
mówiące o tym, że MDK może prowadzić 
działalność gospodarczą polegającą nie 
tylko na organizowaniu imprez, ale też 
działalności promocyjnej, reklamowej, 
wydawniczej, poligraficznej, plastycz-
nej, fotograficznej, działalności wideo  
i fonograficznej, wypożyczaniu i sprzedaży 
kostiumów i rekwizytów, wypożycza-
niu sprzętu technicznego, świadczeniu 
usług szkoleniowych oraz wytwarzaniu  
i sprzedaży rękodzieła, publikacji, pa-
miątek, produktów lokalnych, organizacji 
półkolonii, zimowisk i wycieczek. 

Wymienione wyżej uchwały podjęto 
jednogłośnie, wszystkie opinie komisji 
tematycznych były pozytywne. Następnie 
ogłoszono przerwę, a gdy przewodniczący 
Marcin Janik, który prowadził obrady 
wznowił je, zajęto się planem zagospo-
darowania przestrzennego dla Jaszowca. 
Dyskusja była bardzo gorąca, o czym 
napiszemy w kolejnym numerze gazety.    
                                         Monika Niemiec

Ze względu na pandemię, a nikt nie potrafi przewidzieć jaki będzie ona miała dalszy prze-
bieg, Zarząd Stowarzyszenia „Ustrońskie Dożynki” podjął decyzję, że w tym roku dożynek 
nie organizujemy. Przygotowanie tej największej imprezy masowej w naszym mieście to 
zadanie trudne i długotrwałe, więc wymaga zaangażowania około tysiąca osób: kilkaset  
w samym korowodzie, poza tym orkiestra i zespoły występujące na scenie, a corocznie  
w amfiteatrze gromadzi się ponad dwa tysiące widzów, toteż decyzja nasza nie mogła być 
inna i choć Ustrońskie Dożynki to piękna tradycja, musimy przeczekać te trudne czasy aż 
pandemia ustanie.                                                                                               Jan Szwarc
                                                                     Prezes Stowarzyszenia „Ustrońskie Dożynki”

SZEREG
UCHWAŁ
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WSPÓLNE 
ROZWIĄZANIA 

O G Ł O S Z E N I E 
o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, 

Stromej, Skalica i Równica - etap 1 
- dotyczącej terenów o symbolach 20ZP i 9MP

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 54 ust. 
2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr VIII/107/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, 
Skalica i Równica,

zawiadamiam o wyłożeniu części projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Ja-
szowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica  

i Równica - etap 1 - dotyczącej terenów o symbolach 20ZP i 9MP wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu, 

w dniach pracy urzędu od 26 lipca 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek  1, w Wydziale Architektury i Go-
spodarki Gruntami, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, 
z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń 
oraz ograniczeń sanitarnych.

Informacje dotyczące rozwiązań projektu planu udzielane będą wyłącznie 
po uprzednim, co najmniej jednodniowym wyprzedzeniu i potwierdzeniu 
wizyty telefonicznie pod nr tel. 33 8579323 lub e-mailowo na adres:  
andrzej.gala@um.ustron.pl

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
https://ustron.bip.info.pl w zakładce: Obwieszczenia i Komunikaty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 14.00,  
w siedzibie Urzędu Miasta w Sali Sesyjnej lub z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji 
publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana 
przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji. Udział w dyskusji pub-
licznej należy uprzednio zgłosić drogą e-mailową na adres: andrzej.gala@
um.ustron.pl lub telefonicznie pod nr tel. 33 8579323 do dnia 17 sierpnia 
2021 r.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą do 
przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie z wymogami 
przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego 
planu, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Miasta Ustroń, z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r., w formie:

•  papierowej, na adres 43-450 Ustroń, Rynek 1,
•  elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres  

 e-mail: biuropodawcze@ustron.pl lub przez platformę ePUAP,
• z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej 

 Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl w zakładce: 
 Obwieszczenia i Komunikaty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Infor-
macji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, 
Skalica i Równica - etap 1, 

- o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 
mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko  -  stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko - należy 
składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 7 września 2021 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ustroń.
Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Miasta Ustroń oraz na tablicach ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja dot. przetwarzania danych oso-
bowych, zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Obwieszczenia).  

    Burmistrz Miasta Ustroń 
        Przemysław Korcz

28/2021/1/O

Fundacja Oddychaj Beskidami działa już ponad rok. Jak oce-
niłby Pan ten czas?
Mimo trudów związanych z pandemią, jesteśmy zadowoleni z tego, 
co udało się zrobić. Zrobilibyśmy jeszcze więcej, ale ograniczały 
nas fundusze. W dobie pandemii trudniej niż zwykle pozyskuje się 
finansowanie zewnętrzne. Każdy przedsiębiorca, darczyńca, który 
jeszcze 2-3 lata temu wsparłby działalność fundacji, czy jakiegokol-
wiek stowarzyszenia – dziś kilka razy zastanawia się zanim to zrobi. 
A wielu woli wsparcie organizacji non-profit odłożyć na bardziej 
spokojne i pewne czasy. My jednak nie narzekamy i działamy na 
100 proc. w ramach tych środków, które udaje się zdobyć.
Jakie projekty zrealizowaliście?
Stworzyliśmy punkt konsultacyjny, który oferuje bezpłatne do-
radztwo wszystkim chętnym mieszkańcom Ustronia w zakresie 
możliwości uzyskania dofinansowania wymiany źródła grzewczego 
na bardziej ekologiczne. Jest to kwestia szalenie istotna, nie tylko 
z uwagi na uzdrowiskowy charakter naszego Miasta, ale także tzw. 
uchwałę „antysmogową” Sejmiku Województwa Śląskiego, która 
wprowadziła prawny obowiązek wymiany przysłowiowych „kop-
ciuchów” w nadchodzących latach (te najgorsze muszą zniknąć już 
z końcem tego roku). 
Jakie jest zainteresowanie punktem?
Zainteresowanie punktem przerosło nasze oczekiwania. W związku 
z czym kolejnym krokiem powinno być zwiększenie liczby termi-
nów, w których dostępny jest punkt konsultacyjny. Niestety, na 
taki ruch Fundacja nie może sobie pozwolić z racji braku środków 
finansowych pozwalających na pokrycie wynagrodzenia konsultanta. 
Dlatego takie środki będziemy chcieli pozyskać.
Głośno w Ustroniu także o Waszej wspólnej akcji realizowanej  
z miastem pt. „3 kroki do poprawy jakości powietrza w Ustroniu”.
Tak, to kolejny z projektów, który z powodzeniem realizujemy  
w naszym mieście. Wspólnie z radnymi z danej dzielnicy, spaceru-
jemy w Ustroniu i edukujemy mieszkańców. Ci, którzy nas spotkają, 

