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W tegorocznym budżecie, uchwalonym 
przez Radę Miasta Ustroń w grudniu 2021 
roku zaplanowane jest zadłużenie w wys. 
7 mln zł, jednak nie w formie kredytu, 
a obligacji. Przed podjęciem uchwały 
w sprawie ich wyemitowania skarbnik 
miasta Aleksandra Łuckoś mówiła, że 

                                        (cd. na str. 6 i 7)Trwa przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54.         Fot. M. Niemiec

OBLIGACJE
ZAMIAST
KREDYTU

m m

W numerze m.in.: A jednak sy-
reny zawyły, Zebrania mieszkań-
ców w Lipowcu i Nierodzimiu, 
Plan zagospodarowania dla rejo-
nu skrzyżowania ul. Cieszyńskiej 
z Katowicką, Bagrowanie stawu 
w 1925 r., Nowy przejazd, nowy 
peron, Natalia Then – kandydat-
ką na Miss Beskidów,  Znakomity 
wynik mechaników z technikum, 
Murarki – skuteczne zapylacze, 
Trudne pieluchy.  
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Burmistrz Przemysław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, wiceprze-
wodnicząca RMU Jolanta Hazuka, radni: Dorota Walker, Roman Siwiec, Dariusz Śleziona 
oraz Łukasz Sitek – pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki uzależnień złożyli świąteczną 
wizytę w Ośrodku Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można inaczej”, który mieści się w budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 1. Na ręce prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej” Iwony Werpachowskiej i dyrektor Ośrodka Moniki Zawady przekazano środki 
pieniężne na pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci z Ustronia i Ukrainy zebrane 
przez burmistrza, Klub Radnych Projekt Ustroń, radnych: Jolantę Hazukę i Artura Kluza.  

W Wielkim Tygodniu odwiedziła nas dele-
gacja z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1. Rafał Puzoń z Przedzkola nr 1 i Lorena 
Sikora ze Szkoły Podstawowej nr 1 złożyli 
piękne życzenia i wyrecytowali wiersz K. I. 
Gałczyńskiego „Dzieci na Wielkanoc”. Dzie-
ciom towarzyszyli nauczyciele: Wojciech 
Twardzik i Dariusz Gierdal. Dziękujemy 
za wszystkie świąteczne życzenia, które 
dotarły do naszej redakcji. Fot. M. Niemiec

Końcem marca podczas sesji Rada Mia-
sta podjęła uchwałę w sprawie emisji 
obligacji oraz określenia zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu. Zgodnie z 
jej zapisem Miasto Ustroń wyemituje 7 
tys. obligacji komunalnych o wartości 1 
tys. zł każda na łączną kwotę 7 mln zł. 
Emisja obligacji nastąpi poprzez propo-
zycję nabycia skierowaną do jednego 
adresata.
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przyrody. To drzewa chro-
nione w szczególny sposób, 
głównie ze względu na swój 
wiek i rzadkość występowania. 
Przykładem: lipy, dęby, tulipa-
nowce, klony srebrzyste, któ-
re można spotkać w różnych 
częściach stolicy powiatu.

Drewniany kościół w Kaczy-
cach pojawił się na początku 
lat 70. ubiegłego wieku. Został 
tutaj przeniesiony  z Ruptawy. 
Świątynię wzniesiono jednak 
w 1620 roku. Kaczycka pa-
rafia został wydzielona z po-
gwizdowskiej i funkcjonuje 
od 1976 roku. Ostatnio zabyt-
kowy obiekt został poddany 
pracom konserwatorskim. Go-
łym okiem widać, że kościół 
wypiękniał…              (nik)

ne Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe z siedzibą w Bielsku-
-Białej (200 000 zł).

Podpisana została umowa  
z Ministerstwem Funduszy  
i Polityki Regionalnej, na mocy 
której Cieszyn może liczyć na 
pieniądze z programu „Roz-
wój lokalny”. Stolica powiatu 
otrzyma ponad 15 mln zł na 
realizację projektu „Cieszyn 
– miasto samowystarczalne”.

Pięć lat temu wyremontowano 
Wydział Architektury i Bu-
downictwa Starostwa Powia-
towego w Cieszynie, który 
mieści się  w budynku przy 
ulicy Szerokiej. Powstało tam 
9 nowych biur, gdzie petenci 
mogą załatwiać sprawy bez-

pośrednio z inspektorem pro-
wadzącym. Poprawiono zatem 
system obsługi klientów.

Zadaszona scena wraz z za-
pleczem cieszy mieszkańców 
wsi Zamarski. Znajduje się na 
terenie parku w Zamarskach.  
W dużej mierze wybudowano 
ją w czynie społecznym.

Tereny przyrodnicze „Łąki na 
Kopcach” w Boguszowicach  
i „Łęg nad Puńcówką” uznane 
zostały za użytki ekologiczne 
i są pod ochroną. A „Bluszcze 
na Górze Zamkowej”, uznano 
za zespół przyrodniczo-krajo-
brazowy. 
    
W nadolziańskim grodzie roś-
nie kilkadziesiąt pomników 

to i owo
z 

okolicy

Zarząd Województwa Śląskie-
go ogłosił wyniki konkursu 
ofert w dziedzinie kultury 
fizycznej i  bezpieczeństwa 
publicznego na rok 2022.  Na 
liście odnajdujemy Śląsko– 
Beskidzki Związek Narciarski 
z siedzibą w Wiśle (dotacja  
w wysokości 120 200 zł, Grupę 
Beskidzką GOPR Szczyrku 
(960 000 zł) i Beskidzkie Wod-

*  *  *

*  *  **  *  *

*  *  *

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Ustronia w rejonie 

skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022, 
poz. 503) oraz z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2373 
ze zmianami), 

zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń Uchwały Nr 

XXVII/386/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystą-
pienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Ustronia w rejonie skrzyżowania 
ulicy Cieszyńskiej z Katowicką. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu 
planu miejscowego oraz do postępowania w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 21 
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. 

Wnioski mogą być wnoszone: 
•  w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ustroń Rynek1, 
 43-450 Ustroń; 
•  ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Ustroń, Rynek 1, 
 43-450 Ustroń; 
•  w formie elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty  
 elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest  
Burmistrz Miasta Ustroń. 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczo-
no w załączniku do Obwieszczenia na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń www.
ustron.bip.info.pl w zakładce Obwieszczenia i Komunikaty. 

Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz  

16/2022/1/O

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

HERMANICE
05.05 - 06.05 Hermanice – Rejon I
(zgłoszenia do 04.05 do godz. 14.00)

Beskidzka, Choinkowa, Długa, Dominikańska, Fabryczna, 
Jasna, Jaśminowa, Kaczeńców, Kwiatowa, Miła, Nad Bład-
nicą, Siewna, Skoczowska, Stellera, Sztwiertni, Urocza, 
Wiśniowa, Wodna, Wspólna.

10.05-11.05 Hermanice – Rejon II
(zgłoszenia do 09.05 do godz. 14.00)

Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, 
Jabłoniowa, Laskowa, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, 
Owocowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa.

30.05 os. Cieszyńskie, os. Centrum, os. Manhatan, 
os. 700-lecia przy ul. Fabrycznej II, 

os. przy Dworcowej 3
(zgłoszenia do 27.05 do godz. 14.00)

UWAGA! ODPADY ODBIERANE BĘDĄ OD GODZ 07.00 RANO

Odbiór odpadów należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o. 
o. w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40  tel.: 33 854-52-42  w godz. od 7 do 14  
zgodnie z podanymi w harmonogramie terminami.
W pierwszym wyznaczonym w harmonogramie dniu zbiórki odpady należy 
wystawić przed posesją w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. 

PODCZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ:
odpady wielkogabarytowe tj.: meble, dywany, wykładziny, duże 
zabawki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: drobne AGD, 
pralki, lodówki, odkurzacze, radia, telewizory, monitory, opony  
z samochodów osobowych, złom.

NIE BĘDĄ ODBIERANE: odpady ulegające biodegradacji (trawa, 
liście, gałęzie itp.), odpady remontowo budowlane (gruz, styro-
pian, papa, wata szklana, eternit, drzwi, okna, panele ścienne  
i podłogowe, płyty gipsowe, armatura łazienkowa i sanitarna  itp.), 
części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki, fotele, 
deski rozdzielcze itp.)

Odpady wielkogabarytowe są również przyjmowane w Punkcie  
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 
Krzywej 7 - w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi - bez uiszczania dodatkowych opłat. Oddając 
odpady w PSZOK należy podać pracownikowi  nr ewidencyjny nadany 
przez Urząd Miasta oraz okazać dokument potwierdzający zamiesz-
kanie na terenie Miasta Ustroń (numer ewidencyjny znajduje się na 
zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 
które otrzymujecie Państwo z Urzędu Miasta).

*  *  *

*  *  *

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD 
W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzo-

nymi w obrębie przejazdu zamknięty zostanie przejazd kole-
jowy na ul. Wiślańskiej i Wczasowej w dniach od 21 kwietnia 
do 5 maja (włącznie). Przejazd kolejowy na ul. Wczasowej  
w dniach 23-24 kwietnia będzie przejezdny w związku z imprezą 
Barbarian Race.
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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 w Żorach, kwiaty, wieńce

16/2022/1/R

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

KRONIKA MIEJSKA

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Adam Strzałkowski   lat 80  ul. Jaśminowa
Rozalia Durczak   lat 96  ul. Partyzantów

*   *   *

16/2022/2/R

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY 
DORADCY NIERUCHOMOŚCI?

Nazywam się Dawid Zyzański

Od kilku lat specjalizuję się w sprzedaży nieruchomości. Na przełomie 
swojej kariery zawodowej spotkałem wiele osób, które z perspektywy 
osoby doświadczonej w sprzedaży nieruchomości, podejmowały błęd-
ne ale również pochopne decyzje podczas sprzedaży nieruchomości.  
W efekcie uzyskiwały one niskie ceny ofertowe, niejednokrotnie 
nie doprowadziły do finalizacji transakcji.

Dzięki współpracy ze mną unikniesz błędów negocjacyj-
nych, a ja uzyskam najwyższą cenę za Twoją nierucho-
mość. Moje doświadczenie gwarantuje szybki, prosty  
i przyjemny proces sprzedażowy.

Zaoszczędzę Twój czas oraz pieniądze! 

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację w sprawie 
Twojej nieruchomości: 790 373 836

*   *   *

*   *   *

 DZIEŃ ZIEMI 
W MUZEUM USTROŃSKIM

Muzeum Ustrońskie oraz Domek Pracy Twórczej zapraszają 
na Dzień Ziemi, który odbędzie się 23 kwietnia. W programie: 
10.00 - 14.00 – warsztaty malowania wędrujących kamyków oraz 
tworzenia mini ogródków w słoiku (obowiązują zapisy, koszt 
20zł/os), 15.00 – wykład Stanisława Kaweckiego pt. „Ogród 
zmysłów”, 11.00 – kiermasz wypieków wychowanków Domku 
Pracy Twórczej (do ostatniego okruszka).

Biorąc udział w wykładzie oraz kiermaszu możesz wesprzeć 
dokończenie budowy ogródka sensorycznego.