Michał Kubok spacerował dla czystego powietrza w Ustroniu.  
W weekendy maja i czerwca pojawiał się w poszczególnych dzielni-
cach miasta promując akcję, którą wsparli radni z dzielnic. Na zdjęciu 
z radnym Ustronia dolnego – Dariuszem Ślezioną.

Rozmowa z Michałem Kubokiem, 
prezesem Fundacji Oddychaj Beskidami

(cd. na str. 10)
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Miniony weekend obfitował w wiele 
wydarzeń kulturalnych. Pogoda sprzyjała, 
można więc było z radością korzystać  
z wypchanego po brzegi kalendarium. Ów 
terminarz wynikał oczywiście z otwar-
cia Letniego Sezonu Uzdrowiskowego.  
To właśnie z tej okazji do miasta zaprosze-
ni zostali artyści, a pod kopułą amfiteatru 
dźwięki muzyki rozbrzmiewały już od  
9 lipca. W piątkowy wieczór o 19 odbył 
się koncert Kamili Krawczyk, a po niej 

wystąpiła Edyta Cymor wraz z zespołem 
w skład którego wchodził m.in. ustroński 
gitarzysta Zbigniew Bałdys. W sobotę za 
to już od wczesnych godzin popołudnio-
wych miasto żyło letnim świętem. O 14 
spod Sanatorium Równica wyruszył ko-
rowód. Na jego czele oczywiście dumnie 
kroczyły Ustroniaczki, a w ślad za nimi 
Miejska Orkiestra Dęta z miasta Kalety, 
która muzycznymi tonami nadawała rytm 
marszu. Szli także miejscy oficjele i go-
ście, przedstawiciele Uzdrowiska Ustroń 
oraz Estrada Ludowa Równica, również 
krocząca „śpiewająco”. Trasa korowo-
du prowadziła bulwarami wiślańskimi 
aż do amfiteatru. Tam na przybywają-

cych czekali konferansjerzy – Urszula 
Broda-Gawełek, dyrektor MDK „Pra-
żakówka” oraz Szymon Staniszewski, 
pracownik wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta. Po 
zajęciu miejsc uroczystość rozpoczęła 
się od przywitania oficjalnych gości,  
a byli to: starosta Powiatu Cieszyńskiego 
Mieczysław Szczurek, burmistrz miasta 
Ustroń Przemysław Korcz, burmistrz 
miasta partnerskiego Hajdúnánás Tibor 
Szólláth, burmistrz miasta partnerskiego 
Kalety Klaudiusz Kandzia, prezes Zarzą-
du Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 
Ustroń S.A Wojciech Budzowski, wice-
burmistrz Dorota Fijak, sekretarz MU 

W korowodzie uczestniczyli również goście z partnerskiego miasta Hajdúnánás. Na 
zdjęciu; Nagy Sándor, Nagyné Bózsár Katalin, (Nagy Ágnes tłumacz), Csiszár Ferenc.  
                                                                                                                     Fot. K. Francuz

USTROŃ OTWORZYŁ SIĘ NA LATO

Ireneusz Staniek,  przewodniczący Rady 
MU Marcin Janik, reprezentacja radnych 
Rady MU. Na scenę poproszeni zostali 
burmistrz Przemysław Korcz, starosta 
Mieczysław Szczurek oraz prezes Woj-
ciech Budzowski. 

– Cieszę się, że na terenie powiatu 
mamy taką perełkę jak miasto Ustroń 
– mówił starosta. W dalszych słowach 
chwalił on władze oraz mieszkańców 
miasta, określając ich „takimi, którzy po-
trafią zjednoczyć i zintegrować turystów 
oraz mieszkańców”. Po nim głos zabrał 
Wojciech Budzowski, przedstawiając 
się jako „nowy nabytek” miasta Ustroń. 
Zadeklarował, że przy okazji promocji 
Uzdrowiska będzie dokładał wszelkich 
starań, aby aktywnie promować także 
miasto, jak i powiat. Burmistrz Korcz 
nawiązał natomiast do historii i przypo-
mniał, że Ustroń to tradycje sięgające 
XVIII w., natomiast oficjalne otwieranie 
sezonów uzdrowiskowych miało miejsce 
w drugiej połowie XIX w. Wyraził też 
radość, że ta tradycja wciąż jest kultywo-

Kamila Krawczyk oraz Edyta Cymor wystąpiły 
w piątkowy wieczór inaugurując tym samym 
bogate kalendarium letniego weekendu. 
                                             Fot. K. Francuz