WIECZÓR 
POETYCKO-MUZYCZNY 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne, Galeria Ku-
kuczki, Księgarnia św. Jacka zapraszają na Wieczór Poetycko-
-Muzyczny oraz spotkanie z autorami dnia 22 kwietnia o godz. 
18.00 do Galerii Kukuczka ul. Kuźnicza 4D. W programie 
promocja tomów wierszy: „Ogród” ks. Jerzego Szymika, 
„Wiklina” ks. Bartłomieja Kuźnika. Oprawa muzyczna: zespół 
Strange.

*   *   *

SADZIMY LAS NA DZIEŃ ZIEMI
Nadleśnictwo Ustroń oraz Ustroński Klub Ekologiczny ser-

decznie zaprasza wszystkich mieszkańców na wspólną akcję 
sadzenia lasu, która odbędzie się w piątek 22 kwietnia. Zbiórka 
o godzinie 17.00 przy wiacie na Kępie u Jonka (ul. Jelenica 121),  
skąd uczestnicy przejdą na zbocze Małej Czantorii, by tam posa-
dzić buki i jodły. Tradycyjnie przy ognisku znajdzie się czas na 
romozwy z leśnikami i ekologami oraz zadawanie pytań. 

Kontakt: Wiktor Naturski 668 165 112.

  SPRZĄTANIE NIERODZIMIA
Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką 

zaprasza wszystkich Mieszkańców na wspólne sprzątanie na-
szej dzielnicy, które odbędzie się 30 kwietnia od godziny 9.00  
(w razie deszczu sprzątanie zostanie przełożone na 7 maj). Zbiórka 
w „Olszynce”, gdzie też po zakończeniu sprzątania zapraszamy 
na ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy. Każdy z nas dba  
o własny dom i obejście, zadbajmy wspólnie o wygląd Nierodzi-
mia. Liczymy na pozytywny odzew.

PUNKT KONSULTACYJNY 
FUNDACJI ŻYCIE I MISJA

Jeśli u swojego dziecka dostrzegasz problem 
(narkotyki, alkohol, dopalacze, inne używki che-
miczne, siecioholizm, zaburzenia odżywiania 
itp.), spróbuj pomóc jemu i sobie znaleźć drogę 
wyjścia. Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego 
działającego przy Chrześcijańskiej Fundacji Życie 

i Misja, ul. 3 Maja 14 w Ustroniu. Aby umówić spotkanie prosi-
my o kontakt z konsultantką p. Marią Dąbrowską pod numerem 
telefonu: 882 076 863.

26 kwietnia o godz. 16.00  
w MDK „Prażakówka” odbędzie 
się spotkanie z oficerem policji na 
temat oszustw i naciągania osób  
w starszym wieku. Organizator: 
Rada Seniorów Miasta Ustroń.
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WIELKANOCNY RYNEK
W Wielki Czwartek nasz rynek gościł 

młodych twórców pisanek wielkanoc-
nych, a warsztaty dla dzieci przygotował 
Miejski Dom Kultury „Prażakówka” pod 
kierunkiem ustrońskiej artystki Ágnes 
Nagy. Pogoda dopisała, więc zaintere-
sowanie było duże. Podczas czterech 
godzin artystycznej zabawy na rynku 
uczestniczyło ponad sześćdziesiąt dzieci, 
a było tam sporo uchodźców z Ukrainy 
wraz z mamami. Jedna z nich chcąc 
wyrazić wdzięczność za opiekę napisała 
kredą na płytach rynku: „Dziękuję za 
wsparcie”. Dzieci malowały farbami 
emulsyjnymi na pisankach ze styropianu, 
które później zawieszono na drzewach 
przed ratuszem, a także na dużych pła-
skich pisankach z tego samego materiału, 
które ozdobiły cały rynek. Malowano 
kredami również na płytach rynku. Pra-
ce były doprawdy piękne i kolorowe,  
a prowadząca warsztaty Ágnes Nagy 
podkreśliła, że niektóre dzieci wyka-

Darowizny na rzecz Uchodźców 
z Ukrainy przebywających w Ustroniu

NUMER KONTA
Nazwa konta: „Darowizny na rzecz Uchodź-
ców z Ukrainy przebywających w Ustroniu”
Wpłacać można z każdego kraju na świecie, 
każdą kwotę, każdą walutę, etc. Koszty przelewu 
zagranicznego ponosi Darczyńca!

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ TO PODANIE 
PRAWIDŁOWEGO TYTUŁU WPŁATY!

TYTUŁ WPŁATY: DAROWIZNA – UCHODŹCY 
Z UKRAINY W USTRONIU

NR KONTA: 
69 1050 1070 1000 0024 8243 6256

W przypadku wpłat zagranicznych 
SWIFT: INGBPLPW

IBAN: PL 69 1050 1070 1000 0024 8243 6256    

30.04 - Ustrońska Majówka '22 
godz. 18.30 Rock Majówka - Koniec Świata + Supporty - Amfiteatr (im- 
  preza biletowana) 
godz. 19.00  Ustrońska Majówka Burleskowa, sala widowiskowa  MDK (impreza 
  biletowana) 

1.05 - Ustrońska Majówka '22 
godz. 16.30 koncerty: Lunatyp, Anna Mysłajek, Madame JeanPierre, rynek 
godz. 19.00  Ustrońska Majówka Burleskowa, sala widowiskowa MDK  
  (impreza biletowana) 

2.05 - Ustrońska Majówka '22 
godz. 19.00 Disco Majówka - Swinger, Menelaos, Amfiteatr (impreza 
  biletowana) 

3.05 - Wydarzenia Patriotyczne 
godz. 10.30 Uroczystości ekumeniczne - msza św. w kościele rzymskoka- 
  tolickim św. Klemensa w Ustroniu - kazanie 
godz. 11.40  Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników 
  uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, rynek
godz. 12.00 Złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej 
godz. 12.30 Koncert orkiestry dętej, rynek 
godz. 13.30  Spektakl dla dzieci "(Nie)brzydkie kaczątko", rynek 
godz. 14.30  Sing it Out, rynek

USTROŃSKA MAJÓWKA

zywały sporo inwencji i kreatywności  
w zastosowaniu własnych metod zdobni-
ctwa nakrapiając farbę na pisanki, która 
później zlewając się tworzyła ciekawe 
efekty. 

Czynny był też jarmark świąteczny  
z kunsztownym rękodziełem miejscowych 
twórczyń, a czas na rynku umilał jak zwy-
kle nasz ustroński muzyk Jan Siwy, więc 
sporo osób przechodziło przez centrum 
miasta i podziwiało tę świąteczną szatę. 

Ágnes Nagy przypomniała, że 1 kwiet-
nia przed wernisażem malarstwa Ho-
noraty Świderskiej w galerii „Rynek”, 
pojechały wraz z inną malarką Mileną 
Brudkowską do domu wypoczynkowego 
„Narcyz”, gdzie obecnie przebywają mło-
dzi Ukraińcy z tamtejszego domu dziecka 
i przeprowadziły warsztaty malowania 
pisanek. Tak więc opieka nad uchodźcami 
w naszym mieście przejawia się również 
w pobudzaniu aktywności i artystycznych 
zdolności.                     Lidia Szkaradnik

Świąteczne dekoracje chętnie przygotowy-
wały dzieci i ich mamy.   Fot. L. Szkaradnik

Ágnes Nagy zawiesza pisanki na drzewie przed ratuszem wykonane pod jej kierunkiem przez uczestników warsztatów.  Fot. L. Szkaradnik
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„Śląsk i Zagłębie to stolica samorządności” – mówił prezydent Sopotu Jacek Karnowski  
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas największego z ośmiu 
kongresów regionalnych Ruchu Samorządowego „Tak dla Polski”.

7 kwietnia miało miejsce spotkanie założycielskie Ruchu 
Samorządowego „Tak Dla Polski” na Śląsku, w którym 
miałem zaszczyt uczestniczyć. Podczas panelu dyskusyj-
nego pt. „Działania samorządów województwa śląskiego 
z perspektywy wojny na Ukrainie” mówiłem o wielkim 
zaangażowaniu mieszkańców Ustronia w pomoc uchodź-
com, o działaniach naszego Urzędu Miasta i wzorcowej 
niemal organizacji przyznawania numerów PESEL, dzięki 
której od 16 marca zarejestrowaliśmy już około 1580 
osób (dane na dzień 19 kwietnia). 

A JEDNAK SYRENY ZAWYŁY…
Licznie zgromadzonym przedstawicie-

lom wszystkich stopni samorządu przed-
stawiłem problemy miast turystycznych  
i uzdrowiskowych w związku z pandemią 
i wojną. Oprócz mnie w panelu uczestni-
czyli: Marcin Krupa – prezydent Katowic, 
Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, 
Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki, Maciej 
Gramatyka – zastępca prezydenta Tychów, 
Kazimierz Karolczak – przewodniczący 
zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii. Spotkanie prowadził Arkadiusz 
Chęciński – prezydent Sosnowca.

W tak szacownym i profesjonalnym 
gronie mówiliśmy o rozwiązaniach 
systemowych, o polityce migracyjnej  
w czasach, które sprawdzają nas wszyst-
kich. Byliśmy zgodni, że finansowanie 
polityki związanej z uchodźcami jest 
zadaniem państwa polskiego, a mimo to 
pomoc organizują samorządowcy i miesz-
kańcy. Jeden z wielu ważnych wniosków, 
jakie zapisaliśmy po panelu brzmiał: 
trzeba wprowadzić rozwiązania przygoto-
wane przez rząd i administrację centralną, 
ale tylko w porozumieniu z samorządami.

Polskie samorządy w ostatnich czasach 
są poddawane wielkiej próbie. Reforma 
oświaty, zmiany w prawie podatkowym, 
Polski Ład, pandemia, wojna na Ukrainie 
– to wszystko komplikuje życie gmin, 
stwarza olbrzymie problemy prawne, 
logistyczne, organizacyjne, finansowe, 
ale z wszystkimi tymi wyzwaniami da-
jemy sobie radę. Jest to możliwe tylko 
dzięki temu, że w samorządach pracują 
fachowcy i że mają oni najlepszą wiedzę 
o potrzebach obywateli.

Ruch Samorządowy „Tak dla Polski”  
w założeniu nie staje w opozycji do rządu, 
choć pewnie takich sytuacji nie będzie się 
dało całkowicie uniknąć, jednak przede 
wszystkim chce być partnerem. Chce 
radzić i podpowiadać, gdyż to właśnie 
samorządy pracują u podstaw i często 
ponoszą największe konsekwencje po-
chopnych decyzji polityków i nie do końca 
przemyślanych zmian legislacyjnych. 
Jak to się mówi, bliższa ciału koszula niż 
sukmana… Ruch Samorządowy chce się 
włączyć w opracowanie systemowych 
rozwiązań dotyczących polityki migra-
cyjnej, ale podkreśla, że takich rozwiązań 
domaga się już od dawna w związku  
z kryzysem uchodźczym na granicy pol-
sko-białoruskiej. Ostatnio przedstawicie-
le Ruchu Samorządowego rozmawiali  
z prezydentem Andrzejem Dudą o ustawie 

„Rodzice decydują” i przedstawili nega-
tywne stanowisko wobec udział kurato-
rów oświaty w decydowaniu o zajęciach 
dodatkowych w szkołach. Członkom 
Ruchu dzięki współpracy z marszałkiem 
senatu prof. Tomaszem Grodzkim, or-
ganizacjami pozarządowymi i poparciu 
wielu obywateli udało się skłonić rząd 
do rozpoczęcia działań, mających na celu 
wprowadzenie zakazu importu węgla  
i ropy z Rosji. 

To pozytywne przykłady współpracy 
rządu z przedstawicielami samorządów, 
ale przed świętami mieliśmy też bardzo 
negatywny przykład braku porozumienia 
i lekceważenia stanowiska większości 
samorządowców przez rząd. Mam tu na 
myśli domaganie się przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych włączenia syren 
alarmowych w 12. rocznicę katastro-
fy smoleńskiej. My również otrzymali-
śmy z Urzędu Wojewódzkiego polecenie 
przeprowadzenia 3-minutowego testu 
sprawnościowego syren alarmowych wy-
korzystywanych w systemie ostrzegania 
i alarmowania ludności w dniu 10 kwiet-
nia 2022 roku o godz. 8.41. Podobnie 
jak prezydenci i burmistrzowie wielu 
miast podjąłem decyzję, że nie będzie-
my włączać syren i poinformowałem  
o tym mieszkańców na mojej oficjalnej 
stronie na Facebooku słowami: „Szanow-
ni Państwo, Drodzy Ustroniacy! Jutro  
w naszym mieście nie zostaną włączone 
syreny alarmowe! Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych domaga się od nas włącze-

nia syren alarmowych w całym mieście,  
w 12. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, 
jutro o godz. 8.41. Osobiście, co roku,  
z wielką atencją podchodzę do tej ważnej 
dla nas rocznicy. To była i jest trage-
dia wszystkich Polaków! Aczkolwiek 
uważam, że w czasie trwającej wojny 
w Ukrainie, gdzie syreny alarmowe są 
symbolem barbarzyńskich, rosyjskich 
nalotów oraz oznaczają krew niewinnych 
ofiar, włączenie tych syren jest niestosow-
ne i niezrozumiałe. Powoduje to traumę  
i wojenny strach wśród naszych Przy-
jaciół z Ukrainy. Chcemy tego uniknąć. 
Właśnie z troski o ich zdrowie i kondycję 
psychiczną. Tym bardziej, że wśród nas,  
w naszym Ustroniu, przebywa ponad 
półtora tysiąca uchodźców z Ukrainy.  
W związku z tym podjąłem decyzję, aby sy-
ren nie uruchamiać. Proszę jednak Państwa  
o pamięć i wspomnienie tragicznych wy-
darzeń Katastrofy Smoleńskiej i jej ofiar.”

Syreny jednak zawyły w naszym mie-
ście, a zostały uruchomione zdalnie przez 
wojewódzki sztab kryzysowy. Niestety 
nie uszanowano naszego zdania, próśb  
i apeli. W niektórych miastach prezydenci 
i burmistrzowie zdecydowali o całko-
witym wyłączeniu systemu ostrzegania 
ludności, żeby zewnętrzne – wojewódz-
kie uruchomienie syren nie nastąpiło, ja 
jednak uznałem, że to zbyt daleko idąca 
ingerencja w system bezpieczeństwa i że 
jednak na wypadek pożaru czy innych 
wydarzeń system musi działać.   

                       Spisała: Monika Niemiec

Burmistrz Ustronia na Kongresie.
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WIELKANOC W MDSS
 

13 kwietnia w Miejskim Domu Spokojnej Starości miał miej-
sce uroczysty Obiad Wielkanocny. W tym roku po dwuletniej 
przerwie nasi mieszkańcy znów mieli okazję spotkać się przy 
jednym stole na obiedzie z burmistrzem Miasta Ustroń Prze-
mysławem Korczem, przewodniczącym Rady Miasta Ustroń 
Marcinem Janikiem, zastępcą przewodniczącego Rady Miasta 
Ustroń Jolantą Hazuką, skarbnikiem Miasta Ustroń Aleksandrą 
Łuckoś, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    
w Ustroniu Zdzisławem Dziendzielem, proboszczem parafii 
rzymskokatolickiej w Ustroniu ks. Wiesławem Bajgerem, 
proboszczem parafii ewangelicko- augsburskiej w Ustroniu 
ks. Dariuszem Lerchem oraz przedstawicielem Fundacji Św. 
Antoniego, a zarazem radną powiatu Anną Suchanek. Obecność 
szanownych gości bardzo ucieszyła naszych mieszkańców.

Spotkanie rozpoczęła kierownik domu, Ilona Niedoba, która    
w kilku zdaniach przywitała i przedstawiła mieszkańcom przy-
byłych gości oraz nakreśliła zebranym plan imprezy. Następnie 
proboszczowie wygłosili krótkie mowy powitalne oraz poprowa-
dzili mieszkańców w modlitwie i poświecili pokarmy.

Tegoroczną wielkanocną uroczystość swoim śpiewem uświetnił 
nam Bogdan Pieczyrak, który zaraz przed rozpoczęciem obiadu 
wykonał trzy pieśni nawiązujące do zbawczego dzieła Chrystusa 
na krzyżu. W przerwach pomiędzy nimi, podzielił się on również 
z zebranymi osobistym świadectwem zbawienia i przemiany 
swojego życia. Pieśni Pana Bogdana były szczególne i wywarły 
nie mały wpływ na zebranych. Natomiast szczególnie wzruszyły 
one naszych seniorów, z pośród których nie jednemu łza zakręciła 
się w oku.

Po obiedzie i słodkim poczęstunku, zaproszeni goście otrzymali 
w prezencie od naszych mieszkańców upominki, którymi były 
własnoręcznie wykonane prezenty. Nasi seniorzy również  dostali 
paczki, które oczywiście przyniósł im „Zajączek”. Impreza bardzo 
pozytywnie wpłynęła na wszystkich naszych podopiecznych, 
można powiedzieć, że wiosna znów powróciła do  MDSS-u.

W Wielką Sobotę odwiedził nas ks. Michał Wójcik z parafii 
rzymskokatolickiej św. Klemensa w Ustroniu, który poświecił 
pokarmy. Natomiast w niedzielę odbyła się uroczysta Msza Święta 
dla katolików oraz ewangelickie nabożeństwo. Mieszkańcy byli 
bardzo zadowoleni z tak uroczystych obchodów Świat Wielka-
nocnych.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy pa-
miętali o nas w tym szczególnym czasie i przesłali nam życzenia 
z okazji świat. Dziękujemy w szczególności dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ustroniu, które własnoręcznie wykonały 
dla naszych mieszkańców kartki wielkanocne. Za kartki dla per-
sonelu i seniorów dziękujemy bardzo bp. diecezji cieszyńskiej 
ks. Adrianowi Korczago. To również dzięki wam Wielkanoc  
w naszym domu była  naprawdę wyjątkowa.                            SW

nasze możliwości kredytowe są nieco ograniczone i potrzebuje-
my sporej karencji w spłacie wierzytelności, na co banki patrzą 
niechętnie. Stąd propozycja emisji obligacji w trzech seriach i 
termin ich wykupu w 2032, 2033 i 2034 roku. – Obligacje są 
takim instrumentem finansowym, który pozwoli nam bardziej 
elastycznie zarządzać zadłużeniem niż kredyty z uwagi na fakt, 
że gdyby się okazało, że te środki nie są nam do końca potrzebne, 
na koniec roku możemy je bez większych problemów przesunąć 
na finansowanie roku 2023 – wyjaśniała skarbnik miasta.

W ubiegłym roku ustrońskie 
Organizacje Pożytku Publicznego 
(OPP) z 1% podatku otrzymały nie-
mal 190 tys. złotych. Najmniejszą 
pozyskaną kwotą było 550,30 zł, 
najwyższą 45.485,70 zł. 1% może-
my przekazać, jeżeli wypełniamy: 
PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-36L, 
PIT-36LS, PIT-38, PIT-39, PIT-28, 
PIT-28S, PIT-CFC, PIT-OP. Pienią-

dze trafią na rachunki bankowe organizacji w terminie od maja 
do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który 
składamy zeznanie podatkowe. Aby przekazać 1% podatku, 
należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić 
nazwę i numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Wykaz 
uprawnionych podmiotów znaleźć można na stronie: https://niw.
gov.pl/opp/wykaz-opp/. 

0000032061  Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” w Ustroniu 
0000047396  Fundacja Dobrego Pasterza 
0000099847 Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi 
  w Ustroniu 
0000100192  „Fundacja św. Antoniego” 
0000110528 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie  
  „Można Inaczej” 
0000182262  Klub Sportowy „Kuźnia” w Ustroniu 
0000330742  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad 
  Granicami” 
0000445929  Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy” 
0000466606  Chrześcijańska Fundacja „Dobre Dzieło” 
0000610067  Fundacja „Esprit” 
0000260697  Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
  w RP z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 
  1%”: Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta”  
  w Ustroniu lub Ewangelickie Centrum Aktywności 
  Lokalnej w Ustroniu
0000398339  Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych 
  „Budrysek” z dopiskiem w rubryce  „Cel szczegó- 
  łowy 1%”: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
  „AS” (Ustroń)

1% można przekazać także ustrońskim jednostkom OSP poprzez 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS 0000116212), 
który również jest Organizacją Pożytku Publicznego. W rubryce 
„Cel szczegółowy 1%” należy podać dokładną nazwę oraz adres 
OSP, którą chcemy wesprzeć: OSP Ustroń Centrum, ul. Strażacka 
5; OSP Ustroń Lipowiec, ul. Lipowska 116; OSP Ustroń Niero-
dzim, ul. Szeroka 5; OSP Ustroń Polana, ul. Wczasowa 1. (eko)

(cd. ze str. 1)

OBLIGACJE
ZAMIAST KREDYTU
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Wraz ze śmiercią 98-letniej śp. He-
leny Pilch skończyła się pewna epoka. 
Jej odejście boleśnie odczuwa nie tylko 
najbliższa i dalsza rodzina, którą zawsze 
zespalała swą miłością i zaangażowaniem 
jako osoba nad wyraz serdeczna, życzliwa 
i pomocna, ale też doznała tego braku cała 
społeczność Goji i wielu mieszkańców 
Ustronia, gdyż była ona bliska i darzona 
szacunkiem przez wszystkich, którzy mieli 
szczęście spotkać ją na swej drodze. 

Helena Pilch z domu Paszek urodziła się 
14 stycznia 1924 r. na Gojach i z tą dziel-
nicą oraz jej społecznością związała całe 
swoje życie. Ukończyła Szkołę Powszech-
ną nr 1 w Ustroniu, potem pracowała 
na gospodarstwie rolnym rodziców, zaś 
podczas wojny jako Polka musiała podjąć 
przymusową pracę w rodzinie niemieckiej 
w Czechowicach, a później w schronisku 
na Równicy. Po wojnie została wycho-
wawczynią w ustrońskim Prewentorium,  
a następnie przez 30 lat prowadziła maga-
zyn WWG „Czantoria”. 

Swe długie i pracowite życie poświęciła 
dla innych. Od 1953 r. spełniała się jako 
żona u boku męża śp. Józefa Pilcha, który 
będąc bibliofilem, historykiem i regiona-
listą oraz osobą zasłużoną dla naszego 
miasta był zaangażowany w wielu dzie-
dzinach miejscowego życia kulturalnego 
i społecznego. Ich dom na Gojach stał 
zawsze otworem, a żona kształtowała 
wspaniały klimat wszystkich spotkań, 
więc goście zawsze doceniali jej życzli-
wość i znamienną gościnność. Gotowanie 
i pieczenie ciast stanowiły jej wielką pasję, 
toteż nikt nie wyszedł z domu Pilchów 
bez smacznych wypieków. Dożywszy 
tak pięknego wieku do końca swoich dni 
była aktywna; gotowała i piekła dla całej 
rodziny, a także organizowała wszystkie 
święta i uroczystości. 