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Równica” na następczynię Renaty  
Ciszewskiej wybrana została Marzena Cieślar, która tańczy i śpiewa w zespole od przedszkola, 
a w ostatnich latach pełniła funkcję asystentki.                                Fot. K. Francuz
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wana. Sloganem „Ustroń otwiera się na 
lato”, w asyście oklasków, zainaugurował 
on otwarcie sezonu uzdrowiskowego.  
Po części oficjalnej przyszedł czas na 
część artystyczną, a na scenę zaproszeni 
zostali laureaci I Powiatowego Konkursu 
Wokalnego „Głos Ziemi Cieszyńskiej”. 
Po występach wokalnych otrzymali oni 
nagrody z rąk starosty Mieczysława 
Szczurka oraz burmistrza Przemysława 
Korcza. Następnie zagrała Miejska Orkie-
stra Dęta miasta Kalety, która rozruszała 
widownię aranżacjami takich hitów jak 
„Tango” Budki Suflera czy „Stand by me” 
The Beatles. Nastepnie nadszedł czas na 
najbardziej wyczekiwany moment uro-
czystości, czyli występ Dziecięcej Estrady 
Ludowej „Równica”. Młodzi, piękni, 
skoczni i ubrani w regionalne stroje ar-
tyści pokazali,  że nawet pomimo długiej 

przerwy w próbach zespół reprezentuje 
niezwykle wysoki poziom.  Po występie 
na ręce występujących złożone zostały 
kwiaty dedykowane Renacie Ciszewskiej, 
wieloletniej kierowniczce zespołu, która 
odeszła na emeryturę. O 17 nadszedł 
czas dla dziecięcej części publiczności,  
a spektakl teatru lalek „Igraszka” przy-
ciągnął pod scenę spore grono najmłod-
szych fanów teatru. O 20 miejsca na wi-
downi wypełniły się, a wieczór zakończył 
występ kultowej kapeli bluesrockowej 
Breakout. W niedzielę Park Kuracyjny 
żył już od 12 za sprawą Holi – Festiwalu 
Kolorów. Pomimo przelotnych opadów 
wydarzenie przyciągnęło sporą ilość osób, 
które z radością i entuzjazmem brudziły 
się w chmurach kolorowego proszku. 
O 16 w amfiteatrze znowu zebrała się 
widownia, chętna wysłuchania koncertu 

Barbary Brody-Malon „Wymyśliłam pej-
zaż ten”. Utwory z repertuaru Anny Jantar 
oraz Ireny Jarockiej niczym wehikuł cza-
su przeniosły słuchaczy w czasy rozkwitu 
karier owych wokalistek. Weekend zakoń-
czył występ zespołu Tordai z Debrecena 
na Węgrzech.               Karolina Francuz

Gwiazdą sobotniego wieczoru był kultowy zespoł Breakout.                        Fot. K. Francuz

Niedzielny koncert Barbary Brody-Malon 
„Wymyśliłam pejzaż ten” dostarczył widzom 
sentymentalnych wrażeń, a węgierska 
formacja Tordai efektownie zakończy-
ła Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego. 
                                                       Fot. ox.pl

Przelotne opady nie powstrzymały uczestników Festiwalu Kolorów. Dobra zabawa i kolorowa atmosfera udzieliła się wszystkim przybyłym.  
                                                                                                                                                                                                            Fot. Holi
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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)

Ota Pavel
„Bajka o Raśce 

i inne reportaże sportowe”

Ota Pavel zanim zapadł na ciężką choro-
bę psychiczną pracował jako komenta-
tor sportowy i pisał reportaże sportowe 
dla prasy. Z czasem jego reportaże–opo-
wiadania o tej tematyce zaczęły uka-
zywać się w formie książkowej. Autor 
umagiczniał sport, a jednocześnie szukał 
w sportowcach zwyczajnych ludzi. To 
sprawia, że opowieści o nich – nawet 
jeśli nazwiska nic nam już nie mówią – 
są ponadczasowe.

Peng Shepherd
„Księga M”

Najlepsza powieść 2018 
roku w kategorii „Fan-
tasy i Science Fiction” 
według Amazona. Indie. 
Brazylia. Boston. Apoka-
lipsa zaczyna się subtel-
nie: wraz z utratą cienia 
łatwiej się zapomina. Nie 
tylko o kluczach na ku-
chennym blacie, ale też 
o tym, że ogień parzy,  
a człowiek żeby przeżyć, 
musi jeść.

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).

WSPÓLNE ROZWIĄZANIA 
mogą umówić się do naszego punktu porad oraz na bezpłatną wizytę 
eksperta, który sprawdzi stan kotła i instalacji kominowej. Ponadto, 
w skrzynkach pocztowych mieszkańcy znajdą ulotki informujące 
o powyższych możliwościach. Dowiedzą się, jak ważne działania 
prowadzimy w kontekście poprawy jakości powietrza w Ustroniu.
Współpracujecie wspólnie z miastem z Politechniką Opolską.
Zgadza się. W lutym podpisaliśmy trójstronny list intencyjny, który 
wyraża wolę współpracy wszystkich stron. Chcemy wspólnie opra-
cować rozwiązania, które pozwolą nie tylko poprawić stan powietrza 
w Ustroniu, ale także monitorować jego zanieczyszczenia w czasie 
rzeczywistym. Chodzi m.in. o wielosezonowe wykonania pomia-
rów jakości powietrza w mieście przy użyciu badawczych metod,  
a także o rozmieszczenie stacji pomiarowych na podstawie wyko-
nanej analizy środowiskowej oraz inwentaryzacji palenisk. Ponadto 
chcielibyśmy przeprowadzić długofalową analizę danych uzyska-
nych ze stacji pomiarowych wraz z rozdzieleniem zanieczyszczenia 
niskoemisyjnego oraz liniowego. Wszystkie te działania mają służyć 
do stworzenia narzędzia pomiarowego w czasie rzeczywistym. Po-
może to również wytypować nieruchomości, w których wymiana 
urządzenia grzewczego przyniesie najlepszy efekt ekologiczny. 
Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania środków zewnętrznych 
na finansowanie wspomnianych działań, by dotychczasowe (nie-
odpłatne) spotkania konsultacyjne, przekuwać w realne projekty.
Od 1 lipca należy rejestrować urządzenia grzewcze. Obowiązek 
ten dotyczy wszystkich mieszkańców. 
Jest to bardzo dobry krok. Dlatego apelujemy, by nie tylko miesz-
kańcy Ustronia, bo jest to projekt ogólnopolski, takich rejestracji  
w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dokonali jak naj-
szybciej. Można to zrobić zarówno przez Internet, jak i w urzędzie 
miasta lub gminy. Każdy właściciel domu jednorodzinnego taką 
deklarację musi samodzielnie złożyć do 1 lipca 2022 r. Taki obo-
wiązek mają też zarządcy budynków wielorodzinnych.
Po co taka ewidencja?
Dzięki niej ma powstać dokładna baza tego jak i czym ogrzewane 
są wszystkie budynki w Polsce. Dotychczas wszystkie dane były 
zawsze szacunkowe, a dzięki nowej ewidencji zdecydowanie łatwiej 
będzie można namierzyć tzw. „kopciuchy”. A w konsekwencji 
wymienić je i poprawiać sukcesywnie jakość powietrza w całej 
Polsce. Być może, dzięki temu w perspektywie kolejnych lat, uda 
się w wielu miejscach wyeliminować problem smogu.
Dziękuję za rozmowę.                    Rozmawiała Monika Niemiec