Była też najlepszą matką dla syna Ta-
deusza i córki Stefanii oraz babcią dla 
dwóch wspaniałych wnuków Macieja  
i Grzegorza. Warto podkreślić, że dwu-
wyznaniowa rodzina stanowiła zawsze 
wzór wyjątkowej i prawdziwej tolerancji 
i ekumenii, a te szlachetne zalety zmarła 
przekazała następnym pokoleniom. 

Od młodości lubiła pracować z dziećmi. 
Realizowała się jako wychowawczyni na 
koloniach, organizatorka bali szkolnych  
i imprez okolicznościowych. Przez wiele 
lat angażowała się społecznie w PSS 
„Społem”, gdzie była też przewodniczą-
cą Komitetu Członkowskiego, a później 
członkiem Rady Nadzorczej. Przygoto-
wując programy artystyczne na zebrania 
spółdzielcze, nie tylko tworzyła dzieciom 

szanse doskonalenia swoich umiejętności 
i zainteresowań, ale też wprowadzała 
uczestników spotkań w świat tradycji 
oraz wartości ziemi cieszyńskiej. Jej mąż 
podsumował tę działalność w wydanych 
dziennikach następująco: „Moja Helcia 
ludziom pomaga, gdzie trzeba pomocy, to 
jej bezinteresownie udziela, a cokolwiek 
gdzieś słyszę wzniosłego i pięknego, to 
ona już sama dawno stosuje”.

W szkole pięknie rysowała, na co zwró-
cili uwagę nauczyciele rysunków, którzy 
jej prace zbierali na wystawy. Towarzysząc 
mężowi zawsze umiała na wystawach 

wybrać dzieła najlepsze, najtrudniejsze  
i najwartościowsze, co potwierdzali miej-
scowi artyści Franciszek Jaworski i Bogu-
sław Heczko. Jej marzeniem było pisanie 
bajek dla dzieci i publikowanie ich wraz 
z ilustracjami własnej roboty, ale mogła 
jedynie realizować swe pasje, opowiadając 
wnukom historie przez siebie wymyślone. 
Mąż doceniał jej twórcze walory pisząc: 
„Helcia ma artystyczną duszę, mam stale 
kwiaty w pokoju, a jak finezyjnie ułożo-
ne! Zaprasza zawsze gości do elegancko 
nakrytego stołu”. Wielokrotnie podkreślał 
on także znaczenie żony w swoich wielo-
letnich zmaganiach z piórem: „Była mi 
zawsze doradcą, pierwszym krytykiem  
i recenzentem”.

Jedna z uczestniczek przedstawień, które 
przygotowywała Helena Pilch wspominała 
te występy z czasów dzieciństwa z wielkim 
wzruszeniem, zaznaczając „Można by 
zapytać, po co to komu było? Nie wiem. 
Być może po to, aby nauczyć się kochać 
ziemię cieszyńską, ten kawałek Ojczyzny 
znajomy z dziecięcych lat, o którym wielu 
z nas nie zapomni nigdy. Nawet wtedy, 
gdy będzie nam potrzeba odejść ze stron 
rodzinnych”…

Helena Pilch zmarła 5 kwietnia w Szpita-
lu Śląskim w Cieszynie, a uroczystość po-
grzebowa w kościele rzymskokatolickim 
pw. św. Klemensa, którą przeprowadził 
ks. Rafał Dendys, odbyła się 7 kwietnia  
z licznym udziałem uczestników pogrze-
bu. Muzyka towarzyszy ludziom także  
w najtrudniejszych chwilach, więc w koś-
ciele na skrzypcach zagrała Marlena Janik, 
a na trąbkach bracia Greniowie. Przed oł-
tarzem głos zabrała Anna Łęczyńska, która 
przypomniała walory charakteru zmarłej  
i wielorakie dokonania w gronie miejsco-
wej społeczności. Helena Pilch spoczęła 
na cmentarzu komunalnym u boku swego 
ukochanego męża. Uczestnicząc w tej 
smutnej uroczystości, wspólnotą naszych 
serc i myśli zaświadczyliśmy, że pamięć 
o Niej nigdy się nie zatrze, a Jej dobroć 
i serdeczność będą żyły w nas zawsze, 
bowiem „Nie umiera ten, kto pozostaje  
w sercu i pamięci bliskich”. 

                                  Lidia Szkaradnik

WSPOMNIENIE O HELENIE PILCH

W uzasadnieniu uchwały naczelnik Wydziału Budżetu i Księgo-
wości Urzędu Miasta Ustroń Arkadiusz Granda pisze, że uchwała 
„stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uru-
chamiania emisji obligacji komunalnych. Emisja obligacji ma na 
celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego 
z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2022. Obligacje swej 
istocie spełniają dla miasta funkcję kredytu, jednak są dla miasta 
bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. 
(…) Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów 
wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w 
zakresie płynności finansowej budżetu. 

W treści uchwały czytamy, że obligacje będą obligacjami na 
okaziciela, nie będą zabezpieczone, mogą zostać dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alterna-
tywnego systemu obrotu, zostaną wyemitowane w 2022 roku w 
seriach: A22 o wartości 2.500.000 zł, B22 o wartości 2.500.000 
zł i C22 o wartości 2.000.000 zł. Wydatki i rozchody związane z 
przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocen-

towania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu miasta w 
latach 2022-2034. Obligacje zostaną wykupione według wartości 
nominalnej w latach 2032, 2033, 2034. Dopuszcza się możliwość 
wykupu przez Miasto Ustroń obligacji dowolnej serii lub jej czę-
ści przed terminem wykupu w celu umorzenia. Oprocentowanie 
obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach 
półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierw-
szy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście mie-
sięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce 
WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem 
okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

Pozytywną opinię o uchwale przedstawiła w imieniu Komisji 
Budżetu i Przestrzegania prawa jej przewodnicząca radna Boże-
na Piwowar. Prowadzący obrady przewodniczący Rady miasta 
Ustroń Marcin Janik zaprosił radnych do dyskusji. Nikt nie zabrał 
głosu. Za podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji głoso-
wało 12 radnych, radni: Piotr Roman i Paweł Sztefek wstrzymali 
sie od głosu. Nieobecny był radny Sławomir Haratyk.      (mn)
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6 kwietnia w strażnicy OSP Lipowiec 
samorząd reprezentowała również rad-
na z Lipowca Bożena Piwowar i radny 
z Ustronia Dolnego Dariusz Śleziona. Byli 
też członkowie Zarządu Osiedla: wiceprze-
wodnicząca Izabela Wojtas i sekretarz Karol 
Chwastek oraz strażnicy miejscy: Mirosław 
Noszka i Zbigniew Kisiała. 

Burmistrz wyjaśniał zgłoszone na po-
przednim zebraniu kwestie i odpowiadał 
na nowe pytania.

Ograniczenie tonażu na ul. Wesołej – ta 
ulica jest miejska tylko na początku i tylko 
na miejskim odcinku można by wprowadzić 
ograniczenia, ale wtedy zablokuje się dosta-
wy do sklepu i uniemożliwi funkcjonowanie 
dalej położonego gospodarstwa. 

Plac zabaw – miejski plac zabaw zostanie 
ukończony do połowy kwietnia. 

Przejście dla pieszych przez ul. Lipowską 
na wysokości ul. Wesołej – musiałby to 
zrobić powiat, gdyż ul. Lipowska jest drogą 
powiatową i zgodnie z przepisami musiałby 
powstać chociaż kawałek chodnika po dru-
giej stronie. Do przeanalizowania. 

Niepotrzebna i świadcząca o rozrzutności 
miasta zdaniem jednego z mieszkańców 
nakładka asfaltowa na ul. Orzechowej – 
miasto najczęściej realizuje inwestycje dro-
gowe, o które wnioskują mieszkańcy. Takie 
były wnioski mieszkańców Hermanic.

Budowa ul. Mokrej – ulica powstaje nie-
mal od zera, jest przewidziana kanalizacja, 
odwodnienie, nawierzchnia i będzie to kon-
tynuowane w przyszłym roku. Burmistrz 
Korcz ma nadzieję zakończyć jej budowę 
do końca obecnej kadencji. 

Ulica Leśna – w przygotowaniu jest 
zamówienie do konkursu na wykonanie 
kanalizacji grawitacyjnej do ul. Szkolnej. 

WSZYSTKO PO KOLEI

Zrezygnowano z przepompowni z powodu 
kosztów. Opracowywany jest projekt na 
remont drogi, w lipcu będzie pozwolenie 
na budowę.

– Na koniec zostawiłem sobie ul. Ber-
nadkę – mówił burmistrz Korcz. – Kiedy w 
zeszłym roku odbywało się bardzo burzliwe 
spotkanie z mieszkańcami tej ulicy, nie 
mieliśmy na nią jeszcze ani złotówki. Po-
wiedziałem wtedy, że zrobię wszystko, żeby 
zdobyć pieniądze. Załatwiłem je, 5,5 mln zł 
z Nowego Ładu, co wcale nie jest takie pro-

ste. Będziemy robić tę drogę, ale wszystko 
po kolei. Na razie są pieniądze na kanali-
zację. Potem zajmiemy się nawierzchnią 
z odwodnieniem i oświetleniem. Nie umiem 
jednak powiedzieć, kiedy to będzie. Rok 
2022 jest na pewno rokiem Lipowca, bo 
z budżetu inwestycyjnego miasta Ustroń, 
który wynosi na dzisiaj ok. 23 mln zł, ponad 
10 mln idzie na inwestycje w tej dzielnicy, 
a dzielnic mamy 9. Cały czas tworzymy 
projekty, robimy uzgodnienia, załatwiamy 
pozwolenia na budowę, żeby wszystko było 
gotowe, gdy tylko pojawi się możliwość 
pozyskania jakichś dodatkowych środków. 
Z samego budżetu miasta nie jesteśmy 
w stanie tego zrobić, ponieważ wciąż rosną 
wydatki bieżące – ostatnio kilkukrotnie 
zwiększyły się opłaty za gaz w budynkach 
miejskich, instytucjach, szkołach, a maleją 
dochody, co jest spowodowane zaniżaną 
subwencją oświatową, zmianami w prawie 
podatkowym, Polskim Ładem i konsekwen-
cjami pandemii. 

Burmistrz odniósł się też do sugestii, 
która padła na poprzednim zebraniu, że 
wystarczy się zwrócić do Tauronu, a firma 
zrobi za darmo oświetlenie. Mówił, że 
współpraca z tą firma jest bardzo trudna, 
nie są wykonywane remonty zniszczonych 
urządzeń, słupów, nie są wymieniane opra-
wy ani żarówki. Od trzech lat wymianą 
oświetlenia na ledowe zajmuje się tylko 
miasto i do tej pory wymieniono już około 
pół tysiąca lamp. 