(dok. ze str. 7)
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 W  dawnym Ustroniu

Po naszymu...

16 marca 1913 r. ponad sto aktywnych pań z Ustronia, Herma-
nic i Wisły zebrało się w Czytelni Katolickiej, aby powołać do 
życia Związek Niewiast Katolickich. Opiekunem grupy został ks. 
Józef Kupka, pełniący w latach 1902-1932 funkcję proboszcza 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Ustroniu. Na 
przestrzeni ćwierćwiecza istnienia działalność stowarzyszenia 
była bardzo prężna. Głównie skupiało się ono na podtrzymy-
waniu ducha i tradycji katolickiej wśród rodzin, ale również 
organizowało odczyty, pogadanki religijne, wieczorki, festyny, 
kiermasze, spotkania opłatkowe. Kobiety brały udział w proce-
sjach, rekolekcjach, pielgrzymkach i akademiach, przystrajały 
ołtarze na Boże Ciało, urządzały Gwiazdki i „święcone” dla 
ubogich, prowadziły zbiórki pieniężne na cele charytatywne oraz 

Witejcie ludkowie
Lipiec mo być jeszcze cieplejszy niż łóńskigo roku, nale nic na 

to nie poradzymy, choć przeca my emeryci takigo strasznucnego 
hycu ni mómy bardzo radzi. Mogymy sie dycki pocieszyć, że 
handowni prawili: Lipcowe upały wrzesiyń doskónały. Ale na 
razie korzystejmy z lata jeśi nóm zdrowiczko pozwoli. Jo staróm 
sie moc szpacyrować, bo to je zdrowe, a do tego jeszcze idzie kaj 
kogo znómego spotkać na ceście. Łoto zaszłach sie podziwać na 
staw kajakowy, ale tam latoś isto zabyli, że już sie sezón rozpoczył 
i żodnych łódek nima. Szkoda, ale siedziała tam moja kamratka 
kiero mo trójke wnuków, a nejmłodszy jeszcze na wózeczku 
szpacyrowym i byłach pełno podziwu, że se z takimi rojberami 
dowała rade. Wnuki z łojcami miyszkajów w Katowicach i łod-
wiedzajóm starke roz za czas, tóż sóm ji zocne. Nó i tak my fulały 
i dowały pozór na ty dziecka, a łóne jako to dziecka majóm we 
zwyku, zaczyły robić gupoty, tóż przeszły my ze stawu do parku, 

na rzecz kościoła, a także zajmowały się „przyoblekaniem” dzieci 
pierwszokomunijnych. Z chwilą wybuchu II wojny światowej 
organizacja musiała zawiesić działalność i już nigdy później nie 
została reaktywowana. Na fotografii pochodzącej ze zbiorów 
Stanisława Tomiczka, wykonanej przez Józefa Skorę w późnych 
latach 20. ubiegłego wieku na dziedzińcu kościoła św. Klemensa, 
oglądamy przedstawicielki związku. Pomocą w identyfikacji 
służyli Waleria Kozłowska z d. Gańczarczyk i Józef Nowak.  
W pierwszym rzędzie od lewej: nn, Franciszka Pasterny z d. 
Nowak, nn, nn, ks. Józef Kupka, nn, Anna Kaszper z d. Tetrzew, 
Stecowa. W drugim rzędzie: nn, Gabriela Tomiczkówna, Karo-
lina Matloch z d. Legerska, Stefania Gańczarczyk z d. Snopek, 
nn, nn, Maria Nowak z d. Stec, Michalikówna. Bożena Kubień

bo my sie boły, że jich nie upilnujymy, a też przeca chciały my 
kapke pogodać. Na ławce też siedziała inszo moja kamratka  
z jednóm wnuczkóm, co latoś pujdzie do szkoły. Dziecka jako to 
dziecka zaroziutko sie skumały i ta jedzinioczka zaczyła bawić 
tego nejmiyńszego łod drugi kamratki. Widać było, że bardzo sie 
ji tyn syneczek spodoboł. Husiała go w wózeczku, śpiywała mu 
jakómsik bojke, poprawiała czopeczke na głowie, a my kapke 
fulały ale też sie dziwały na tóm łopiekunke i kapke śmioły pod 
nosym, bo ta wyglóndała jak tako mamusia. Ty starsze dziecka 
chciały sie śnióm bawić, ale łóna nic do nich nie rzóndziła, jyny 
tyn wózek woziła i dziwała sie serdecznie na tego maluszka. 

Czas hónym żynył, tóż Jewka kiero szpacyrowała z tymi 
trzóma wnukami zaczyła sie już brać ku chałupie, bo dziecka 
miały głód, a łóna wziyła dlo nich  jyny wode do picio. Ale to 
dziywczóntko łod drugi kamratki nie chciało bardzo wózka  
z syneczkym łoddać. Wreszcie jakosi my jóm przekonali, ale 
ta sie rozpłakała i pytała: Babciu, czymu my ni mómy swojigo 
dzidziusia? Na łosiedlu kaj miyszkómy je tela dzidziusiów, 
prowie w każdym miyszkaniu, a my ni mómy! Musisz przeko-
nać mamulke, coby ło tym pomyślała – powiedziała babcia. 
Jedzinioczka może mieć wszycko, ale w dwójke dycki raźnij. 

                                                                  Staro ustrónioczka
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RECYKL ING 
wspólny interes

Kartony czy papier pakunkowy często 
pozostaje w gospodarstwie domowym 
po większych zakupach. Co z tym zro-
bić? Każdy, kto ma już wyrobiony ten 
pożyteczny, a zarazem konieczny na-
wyk segregacji odpadów, wie że należy 
je przeznaczyć do niebieskich worków 
czy kontenerów. Makulatura może być 
kilkakrotnie wykorzystywana jako su-
rowiec wtórny. Początkowo powstawał 
z niej głównie papier do pakowania,  
z czasem zastosowano ją do produkcji 
papieru toaletowego i tektury falistej, a od 
ponad ćwierćwiecza wykorzystuje się ją 
również jako surowiec do produkcji gazet 
i książek. W Chinach tamtejsi projektanci 
stworzyli specjalną maszynę produkującą 

DRUGIE ŻYCIE MAKULATURY, 
CZYLI MEBLE Z PAPIERU

ołówki z makulatury, a coraz częściej uży-
wana jest ona również w sztuce użytkowej  
(w tworzeniu koszyków, regałów i szaf, 
a nawet foteli z wtórnie przetworzonego 
papieru). Wszystko dzięki temu, że  pa-
pier i tektura są surowcami plastycznymi, 
świetnie nadającymi się do formowania 
przedmiotów o dowolnej formie i za-
stosowaniach. Są one tanie, wytrzymałe  
i cechują się nowoczesnym wyglądem,  
a ich jedyną wadą jest niska odporność na 
wilgoć. Dlatego nie należy używać takich 
mebli na zewnątrz, ani w pomieszczeniach 
o dużej wilgotności, takich jak kuchnia 
czy łazienka, gdzie mogą łatwo ulec znisz-
czeniu. Gdy zaś po kilku latach zużyją 
się, zawsze możemy oddać je ponownie 

do makulatury. Odpady celulozowe mogą 
być poddawane odzyskowi 3-4 razy bez 
większych strat jakościowych. Recykling 
jest uzasadniony ekonomicznie, ponieważ 
produkcja 1 tony papieru makulaturowego 
pozwala zaoszczędzić 17 drzew, 1.500 
litrów ropy, 4200 kWh energii oraz 26.000 
litrów wody. Przy rocznej światowej pro-
dukcji 318 mln ton zastąpienie tylko jej 
części makulaturą gwarantuje gigantyczne 
oszczędności.            Lidia Szkaradnik

Warsztaty corocznie cieszą się popularnością, bo dzieci chętnie podejmują nowe wyzwania i poznają różnorodne techniki plastyczne.    
                                                                                                                                                                                                Fot. K. Heczko

Niewielki park przylegający do zabyt-
kowego budynku dawnej szkoły na rynku, 
który obecnie mieści kilka instytucji, m.in. 
bibliotekę, galerię Kazimierza Heczki 
i naszą redakcję, to właściwe miejsce 
by urządzić warsztaty plastyczne wśród 
dostojnych drzew i pomników wielkich 
ustroniaków. W sobotę 10 lipca była 
wymarzona pogoda i mnóstwo spacero-
wiczów, więc za pędzel chętnie zabrały 
się przede wszystkim dzieci. Towarzyszyli 
im rodzice, którzy pomagali lub doku-
mentowali działalność swoich pociech, 
a czasem i dorośli próbowali swoich sił. 
Kazimierz Heczko, właściciel Galerii 
„Rynek” i główny organizator corocznych 
warsztatów plastycznych, podsumował 
cieszącą się dużą popularnością cztero-
godzinną zabawę artystyczną w plene-
rze następująco: „Pogoda nam dopisała,  

a ilość osób biorących udział w warszta-
tach przerosła nasze oczekiwania. To 
bardzo dobrze. Uczestniczyło większość 
dzieci spoza Ustronia i wczasowicze 
chwalili nasze miasto, że coś się dzieje, 
że można ciekawie spędzić czas. Wy-
drukowaliśmy około 230 grafik, a więc 
naprawdę dużo dzieci poznało tę ciekawą 
technikę plastyczną przygotowaną spe-
cjalnie dla maluchów, polegającą na tym, 
że w arkuszu pianki wytłaczają ołówkiem 
„grafikę”, który odbijaliśmy na papierze 
farbą drukarską różnymi kolorami, poza 
tym było 12 stanowisk przy stolikach, 
gdzie dzieci malowały farbami wodnymi 
i pastelami olejnymi. Przygotowaliśmy 
jeszcze 6 stanowisk sztalugowych dla 
bardziej zaawansowanych i dorosłych, 
którzy malowali farbami akrylowymi. 
Stanowiska te były tak oblegane, że dzie-

ciaki malowały po 2 osoby przy jednej 
sztaludze (w sumie ponad 50 osób). Przy 
tej okazji jak zwykle była wystawa ple-
nerowa, a w tym roku zaprezentowaliśmy 
grafiki Ágnes Nagy. Podczas warszta-
tów współorganizowanych przez Miasto 
Ustroń zaangażowali się twórcy ze ST 
„Brzimy”, a poza artystką prezentującą 
swoje prace działały też Dominika Go-
rzołka i Agata Heczko.  