– Mówienie, że Tauron zrobi nam coś 
ekstra, to jest bajka, bo oni nie są w stanie 
przez pół roku zorganizować ekipy do wy-
miany żarówki. Taka jest smutna prawda – 
kończył temat burmistrz Korcz. – Spotykam 
się z panią prezes regionu południowego i z 
inwentaryzacji wychodzi nam, że mamy na 
terenie miasta około 3 tys. opraw oświetle-
niowych, z czego około 1,2 tys. jest już na-
szych, a reszta należy do Tauronu. Jak wy-
jedziecie państwo na Równicę po zmroku 
i popatrzycie na Ustroń, to tam gdzie będą 
świecić jasne ledowe światła, to na pewno 
będą oprawy miejskie. Tauronowskie są te 
pomarańczowe, sodowe.   Monika Niemiec

Natalia Then z Ustro-
nia jest tegoroczną 
kandydatką do tytułu 
Miss Beskidów. Te wy-
bory są najstarszym 
i najbardziej presti-
żowym konkursem 
w regionie, organi-
zowanym w ramach 
wyborów Miss Polski. 
Jego zwyciężczynie: 
Magdalena Kasiborska 
i Anna Maria Jaro-
min otrzymały tytuł 
najpiękniejszej Polki 
w 2019 i w 2020 roku. 
Czy taka kariera czeka 
również ustroniankę? 

Możemy pomóc Na-
talii Then w konkursie, 
biorąc udział w trwa-
jącym do 23 kwietnia 
do godz. 12 głosowaniu 
internetowym. Trzeba 
wejść na stronę bielsko.
biala.pl wyszukać kan-
dydatki do korony Miss 

W Lipowcu odbyły się dwa zebrania w ciągu dwóch tygodni.                        Fot. M. Niemiec

– Tak się pechowo złożyło, że ostatnim razem, kiedy tak wielu mieszkańców Lipowca 
przyszło na zebranie, nie mogłem do państwa dotrzeć. Jednak pan sekretarz Irene-
usz Staniek, który mnie zastępował to jest druga osoba w mieście, mój bezpośredni 
zastępca. Gdyby tu przyszła zamiast mnie, z całym szacunkiem, pani, która sprząta, 
to moglibyście się państwo oburzyć, a tak, uważam, że mówienie o lekceważeniu 
mieszkańców nie było uzasadnione. Trochę się zdziwiłem, gdy przekazano mi, jaka 
atmosfera panowała na poprzednim zebraniu, bo mimo iż rozmowy w Lipowcu nigdy 
do łatwych nie należały, zawsze były rzeczowe. Dzisiaj jestem, z państwa strony 
frekwencja trochę słabsza, ale mam nadzieję, że wyjaśnimy sobie najważniejsze 
kwestie – powiedział burmistrz Ustronia Przemysław Korcz na początku zebrania, 
zwołanego przez przewodniczącą Zarządu Osiedla Lipowiec Danutę Chwastek.
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Beskidow i kliknąć na nazwisko mieszkan-
ki naszego miasta. 

Poproszona o przedstawienie się, Natalia 
Then napisała: „Jestem młodą i ambitną 
osobą z wielkimi aspiracjami i marzenia-
mi. Mieszkam w Ustroniu Hermanicach 
i swoje pasje zaczęłam odkrywać już  
w przedszkolu. Jako absolwentka Przed-
szkola Nr 7 na słynnym ustrońskim Manha-
tanie rozpoczęłam edukację w Klimatycz-
nej Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustroniu. 
Tam również mogłam spełniać swoje pasje 
i zainteresowania. Dzięki wsparciu na-
uczycieli brałam udział w konkursach re-
cytatorskich organizowanych przez MDK 
„Prażakówka” oraz wielu konkursach 
plastycznych. Jako uczennica SP-2 za-
projektowałam maskotkę placówki, która 
do dziś symbolizuje „Dwójkę”. Szkołę 
ukończyłam z wyróżnieniem zapisując się 
w „Złotej Księdze” absolwentów Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Ustroniu. Obecnie 
uczę się w II LO im. Mikołaja Koperni-
ka w Cieszynie na profilu biologiczno-
-chemiczno-matematycznym. Marzę, by 

BEZ PASÓW BEZPIECZNIEJ?
Na zebraniu w Nierodzimiu zawsze jest dyskusja o Młynówce.                            Fot. M. Niemiec

w przyszłości dostać się na architekturę. 
Być może kiedyś będę mogła zaprojek-
tować ciekawy budynek, który stanie się 
ważnym elementem naszego Ustronia. 
Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Lubię 
tańczyć, malować abstrakcyjne obrazy oraz 
czytać książki. W wolnych chwilach razem  
z rodziną i znajomymi odwiedzam ciekawe 
zakątki naszego miasta. Lubię obcować 
z naturą, dlatego wybieram się na szlaki 
górskie, które oferuje Czantoria i Równica. 
Dzięki miejscu, w którym mieszkam, mogę 
uprawiać różne sporty. Zimą szusuję na 
nartach, a wiosną i latem uwielbiam jazdę 
na rowerze. Kocham nasz Ustroń za piękne 
góry, które mogę podziwiać ze swojego 
okna. Codziennie budząc się widzę Czan-
torię, która przypomina mi, że piękno jest 
wokół nas, a realizacja naszych marzeń jest 
w zasięgu ręki. Kierowana tym przeświad-
czeniem postanowiłam spróbować swoich 
sił w wyborach na Miss Beskidów 2022. 
Mam nadzieję, że ta przygoda wzbogaci 
moje doświadczenie i pozwoli mi dalej 
spełniać marzenia.”                           (mn)

Zebranie w Nierodzimiu, które odbyło się 
7 kwietnia w świetlicy Szkoły Podstawowej 
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa 
Kreta prowadził przewodniczący Zarządu 
Osiedla Wit Kozub, wspierali go członko-
wie Zarządu: wiceprzewodnicząca Natalia 
Smoleń i skarbnik Stanisław Kozieł. Obecna 
była radna z Nierodzimia, wiceprzewodni-
cząca Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka 
oraz strażnicy miejscy Bogusław Puczek 
i Dariusz Konicki.

Nie po raz pierwszy w mieście moderni-
zacja jakiejś ulicy likwiduje jedne problemy, 
ale tworzy inne. Tak jest z ulicą Bładnicką. 
Mieszkający tam ludzie są zbulwersowani, 
że niektórzy sąsiedzi robią sobie parking na 
pięknie wyremontowanej, poszerzonej ulicy 
i na nowych chodnikach. Zaparkowane auta 
utrudniają ruch i widoczność, a tamtędy 
chodzi i jeździ na rowerach dużo dzieci 
i młodzieży. Czasem trudno też przejść 
chodnikiem, szczególnie mamom z wóz-

kami. Strażnicy miejscy tłumaczyli, że jeśli 
nie ma zakazu zatrzymywania się, kierowca 
może parkować. Jeden z mieszkańców ul. 
Bładnickiej początkowo parkował na chod-
niku całym pojazdem, co nie jest zgodne 
z przepisami, ale teraz parkuje częściowo 
na chodniku, częściowo na ulicy i odmierza 
miarką, czy pozostawił konieczne 1,5 m 
wolnego chodnika. Wzywani strażnicy nie 
mogą nic zrobić. 

– Taką organizację ruchu zaplanowali-
śmy, bo nikt nie przypuszczał, że ludzie, 
którzy przez lata oczekiwali chodnika 
i poszerzenia drogi, zrobią sobie teraz z uli-
cy parking – mówiła radna Hazuka. – Wiele 
razy interweniowała straż miejska, sama 
namawiałam mieszkańców, żeby ze sobą 
porozmawiali. Jedynym rozwiązaniem jest 
postawienie znaku zakazu zatrzymywania 
się lub zakazu postoju. Nie jest to jednak 
kwestia kupienia znaku, trzeba się zwrócić 
do starostwa o zmianę organizacji ruchu. 

Wit Kozub poinformował o tegorocznych 
inwestycjach w Nierodzimiu. Będzie zakoń-
czona kanalizacja na ul. Łącznej za ok. 1,5 
mln zł, powstanie dalsza część chodnika 
wzdłuż ul. Skoczowskiej, od skrzyżowa-
nia z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. 
Lipowską, będą dokończone zjazdy na ul. 
Bładnickiej, zostaną naprawione pobocza 
na ul. Potokowej i to, co zostało zniszczone 
przez ciężki sprzęt dojeżdżający w trakcie 
remontu do ul. Bładnickiej, na ul. Wikli-
nowej powstaje odcinek międzygminnej 
ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą, 
na ul. Wiejskiej przeprowadzone zostaną 
prace mające na celu poszerzenie ulicy 
i stworzenie chodnika takiego jak przy ul. 
Skoczowskiej. W planach jest kanalizacja 
na ul. Chałupniczej i remont budynku daw-
nej szkoły na ul. Łącznej, ale na razie nie ma 
na to pieniędzy. Przewodniczący Zarządu 
zapewnił, że do końca czerwca zakończą 
się cząstkowe remonty dróg. 

Zebrani wnioskowali, żeby wykonać par-
king przy budynku dawnego baru „Myśliw-
skiego” przy ul. Skoczowskiej, naprzeciwko 
„Gazdówki”, gdzie obecnie mieszczą się 
sklepy. Klienci sklepów mają trudności z 
zaparkowaniem i wyjazdem, tworzą się tam 
niebezpieczne sytuacje. Miasto nie może 
jednak ingerować w prywatny teren. Nie ma 
sensu karać właściciela sklepu odebraniem 
koncesji na sprzedaż alkoholu czy interwe-
niować u innych prowadzących sklepy, bo 
budynek nie jest ich własnością. Jednak oni 
mogą się domagać od właściciela wybudo-
wania parkingu, skoro płacą za wynajem. 

Burmistrz Korcz poruszając temat pla-
nowanych przez ZDW zmian na dwu-
pasmówce, poinformował, że Zarząd nie 
tylko nie zamierza doświetlić przejścia dla 
pieszych przy skrzyżowaniu DW941 z ul. 
Chałupniczą, ale chce je całkowicie zlikwi-
dować. Obecny na zebraniu młody człowiek 
opowiadał, jak cudem uniknął potrącenia 
w tamtym miejscu, bo samochód na jed-
nym pasie się zatrzymał, a na drugim nie. 
Burmistrz przekazał stanowisko dyrekcji 
ZDW, która uważa, że dla bezpieczeństwa 
pieszych należy… zlikwidować pasy. Wte-
dy rzekomo ludzie będą bardziej uważać. 

Prowadzący zebranie przypomniał, że dy-
żury Zarządu Osiedla oraz spotkania z radną 
odbywają się w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca w godz. od 17 do 18 w strażnicy 
OSP Nierodzim.              Monika Niemiec

Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz miał w Nierodzimiu niewesołe wiadomości do 
przekazania. Kolejny raz odżył w Katowicach pomysł zamknięcia dróg dojazdowych 
do drogi wojewódzkiej. Stosunek miasta do tych planów jest niezmiennie negatywny, 
ale Zarząd Dróg Wojewódzkich nie musi brać tego pod uwagę. Do DW941 dochodzą 
m.in. ulice: Żwirowa, Józefa Kreta, Zagajnik, Cicha, Gospodarska, Chałupnicza, 
Graniczna i kolejne w stronę centrum. Zamknięcie ulic bardzo skomplikuje życie 
prywatnych osób, dzieci uczęszczających do szkoły i trudno sobie wyobrazić, żeby 
bez wyjazdu na dwupasmówkę mogły normalnie funkcjonować firmy umiejscowione 
przy ul. Kreta czy firma Mokate. Burmistrz Korcz przyznał otwarcie, że wyczerpał 
formalne możliwości sprzeciwu i jeśli ZDW podtrzyma decyzję, prosi mieszkańców 
o interwencję. Pytanie z sali było jedno: Kiedy i z czym wychodzimy na ulicę?
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BIBLIOTEKA POLECA  
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Federica Magrin 
„Wielka Księga Smoków”

Myślicie, że encyklopedia musi być 
nudna? Na pewno nie taka, która 
zbiera wszystkie ważne informacje  
o SMOKACH! „Wielka Księga Smoków” to 
pełen przydatnych informacji przewod-
nik dla przyszłych opiekunów, trenerów 
i łowców smoków, dzięki któremu na-
uczycie się identyfikować ich najrozma-
itsze rodzaje, poznacie ich kryjówki, 
zwyczaje i preferencje żywieniowe. 
Czy jesteście gotowi na to, by wkroczyć  
w tajemniczy, zdumiewający świat tych 
mitycznych stworzeń? Porzućcie strach  
i zajrzyjcie do środka… Smoki czekają!