Przygotowanie i prowadzenie war-
sztatów wymaga zawsze dużo energii 
i zaangażowania, ale była to świetna 
zabawa dla dzieciaków i rodziców, a na 
pamiątkę zabierano swoje prace. Tematem 
przewodnim w tym roku były „Wakacje 
w Ustroniu”. Wszyscy chwalili, że jest 
to superpomysł i że w Ustroniu zawsze 
się coś dzieje, więc warto przyjechać do 
naszego miasta”.         Lidia Szkaradnik

PIANKORYT PAMIĄTKĄ Z USTRONIA

Makulaturę powinniśmy segregować i gro-
madzić w niebieskich kontenerach, czy 
workach. Sprzedaż tego cennego surowca jak 
dawniej w punktach skupu jest już niestety 
niemożliwa.                     Fot. L. Szkaradnik
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W konkurencji na najniższy samochód startowały różne pojazdy, jednak 
tym, co łączyło je wszystkie, był doskonały humor oraz świetna zabawa 
dla kierujących.                                                           Fot. K. Francuz

To już druga edycja wyjątkowego wydarzenia. Nie lada gratka dla 
fanów motoryzacji odbyła się 10 lipca na boisku w Nierodzimiu. 
Od wczesnych godzin porannych na murawie zbierały się pojaz-
dy. I były to pojazdy nie byle jakie! Od klasyków po „najnowsze 
fury”, które tuningowane i podrasowane były często w prawdziwie 
zaskakujący sposób. Zimne napoje i smaczne jedzenie dodatkowo 
zachęcały do przybywania do Nierodzimia. I faktycznie, w pewnym 
momencie pojazdów pojawiło się tak wiele, że ciężko było znaleźć 
miejsce do zaparkowania. Nic dziwnego! Na przybyłych czekały 
bowiem liczne konkurencje i konkursy. Pomiar głośności Car 
Audio, zmiana koła na czas w kategoriach dla kobiet i mężczyzn, 
przerzut opony traktora na czas dla mężczyzn oraz przerzut opony 
tira dla kobiet, wybór najniższego samochodu zlotu, konkurencja na 
wolną jazdę dla motocykli oraz najgłośniejsze auto zlotu gwaran-
towały świetną rozrywkę! Przyznane zostały także tytuły Top dla 
motocykla, samochodu i klasyka. Dodatkową atrakcją był pokaz 
strażacki z zakresu ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP 
KSRG Ustroń Centrum. Strażacy zaprezentowali między innymi, 
jak przecinają wrak samochodu i wydobywają z niego rannego. 
Wydarzenie zakończyło się pokazem fajerwerków. Jak mówi Bo-
gumił Piotrowski, główny organizator, tegoroczna edycja udała się 
jeszcze lepiej niż poprzednia. Dobra pogoda, wspaniałe pojazdy  
i prawdziwi fani motoryzacji sprawili, że Moto Chill&Grill można 
już wpisać w kanon kultowych imprez tej kategorii, odbywających 
się na terenie miasta. Duże znaczenie ma też zaangażowanie, pasja 
oraz wielkie serce, jakie organizatorzy włożyli w to wydarzenie. 
Bogumił Piotrowski wraz z Jakubem Szafarzem, Patrykiem 
Pruszkowskim, Tomaszem Adamusem, Andrzejem Kaczmarkiem 
i Mateuszem Bojko dołożyli wszelkich starań, aby motoryzacyjna 
feta spełniła oczekiwania gości. Wielkim wsparciem była także 
pomoc miasta Ustroń, ochrona imprezy przez firmę ochroniarską 
Cienciała oraz sponsorzy, którzy chętnie dołożyli swoją cegiełkę 
w postaci wsparcia finansowego i nagród rzeczowych.                                                      
                                                                           Karolina Francuz

MOTO CHILL & GRILL

Kolejne wydarzenie z kalendarium XVII Festiwalu Eku-
menicznego w Ustroniu miało miejsce 11 lipca w Rzym-
skokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Łu-
kasz Sitek, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Eku-
menicznego, przywitał widownię oraz oficjalnych gości,  
a byli to: wiceburmistrz Dorota Fijak, przewodniczący Rady 
Miasta Ustroń Marcin Janik, radna Rady Miasta Ustroń Bo-
żena Piwowar, ks. proboszcz Marian Kulik oraz członkowie 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego. Następnie 
prowadzący przedstawił wykonawców. Anna Utmańczyk 
urodziła się w 1999 w Bielsku-Białej. W wieku 7 lat roz-
poczęła naukę gry w klasie altówki, a następnie w klasie 
skrzypiec i organów. W 2018 ukończyła Szkołę Muzyczną 
im. S. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej, a obecnie kształci się  
w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I.J Paderewskiego. 
Tomasz Barcik urodził się w 1997 w Żywcu, a swoją przygodę  
z muzyką rozpoczął, gdy mając kilka lat pobierał lekcje 
prywatne na pianinie. Edukację muzyczną na organach roz-
począł w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Bielsku-
-Białej, a kontynuował w Państwowej Szkole Muzycznej 
im. I.J. Paderewskiego w Cieszynie. W 2020 roku ukończył 
studia licencjackie na kierunku muzyki kościelnej w poznań-
skiej Akademii Muzycznej im. I.J Paderewskiego. Po tym 
wstępie duet, przywitawszy się, rozpoczął grę. Kompozycje 
Wojciecha Kilara czy Jana Sebastiana Bacha wybrzmiały  
w lipowskim kościółku, a zebrani w zadumie i kontemplacji 
wsłuchiwali się w niezwykłe dźwięki.    Karolina Francuz 

Weekend w Ustroniu był wyjątkowo gorący, a temperaturę 
podnosiła zarówno mnogość imprez kulturalnych odbywają-
cych się tego dnia w mieście, jak i wskaźniki na termometrach. 
Jednak w sobotę, wieczorową porą, chętni mogli liczyć na 
chwilę błogiego ukojenia. W niewielkim, najbardziej wysu-
niętym na północ kościele pw. Św. Anny w Ustroniu Niero-
dzimiu, rozpoczynał się koncert. Kościół ów, choć drewniany, 
zapraszał przybyłych przyjemnym chłodem i aromatem dębo-
wych desek unoszącym się w letnim, wieczornym powietrzu. 
Wydarzenie rozpoczął Łukasz Sitek, prezes Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Ekumenicznego. Przywitał on widownię oraz 
oficjalnych gości, a byli to: proboszcz parafii Ks. Maciej 
Jenkner, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik 
oraz członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekume-
nicznego. Oczywiście prowadzący przywitał również artystę, 
który zaproszony został do Ustronia w ramach XVII Festiwalu 
Ekumenicznego. Andrzej Caniboł urodził się w 1996 r. i swoją 
muzyczną przygodę rozpoczął od nauki gry na fortepianie  
w wieku 6 lat. Od 7 roku życia uczęszczał do Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju, którą ukończył  
w 2015 roku. W grudniu 2020 ukończył studia na Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ar-
tysta, przywitawszy się z publicznością, rozpoczął koncert, 
a dźwięki akordeonu wybrzmiały w nutach klasycznych 
utworów Alessandro Marcello oraz Benedetto Marcello  
w transkrypcji Jana Sebastiana Bacha. Artysta zagrał również 
skłaniający do refleksji cykl „Pięć spojrzeń na Krainę Gułag” 
Wiktora Własowa. Po tym emocjonującym występie koniecz-
na była chwila przerwy, którą Łukasz Sitek wykorzystał na 
przypomnienie przewrotnej i bogatej historii kościoła pw. Św. 
Anny w Nierodzimiu. Po przerwie artysta wrócił, aby dalej 
zachwycać widownię pięknymi melodiami. Koncert ten niósł 
ze sobą wiele emocji, a podsumowaniem wydarzenia okazał 
się być fakt, że akordeon (uznawany często za instrument bie-
siadny i nieelegancki) w rękach artysty stał się instrumentem 
magicznym i pełnym klasy.                       Karolina Francuz

DŹWIĘKI 
AKORDEONU

ALTÓWKA I ORGANY

  Fot. K. Francuz
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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

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

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.

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Kupię dom lub działkę in-
westycyjną. Rejon: Wisła, 
Ustroń,  Is tebna,  Brenna. 
Tel.: 602292582, 513159900,  
e-mail:apartsenior@wp.pl

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

ECHA FESTIWALI
I zabrzmiał sygnał Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej  

w ustrońskim amfiteatrze. Kiedyś sztandarowa impreza, aspiru-
jąca do rangi takich wydarzeń jak Festiwal Piosenki Żołnierskiej  
w Kołobrzegu czy Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Gó-
rze. Festiwal Interwizji w Sopocie był poza zasięgiem. Ustroński 
festiwal miał możnych sponsorów, zainteresowana była telewizja, 
dokładały się ze swoich funduszy socjalnych zakłady pracy. Nic 
więc dziwnego, że na deskach naszego amfiteatru gościły najwięk-
sze gwiazdy estrady. (…) O reaktywowanie festiwalu od kilku lat 
wytrwale zabiega jego organizatorka sprzed lat Elżbieta Sikora.  
W ostatnim roku pisała o tym w naszej gazecie, namawiała ustro-
niaków do współpracy. Przede wszystkim zaś szukała sponsorów. 
Znalazła pieniądze, dołożyło się miasto i w sobotę 9 lipca w amfi-
teatrze przy dźwiękach festiwalowego sygnału na scenę weszli E. 
Sikora i Jerzy Jakubowski, gospodarze wieczoru. 

BARANINA DLA KAŻDEGO
Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny wróciły tam, gdzie 

odbywały się po raz pierwszy. Na kilka godzin zbójnickie święto 
wzięło w posiadanie Karczmę Góralską i wypełniło ją swoją muzyką, 
śpiewem i smakiem. Od hucznego wystrzału z armaty do ostatniej 
porcji ocenionej przez jury konkursu – święto gwarne i huczne,  
w sobotę 9 lipca odbyło się już po raz szósty.. (…) Ponad wszystkimi 
wydarzeniami, w rozmowach i wypowiedziach gości toczyły się 
przy stołach dyskusje. Mówiono o problemie przywrócenia owiec 
na beskidzkie hale, o sposobach na baraninę w zwykłych domach, 
o znajomości słów tradycyjnych pieśni. O wszystkim, co interesuje 
też Radę Zbójnicką Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim, głów-
nego organizatora. Na czele Wielki Zbójnik Jan Sztefek, który jest 
pierwszym sprawcą całego przedsięwzięcia. 

ŚWIATOWA CZOŁÓWKA
Piotr Brzózka (jBG-2 team) zajął dziewiąte miejsce podczas 

piątej edycji Pucharu świata w amerykańskim Windham. jego 
kolega klubowy Kornel Osicki (jBG-2 team) uplasował się na 
28 miejscu, natomiast w kategorii elite Marek Galiński (jBG-2 
team) finiszował na 36 lokacie.                              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: 
17.07     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
18.07     Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
24.07     Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
25.07     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.