Giles Andreae, Guy Parker-Rees 
„Słonik, który polubił być sobą”

 
W słoniowej tradycji zwyczaje 
kazały, by WSZYSTKIE młode  
w szranki stawały i lepszymi 
niż inne być próbowały. Tylko 
mały Num-Num nie stanął do 
zawodów, bo myślał, że nie jest 
w niczym lepszy. I czuł się gor-
szy. Czy dzięki pomocy nowych 
przyjaciół pozna swój wyjątkowy 
talent i doceni swoją wartość? 
Radosna, bajecznie kolorowa, 
ciepła, wzruszająca i dodająca 
otuchy zachęta do BYCIA PO 
PROSTU SOBĄ!

Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00/ Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 
11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00 / Otwarta dla użytkowników jest też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci.

RECYKLING 
wspólny interes

Śmieci powstające w gospodarstwach domowych to tzw. od-
pady komunalne. W naszym kraju najwięcej z nich, bo aż ponad 
40% trafia na wysypiska, co daje rocznie około 5 milionów ton 
śmieci. A czego jest na wysypiskach najwięcej? Okazuje się, że 
pieluch! Stanowią one aż około 30% odpadów nieulegających 
biodegradacji. Jedynymi śmieciami, które w niewielkim stopniu 
przewyższają ilość jednorazowych pieluch są gazety oraz po-
jemniki po żywności i napojach, które można częściowo poddać 
recyklingowi, a z pieluchami nie da się nic zrobić. Każdy maluch 
noszący jednorazowe pieluszki średnio podczas dwóch i pół roku 
zużywa ich ok. 6 500, co przekłada się na ok. tonę odpadów, 
która ląduje na wysypisku. Okazuje się, że surowiec, z którego 
są robione takie pieluchy, zawiera sporo szkodliwych substancji. 
Zdaniem ekologów w pampersach znajduje się wiele związków 
toksycznych, groźnych jeśli nie dla dziecka, to przynajmniej dla 
przyrody.

 Rozwiązaniem są pieluszki tetrowe, które kilkadziesiąt lat 
temu były w powszechnym użytku, a nieraz stanowiły towar 
deficytowy. Dziś znowu są coraz częściej używane i to z kilku 
powodów. Tetra zyskała uznanie u eko-mam, które preferują 
naturalny styl życia w zgodzie ze środowiskiem, ale także do-
ceniają je matki małych alergików, których delikatna skóra nie 
toleruje jednorazówek. Poza tym codzienne stosowanie tetry 
jest dużo tańsze niż używanie jednorazówek, które stanowią 
poważny wydatek w domowym budżecie. Bardzo przydatne są 
jednorazowe wkładki z miękkiego papieru (można je wyrzucać 
do toalety), które zatrzymują zanieczyszczenia, chroniąc pielusz-
kę przed zabrudzeniem. Producenci współczesnych pieluszek 
wielorazowych starają się, aby jak najbardziej ułatwić rodzicom 
ich stosowanie. Doświadczone mamy twierdzą, że korzystanie 
z tych pieluch nie jest trudniejsze od jednorazowych. Jest nieco 
inne i wymaga przestawienia swojego myślenia.

                                                          Lidia Szkaradnik

PIELUCHY TRUDNYM 
ODPADEM

* Wysyłając rozwiązanie 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 przetwa-
rzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

PYTANIE KONKURSOWE NR 11:
Ile pieluch jednorazowych używa się średnio 

dla jednego malucha zanim 
zacznie korzystać z nocnika?

Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem, 
przynosimy na karteczce do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu 
budynku biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Więcej informacji – tel. 33 
854 34 67. Na rozwiązania oczekujemy do 29 kwietnia.*             

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 9:
Wyposażamy biuro w  pojemniki do segregacji odpadów.

Wyłączamy wszystkie urządzenia, 
które przez dłuższy czas nie są używane. 

Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustro-
nia otrzymują:* Krystian Szturc z Ustronia, ul. Skoczowska oraz 
Elżbieta Kołder z Ustronia, ul. Lipowska. 

Co tydzień losujemy dwa kubki do wyboru.              Fot. M. Niemiec
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W dawnym 
Ustroniu

W tym tygodniu prezentuję kolejne niepublikowane 
dotąd zdjęcie ze zbiorów naszego Muzeum. Zostało ono 
wykonane w 1925 r., w czasach przynależności ustrońskich 
zakładów przemysłowych do firmy Brevillier-Urban,  
a przedstawia bagrowanie stawu w dolnym Ustroniu, na 
terenie późniejszej Kuźni. Pozujący do fotografii robotnicy 
stoją na pokładzie pogłębiarki śródlądowej, czyli jednostki 
pływającej, służącej do oczyszczania dna zbiornika wod-
nego z gromadzącego się w nim osadu. Z lewej strony, tuż 
za mężczyzną w białym kaszkiecie, widoczny jest czerpak, 
wiszący na dźwigu, wprawiany w ruch za pośrednictwem 
lin, którymi operują pozostali bohaterowie zdjęcia. Ro-
botnicy właśnie weszli na pokład po drewnianym trapie 
i wkrótce przystąpią do tej jakże odpowiedzialnej pracy, 
wymagającej nie tylko siły, ale i koordynacji ruchowej. 
Krzyżykiem oznaczony został Paweł Mitręga, a pionową 
kreską - nieznany z imienia Krysta. W latach powojennych 
do bagrowania stawów kuźniczych zaczęto stosować 
bardziej wydajne rurociągi tłoczące, a szczytowy okres 
tychże prac przypadł na lata 1955-58. 

Warto zwrócić także uwagę na obiekty kuźnicze w tle 
fotografii, czyli budynki warsztatu instalatorów (z lewej) 
oraz starej kotłowni, zwieńczonej imponującym kominem. 
Został on zbudowany tuż przed I wojną światową przez 
murarza Pawła Dzidę, ur. 16.01.1884 r. w Rudzicy koło 
Bielska, a zmarłego tragicznie 12.04.1937 r. w Lipowcu. 
Jak zostało udokumentowane, Dzida podjął się tej pracy 
wraz ze swą ekipą murarską, gdyż żadna z firm wiedeń-
skich nie była w stanie sprostać wyzwaniu. Zapierające 
dech w piersiach, dymiące kominy przez długie dziesię-
ciolecia stanowiły wizytówkę dolnego Ustronia, nadając 
mu industrialny, a zarazem nieco romantyczny charakter, 
a za odgłosem młotów kuźniczych tęskni do dziś wielu 
mieszkańców.

                         Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

Po naszymu...
Ludkowie, 

znocie taki przisłowi: „Łod przibytku głowa nie boli”? 
Kiedysi było to taki porzekadło na dziedzinie i prawiło 
sie go przi rozmaitych zdarzyniach, łoto baji jak sie jaki 
dziywce przitrefiło nieślubne dziecko, abo jak jakosi frel-
ka miała wielki chyt i nie wiedziała kierego kawalera se 
wybrać. To było taki przewrotne powiedzyni, bo przeca 
niejednóm głowa bolała jak rozmyślała jako se mo z tym 
życim poradzić.

Jo se łoto to przisłowi ze śmiychym spómniała jak mie 
cosikej doista zaskoczyło. Łopowiym Wóm jako to było. 
Jak przidym ku chałupie, to dycki łotwiyróm skrzinke 
na listy, bo roz po drugi cosikej tam na nas czako. A to 
jakosi reklama, co dycki zaroziutko wyciepujym, abo 
jakisi rachunki, kiere przichodzóm, choć człowiek na nich 
nie czako, a mało kiedy znóndzie sie tam cosi miłego. 
Roz za czas przed świyntami jakisi życzynia łod rodziny 

abo kamratek, ale to już mało kiedy. Nale dziwóm sie z nawyku do tego 
blaszanego pudła, bo czakali my też na roczne rozliczyni pyndzyji. Tóż 
sióngóm rynkóm do postrzodka, a tam – nie uwierzicie – dwie czekulady! 
Taki elegancki, deserowe – nó samo kakało, miały wiyncyj procyntów 
tego dobrodziejstwa niż je procyntów w szpyrytusie. 

Tak mie to strasznucnie zaskoczyło, bo kieryż by jich tam wcisnył? 
Rozmyślałach, rozmyślałach i ni mógłach zgodnóć i nie wiym do dzi-
sio. Prowda, ponikiedy zrobiym jakómsikej przisługe kamratkóm abo 
sómsiadóm, ale dycki prawiym, jo móm moc radości, że sie na cosi 
nadóm i mogym kómusi pumóc i tóż nic przeca za to nie chcym, a pore 
razy jak kierysi chcioł mi dać aspóń czekulade, to przikozałach, coby 
ani nie prugowoł, bo łoddóm jóm zaroziutko naspadek. Tóż jak żech już 
dostała ty czekulady, toch zaroski tak pomyślała, że jich łoddóm, ale 
nie wiedziałach kómu? Miałach dwie taki „podejrzane” babki, ale już 
wiyncyj nie dociekałach, bo jako by to wyglóndało? Jakbych sie spytała 
jednóm, czy to jeja sprawka, a nuż bych nie zgodła, to by se pomyślała, 
że sie ło czekulade napraszóm, tóż żech machła na to rynkóm i dałach 
tymu spokuj. 

A czy tu pasuje to powiedzyni, że łod przybytku głowa nie boli? Isto nie 
bardzo, rozmyślałach nad tym, ale była to przeca miło niespodzianka, 
choć nie wiym łod kogo. Coby my dycki mieli taki „starości”, a gor  
w tych niewiesiołych czasach, kiedy ta łokropeczno wojna wszyckim nóm 
zagrażo.                                                                      Staro ustrónioczka
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MURARKI SKUTECZNE ZAPYLACZE

Hodowla murarek okazuje się bardzo 
łatwa. Warto już w kwietniu zaopatrzyć się 

razowy wydatek nie przekraczający kilku-
dziesięciu złotych. W następnym roku moż-
na wykorzystać te same rurki, gdy pszczoły 
wylegną się już ze złożonych w rurkach 
jaj. Zakupione kokony umieszcza się  
w jakimś pudełku, a w pobliżu przygoto-
wuje się gniazdo w postaci wiązki zakupio-
nych lub przyciętych rurek zabezpieczo-
nych obudową przed deszczem (z dowol-
nego materiału). Pszczoły po wygryzieniu 
się z kokonów odnajdują swoje rurki, latają  
w poszukiwaniu pyłku i nektaru jedno-
cześnie skutecznie zapylając wszystkie 
odwiedzane kwitnące drzewa i inne rośliny. 
W rurkach składają jaja oraz pokarm dla 
przyszłych pszczół. Niestety dorosłe owa-
dy latem giną. W rurkach ze złożonych jaj 
wylęgają się larwy, które żywią się pyłkiem 
i przędą kokon, w którym w ciągu kilku 
tygodni następuje przepoczwarczenie. 
Pod koniec lata w kokonach znajdują się 
już dorosłe owady, które przeczekują na 
wylot do wiosny przyszłego roku. Rurki 
należy na zimę przechować w chłodnym 
suchym  miejscu (w garażu lub budynku 
gospodarczym) i na wiosnę znów wystawić 
w ogrodzie.