25.06-1.08  XVII Festiwal Ekumeniczny, szczegóły na str. 6
16.07       Wernisaż wystawy prac Leszka Żegalskiego, Galeria  
       Rynek 
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 
18.07   godz. 15.00  Zabawa świętojańska bez alkoholu, Ustroń Dobka  
       - Ośrodek Nadleśnictwa 
23.07 godz. 17.00  Otwarcie Klubu Kuracjusza w Sanatorium Równica 
23.07 godz. 17.00  Obrazy lata – Parkowe Impresje Filmowe, Amfiteatr
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
25.07 godz. 9-13 Skarby Stela, targowisko
30.07-1.08   II Ustroń Tango Open Air Festival,  warsztaty, kon- 
       certy, pokazy
30.07      Kortez, Amfiteatr, impreza biletowana
31.07  godz. 16.00  Parkowe Impresje Muzyczne, Park Lazarów
31.07 godz. 21.00  Kino Plenerowe Na Szczycie, Poniwiec
 

Ogniska już dogasa blask...                           Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) kompan, 8) gatunek literacki, 9) jej skutkiem 
niezdolność do pracy, 10) chóralne brzmią w ustrońskich 
kościołach, 12) skoczny taniec ludowy, 14) pojazd księcia, 
15) ognik nadziei, 16) w drzwiach zamykanych na kłód-
kę, 19) arabskie województwo, 22) polski herb szlachecki,  
23) sportowy czasomierz, 24) jasnożółty pierwiastek chemiczny.
PIONOWO: 2) stolica najmniejszego polskiego wojewódz-
twa, 3) wiedza tajemna, 4) Adam zdrobniale, 5) państwo  
w Afryce, 6) bicze z gałązek wierzbowych, 7) atrybut plotkarki, 
11) posypuje śliskie drogi, 13) mierzy ciśnienie atmosferycz-
ne, 17) spanie pod gołym niebem, 18) dla VIP-ów w teatrze,  
20) z niej benzyna, 21) męska klatka piersiowa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 23 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 26

URLOPOWICZE

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
28/2021/2/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 26: Sd3

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Dagmara Puchała z Goleszowa, ul. 
Radoniowa. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

28/2021/4/R

Nie taki dawny Ustroń, 2016 r.                         Fot. M. Niemiec

28/2021/3/R
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WEEKEND WODZA

Nie inaczej było dzień później, kiedy to wystartował w Mi-
strzostwa Śląska w Biegach Górskich na Stożek. Tym razem 
miał do pokonania 5,8 km oraz 444 m przewyższenia. Ponownie 
ukończył bieg jako zwycięzca i zajął pierwsze miejsce „na pudle”. 
Z wpisu Grzegorza dowiadujemy się również, że był to dla niego 
przyjemny epizod startów w biegach górskich. Najczęściej jednak 
kojarzony jest on z biegami przeszkodowymi i to właśnie one są 
dyscypliną, której oddał swoje sportowe serce. Na swoim koncie 
ma m.in. 2 miejsce w Mistrzostwach Runmageddon w czerwcu 
2021, a we wrześniu 2020 został Mistrzem Polski biegów OCR 
na krótkim i długim dystansie. Grzegorz jest również pomysło-
dawcą oraz inicjatorem biegu przeszkodowego Barbarian Race, 
który cztery razy z rzędu uzyskał tytuł Najlepszego Biegu OCR 
w Polsce.                                          (kfz)

109 godzin i 36 minut. Tyle czasu potrzebował „Skorpion” Wiesław 
Sikora na przejechanie 1200 km na rowerze z Wisły do Gdańska. 
Rowerowy Maraton Wisła 1200 trwał od soboty 3 lipca do środy  
7 lipca. Wiesław Sikora zajął 53 miejsce na 500 startujących.

Dobra passa rodzimego sportowca rozpoczęła się o poranku 
10 lipca. Z wpisu Grzegorza Szczechli na portalu społecz-
nościowym dowiadujemy się, że tego dnia zamiast treningu 
postanowił spontanicznie zapisać się na bieg o Wiślańską 
Krykę. Jest to bieg w którym zawodnicy mają do pokonania 
13 km w terenie górskim. Tegoroczna trasa prowadziła pętlą 
z wiślańskiego rynku przez Piramidę i Trzy Kopce Wiślańskie. 
Jak się okazuje spontaniczny start był dobrym pomysłem, 
gdyż Grzegorz Szczechla ukończył go… na pierwszej lokacie!

PODSUMOWANIE 
RAJDU 

ROWEROWEGO
Tegoroczny rajd miał zupełnie inne oblicze. Już w poprzednich 

numerach pisaliśmy o tym, że w tym roku jedna z najbardziej 
kultowych imprez miejskich odbędzie się… online! I tak też się 
stało. Dzięki współpracy miasta z Rafałem Kamińskim, twórcą 
aplikacji KOMPASGO, pandemiczne ograniczenia nie przeszko-
dziły w organizacji tego wydarzenia. Aby wziąć udział w XXIV 
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym należało pobrać aplikację 
KOMPASGO, a następnie z jej pomocą zdobywać punkty na ma-
pie rajdu. Pozwalało to na odkrywanie Ustronia w nowy, ciekawy 
sposób. Co więcej, na trasie znajdowało się wiele punktów takich 
jak cukiernie czy restauracje, które aktywnie zaangażowały się  
w akcję. Z tego też względu na fanów czterech kółek czekały 
zniżki oraz promocje m.in. w Utropku, Delicjach czy Starej 
Wędzarni. Na uczestników czekały także nagrody, które odebrać 
można w Informacji Turystycznej. W tym celu konieczne było 
zaliczenie każdego z punktów na trasie oraz wykonanie fotografii 
wszystkich uczestników przy tabliczce w punkcie „Dobka”. Do 
wzięcia udziału w rajdzie wystarczył jeden telefon z oprogramo-
waniem Android dla całej grupy lub rodziny, a według danych 
trasę rozpoczęto na około 150 urządzeniach.   

                                                                     Karolina Francuz