Jest to łatwe zadanie, nie wymagające 
żadnych zabiegów, nieporównywalne z wie-
loma całorocznymi obowiązkami pszcze-
larza. Wiele szczegółowych informacji na 
temat hodowli tych pożytecznych owadów 
można odnaleźć w internecie. Warto pamię-
tać, że ich najważniejszą zaletą jest bardzo 
aktywne i skuteczne zapylanie kwitnących 
roślin.                                                                      (LS) 

kupując przez internet kokony z murarkami 
i pęczek trzcinowych rurek. Jest to jedno-

Murarki ogrodowe to kuzynki pszczół miodnych. W porównaniu z nimi nie mają kró-
lowej, nie współpracują ze sobą, nie tworzą rodziny. Dla otoczenia są bezpieczne, 
nie żądlą, a poruszających się w pobliżu ludzi czy zwierzęta ignorują. Nie mają 
nawyku obrony swojego gniazda przed intruzami i nie wytwarzają miodu. Ich wiel-
kim atutem jest to, że podobnie jak pszczoły są bardzo aktywnymi i efektywnymi 
zapylaczami kwiatów, co może wzbudzić zainteresowanie wielu działkowców, tym 
bardziej że zaczyna się już pora ich aktywności, a pszczół jest niestety coraz mniej.

Przykładowe gniazdo, przygotowane dla murarek.

NOWY PRZEJAZD NOWY PERON
Nadal trwa remont linii kolejowej do Wisły Głębiec, a intensywne prace odbywają się 
na odcinku przebiegającym przez Ustroń. Początkiem kwietnia mieliśmy poważne 
zakłócenia komunikacyjne w związku z remontem przejazdu kolejowego na ul. 
Daszyńskiego, ale wykonawcom udało się uporać z pracami przed terminem i już 
w czwartek 14 kwietnia ul. Daszyńskiego była przejezdna, co ułatwiło ustroniakom 
przygotowania do świąt. Nierówności drogowe przy przejeździe budzą zdziwienie, 
ale niewątpliwie wymuszają ograniczenie prędkości. 

Nowy przystanek kolejowy na Brzegach już prawie gotowy.                        Fot. K. Waliczek

Niestety nic nie wskazuje na to, żeby 
udało sie zakończyć remont linii kolejowej 
do końca czerwca. Przypomnijmy, że pier-
wotnie miał trwać do końca grudnia 2021 
roku. Obecnie mówi się o końcu września 

ani nawet porządnie konserwowane. Za to 
kiedy już ruszymy, będziemy mogli jechać 
do Ustronia z prędkością nawet 80 km na 
godzinę z miejscowymi ograniczeniami. 
W samym mieście oczywiście wolniej, 
ograniczenia wymusza np. zabudowa 
dawnych zakładów kuźniczych przy prze-
jeździe na ul. Daszyńskiego. Całkowitą 
nowością będzie możliwość wsiadania 
i wysiadania na przystanku Ustroń Brzegi. 
Po zakończeniu budowy na peronie znaj-
dą się ławki i wiata. Budowa przystanku 
wpisuje się w plany miasta, by ożywić 
rejon Brzegów i odciążyć centrum. Go-
rzej sytuacja wygląda na przystanku na 
Polanie, bo tam budynek dworca w ogóle 
nie będzie skomunikowany z peronami 
i istnieje obawa, że ulegnie całkowitemu 
zniszczeniu.                  Monika Niemiec 

tego roku. Powodem przedłużającego 
się remontu są większe niż przewidywa-
no zniszczenia podłoża torów, nasypów 
i elementów infrastruktury. Ani to, ani 
same tory nie były wymieniane od lat 70. Wyprofilowany przejazd.     Fot. M. Niemiec
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Z powyższego zestawienia wynika więc, 
że uczniowie ZST w Ustroniu osiągnęli  
z ww. kwalifikacji wyniki o prawie 20% 
lepsze od średniej wojewódzkiej. Aby uzy-
skać taki wynik, uczniowie musieli opano-
wać wiadomości i umiejętności z zakresu 
obliczeń wytrzymałościowych, procesów 
technologicznych obróbki i montażu, or-
ganizacji produkcji oraz modelowania 2D 
w programie AutoCAD, przygotowując 
się do egzaminu przez całe I półrocze pod 
kierunkiem mgra inż. Marka Sikory. Warto 
przypomnieć, że poprzeczka w przypadku 
egzaminów zawodowych jest ustawiona 
bez zmian na bardzo wysokim poziomie – 
próg dla części pisemnej wynosi 50%, a dla 
części praktycznej aż 75% (dla porównania 
próg dla egzaminu maturalnego to 30% 
dla części pisemnej, a egzaminy ustne 
nie odbywają się w ogóle od maja 2020 r.  
z powodu pandemii koronawirusa). 

W opisanej sytuacji wszyscy mecha-
nicy z klasy 4 zasługują na złoty medal,  

a szczególne wyróżnienie należy się Jaku-
bowi Cieślarowi, który z części pisemnej 
uzyskał 90%, a z części praktycznej 100% 
punktów oraz Dawidowi Krężelokowi – 
odpowiednio 88% i 100%. 

Ta sama grupa mechaników zdawała  
w ubiegłym roku szkolnym w sesji letniej 
egzamin z kwalifikacji MG.19 „Użytko-
wanie obrabiarek skrawających” uzyskując 
również zdawalność 100%, a do osiągnięcia 
tego wyniku oprócz wspomnianego już 
nauczyciela wielki wkład pracy wnieśli 
mgr Aleksandra Kozieł oraz mgr inż. Marek 
Błahut. Tym samym wszyscy mechanicy 
mają już na swoim koncie zdane egzaminy 
z obu kwalifikacji i po ukończeniu szkoły 
otrzymają dyplomy technika mechanika.

Gratulujemy uczniom i przygotowują-
cym ich do egzaminów nauczycielom na-
prawdę znakomitych wyników i życzymy 
takich samych wyników obecnym trzecio-
klasistom, których czekają egzaminy już  
w czerwcu tego roku.           Marek Sikora

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie udostępniła na stronie internetowej 
wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w sesji zimowej 2022 r. Wyniki dla 
poszczególnych kwalifikacji podane są dla całego województwa śląskiego, powiatów 
oraz dla konkretnych szkół. Mechanicy z klasy 4A ustrońskiego technikum zdawali eg-
zamin z kwalifikacji MG.44 „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 
i urządzeń” i osiągnęli wynik tzw. zdawalności 100%. Zdawalność w województwie 
śląskim wyniosła dla tej kwalifikacji 81,48%, natomiast dla powiatu cieszyńskiego 
95,8% (złożyły się na nią wyniki uczniów ustrońskiego oraz cieszyńskiego technikum).

ZNAKOMITY WYNIK MECHANIKÓW 

BARBARIAN 
RACE USTROŃ
Piątek 22 kwietnia, godz. 20.00
1600 m podbiegu przy nachyleniu 28% 

w nocnej odsłonie. Trasa wyznaczona po-
chodniami.

Sobota 23 kwietnia
Starty Opener  9.00-11.00 ( Czantoria, 

trasa: Jaszowiec i Czantoria)
Starty Arrow 15.00-17.00 (ul. Wczasowa 

5a) 
Wielki nocny finał Arrow indywidualny  

i drużynowy 20.00 (ul. Wczasowa 5a)
Starty Kids (dolna stacja wyciągu Czan-

toria)
10.00 – 4-5 lat z opiekunem
10.30 – 6-8 lat
11.00 – 9-12 lat
11.30 – 4-5 lat z opiekunem
12.00 – 6-8 lat
12.30 – 9-12 lat
Niedziela 24 kwietnia
Starty Race  8:00-11.30 (Czantoria, trasa: 

Jaszowiec i Czantoria)
Starty Kids (dolna stacja wyciągu Czan-

toria)
10.00 – 4-5 lat z opiekunem
10.30 – 6-8 lat
11.00 – 9-12 lat
11.30 – 4-5 lat z opiekunem
12.00 – 6-8 lat
12.30 – 9-12 lat
Zakończenie i wręczanie nagród 13.00 

(dolna stacja wyciągu Czantoria)

LKS Unia Książenice – KS Kuźnia Ustroń 1:1 (1:0)

ŚWIĄTECZNY REMIS
W przeddzień Wielkanocy zawodnicy 

ustrońskiej Kuźni zagrali na wyjeździe  
z plasującą się w dolnych rejonach tabeli 
Unią Książenice. Miejscowi znajdowali 
się przed tym spotkaniem w lekkim kry-
zysie, bowiem w czterech rozegranych 
dotychczas spotkaniach rundy wiosennej 
nie zanotowali ani jednej wygranej. W od-
miennych nastrojach byli za to ustronianie, 
którzy do Książenic udali się opromienieni 
dwoma kolejnymi triumfami. Jako pierwsi 
ze zdobycia bramki cieszyli się tego dnia 
gospodarze, którzy sposób na pokonanie 
bramkarza Kuźni znaleźli w 25. minucie. 
Podopieczni trenera Dariusza Kłusa nie 
zamierzali się poddawać i po przerwie 

doprowadzili do wyrównania, po tym jak 
w 64. minucie celnym i przede wszystkim 
skutecznym uderzeniem popisał się Lio-
nel Abate. Dla pozyskanego w zimowej 
przerwie kameruńczyka było to już trzecie 
trafienie w barwach Kuźni. Nasi rodzimi 
zawodnicy mieli jeszcze kilka dogodnych 
sytuacji do zdobycia decydującej bramki, 
jednak finalnie musieli się zadowolić jed-
nym punktem. Tym samym nowy trener 
Kuźni notuje dobre wejście do drużyny, 
czego potwierdzeniem są liczby. Ustronia-
nie zanotowali pod wodzą Dariusza Kłusa 
wygraną oraz remis, co daje średnią dwóch 
punktów na mecz. Okazja do poprawienia 
tego bilansu już w sobotę, kiedy to do na-

IV LIGA
1 KP GKS II Tychy S.A. 47 64:19 
2 LKS Bełk 40 39:21 
3 LKS Unia Turza Śląska 38 50:32 
4 LKS Czaniec 37 37:25 
5 GKS Piast II Gliwice 31 36:29 
6 MRKS Czechowice-Dziedzice 30 35:26 
7 LKS Orzeł Łękawica 29 35:36 
8 KS Spójnia Landek 28 35:31 
9 KS Kuźnia Ustroń 28 27:29
10 LKS Drzewiarz Jasienica 26 24:28 
11 KS ROW 1964 Rybnik 24 43:46 
12 LKS Czarni Gorzyce 24 26:41 
13 TS Podbeskidzie II BB S.A. 22 27:31 
14 LKS Unia Książenice 19 36:51 
15 LKS Bestwina 11 21:48 
- TS Czarni-Góral Żywiec 7 17:56 

IV Liga (Śląsk - grupa II)

szego miasta zawita MRKS Czechowice-
-Dziedzice.                    Arkadiusz Czapek

Uczniowie na Dniach Otwartych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

Rehabilitacja, zabiegi fizjotera-
peutyczne, masaż, pielęgnacja 
i opieka osób starszych. Po-
południami w domu pacjenta 
na terenie Ustronia i okolic. 
728-367-543. 

Usługi  s tolarskie,  meble  
z drewna do wnętrz, altanki, 
wiaty, domki narzędziowe, 
meble ogrodowe, domki dla 
dzieci, place zabaw i inne, 
www.swiatzdrewna.pl 513-
263-338.

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

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

POMNIK PROFESORA
16 kwietnia na skwerze przed budynkiem biblioteki odsłonięto 

pomnik prof. Jana Szczepańskiego. Było zimno i padał deszcz, więc 
uroczystość przeniesiono do mieszczącej się w budynku biblioteki 
Galerii Rynek. Rozpoczęła Aleksandra Malina, która z akompa-
niującym Januszem Śliwką wykonała hejnał Ustronia, zaś Danuta 
Koenig odczytała fragment książki J. Szczepańskiego „Korzeniami 
wrosłem z ziemię”, a następnie witała przybyłych na uroczystość,  
a wśród nich córkę profesora Ewę  i syna Artura, siostrzenicę Lidię 
Troszok  i Annę Gluzę, posła Czesława Gluzę, burmistrza Ireneusza 
Szarca, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę, autora 
pomnika Jana Hermę. Pomnik został wykonany w pracowni Marka 
Żebrowskiego w Bielsku-Białej.

PO SĄSIEDZKU 
Rozmowa z Anną i Wiktorem Sztwiorok 

prowadzącymi sklep osiedlowy w Nierodzimiu
Niedawno przeżywaliśmy Wielkanoc a przed nią czas dużych 

zakupów. Czy mieliście państwo większy ruch niż zwykle? Praw-
dę mówiąc średni, niewiele odbiegający od innych okresów, bo 
większość ludzi robiła zakupy w dużych marketach. Te przycią-
gają klientów promocjami, prezentami, gratisowymi produktami,  
a my, maluczcy, nie możemy z nimi konkurować. Zaopatrujemy się  
w dużych hurtowniach, starannie wybierając produkty, żeby ich 
ceny były jak najniższe, jednak nie jesteśmy w stanie podarować 
na przykład majonezu. Musielibyśmy dopłacać do działalności.  
A ci co przychodzili, to co najczęściej kupowali? Głównie te rzeczy, 
o których zapomnieli podczas dużych zakupów albo, gdy okazało 
się, że w domu jednak skończyła się sól, cukier, masło. 

SUKCES MIMO PECHA
Reprezentanci LOTOS – Subaru Poland Rally Team, Wojtek 

Chuchała i ustroniak Kamil Heller, finiszowali na trzecim miejscu 
w klasyfikacji generalnej podczas sobotniego etapu Rally Presov, 
stanowiącego drugą rundę mistrzostw Słowacji. Załoga L-SPRT 
wygrała także grupę N, zapisując na swoje konto komplet punktów.  
– Na ostatnim odcinku trochę zwolniliśmy, mając na uwadze pogar-
szające się warunki. Kluczowy był dobór opon. Szkoda, że nie mogli-
śmy przejechać w rajdowym tempie pierwszego odcinka, który miał 
dość ciekawą konfigurację. Z całego rajdu jesteśmy zadowoleni, 
mimo pecha pierwszego dnia, kiedy podium przeszło nam koło nosa  
z powodu pękniętej opony – podsumowuje K. Heller.    Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 19.04.2012 r.OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

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

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

21.03-30.04   Wystawa twórczości Elżbiety Szołomiak, Muzeum  
        Ustrońskie
1.04-28.04   Wystawa malarstwa Honoraty Świderskiej, Galeria  
        Rynek 
22-24.04     Barbarian Race, szczegóły na str. 13
22.04 godz. 17.00  Sadzenie lasu, wiata u Jonka na Kępie 
22.04 godz. 18.00  Wieczór poetycko-muzyczny, Galeria Kukuczki, 
        szczegóły str. 3
23.04 godz. 11.00  Dzień ziemi, Muzeum Ustrońskie, szczegóły str. 3
23.04 godz. 15.00  IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - MRKS Czecho- 
        wice-Dziedzice, stadion ul. Sportowa
24.04 godz. 9-13  Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie
26.04 godz. 16.00  Spotkanie z oficerem policji na temat oszustw  
        i naciągania osób w starszym wieku, organizator: 
        Rada Seniorów Miasta Ustroń, MDK Prażakówka
30.04 godz. 9.00  Sprzątanie Nierodzimia, szczegóły na str. 3
30.04-03.05   Ustrońska Majówka, szczegóły str. 4
30.04-03.05   DOKA Downhill City Tour, szczegóły str. 16

16/2022/3/R

MAGAZYNY Z DARAMI 
DLA UKRAINY 

CZYNNE W CZWARTKI
Od 14 kwietnia magazyny z darami dla Ukrainy (na Parafia pw 

św. Klemensa Papieża i Męczennika w Ustroniu oraz w Miej-
ski Dom Kultury Prażakówka) będą czynne tylko w czwartki  
w godzinach od 9.00 do 15.00 
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) kobieta z tytułem naukowym, 8) podkradają 
czereśnie, 9) w uczelnianej auli, 10) wojak, 12) woda w za-
głębieniu drogi, 14) swój chłop, 15) górniczy kilof, 16) do 
otwierania drzwi, 19) ostatni pokos siana, 22) rodzaj wzorca, 
23) ozdobne haftowane tkaniny na ścianie, 24) miasto woje-
wódzkie z Koziołkami.
PIONOWO: 2) na nim pomnik stoi, 3) ogród pod szkłem, 
4) miasto św. Franciszka, 5) dokucza latem, 6) pracuje przy 
obrabiarce, 7) odgłos z chlewika, 11) pochłaniacz wilgoci,  
13) w logice założenie przyjmowane bez dowodu, 17) polska 
marka kosmetyczna, 18) styl w muzyce i modzie, 20) klub 
piłkarski z Madrytu, 21) narzuta na pościel.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 28 kwietnia.

 Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 14

NO PO CO TA ZIMA

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
16/2022/2/O

Mat w dwóch posunięciach.                          J. P. Boyer 1970 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 14: He2
Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.                     Fot. M. Niemiec

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Anna Wawrzyńczak  z  Ustronia 
ul. Fabryczna. Zwycięzców zapraszamy po nagrody do redakcji, tel. 33 
854-34-67.

Zapraszamy do zakupu cyfrowego wydania Gazety Ustrońskiej, 
które kosztuje 2 zł za numer. Czytelnicy, którzy zdecydowali się na tę 
formę lektury, znajdują kolejne numery w swojej skrzynce mailowej  
w czwartek z samego rana. E-gazeta może być też świetnym 
prezentem dla kogoś bliskiego, kto wyjechał za granicę np. do 
pracy. Aby kupić cyfrową Gazetę Ustrońską (10 numerów za 20 
zł) wystarczy wysłać maila do redakcji: gazeta@ustron.pl

CYFROWA 
TYLKO ZA 2 ZŁ
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II LIGA                MKS Ustroń – SMS ZPRP III Kielce 28:33 (15:17)

1 SPR Orzeł Przeworsk 24 65 798:634
2 AZS AGH II Kraków 24 64 812:577
3 KS Vive II Kielce 23 48 666:619
4 HLB Tężnia Busko-Zdrój 23 48 649:560
5 SMS ZPRP III Kielce 22 43 673:584
6 Grupa Azoty Unia II Tarnów 24 34 706:666
7 SPR Górnik Zabrze 22 31 615:607
8 MKS Ustroń 24 28 599:634
9 SUMKS Jedynka Myślenice 24 26 565:646
10 MOSiR Bochnia 24 25 686:766
11 SPR Stal II Mielec 24 21 626:749
12 AZS Politechnika Św. Kielce 24 20 658:765
13 UKS SMS Wybicki Kielce 22 3 466:707

II LIGA GRUPA 4

NIEUDANY KONIEC 
UDANEGO SEZONU

W poprzednim tygodniu podopieczni 
trenera Piotra Bejnara rozegrali ostatnie 
spotkanie w sezonie 2021/22. Sezonie 
bardzo udanym, bowiem w swoim pierw-
szym i historycznym podejściu do II ligi 
nasi rodzimi szczypiorniści uplasowali 
się w środku ligowej stawki, zapewniając 

sobie spokojne utrzymanie. Co prawda 
ustronianie ligowy byt mieli zapewniony 
znacznie wcześniej, jednak w ostatniej 
kolejce chcieli rzucić na parkiet wszystko 
co najlepsze, aby okazale zwieńczyć dobry 
sezon. Przeszkodzić w tym zamierzali im 
uczniowie kieleckiego SMS-u, a więc 

grupa jednych z najlepszych i specjalnie 
wyselekcjonowanych juniorów z całego 
kraju. Spotkanie lepiej zainaugurowali 
podopieczni Piotra Bejnara, jednak przy-
jezdni szybko odrobili niewielkie straty, 
przez co mecz nabrał jeszcze większych 
rumieńców. W kolejnych minutach żad-
na z drużyn nie potrafiła odskoczyć na 
kilkubramkowe prowadzenie, przez co 
po premierowym kwadransie zarówno 
ustronianie, jak i kielczanie mieli na swo-
im koncie po osiem trafień. Co ciekawe, aż 
pięć z tych ośmiu bramek zdobytych przez 
MKS było autorstwa leworęcznego Artura 
Kwolka. Remisowy rezultat utrzymywał 
się także w kolejnych minutach, jednak 
w ostatnich sekundach przed przerwą 
większe opanowanie pokazali przyjezdni 
i to oni udali się do szatni prowadząc 
17:15. Po zmianie stron nasi rodzimi 
szczypiorniści ambitnie starali się odrobić 
niewielkie straty. Na dwadzieścia minut 
przed zakończeniem spotkania przegry-
wali już tylko jednym trafieniem, co było 
sporą zasługą 24-letniego Michała Jopka, 
ponieważ wszystkie z pięciu pierwszych 
bramek zdobytych przez MKS po przerwie 
było jego sprawką. W kolejnych minutach 
kielczanie uciekli na pięć trafień i taka 
przewaga pozwoliła im z większym spo-
kojem rozgrywać ostatnie akcje meczu, 
a finalnie cieszyć się ze zdobycia kom-
pletu punktów. Tym samym ustronianie 
przegrali ostatnie spotkanie w sezonie 
2021/22, jednak i tak ich drugoligowe 
występy trzeba oceniać pozytywnie, a za-
jęcie ósmego miejsca jest tego najlepszym 
potwierdzeniem.

MKS Ustroń reprezentowali (w na-
wiasie liczba bramek): Bartosz Aronik, 
Jan Cieślar, Piotr Browarczyk – Artur 
Kwolek (6), Michał Jopek (6), Mateusz 
Turoń (4), Szymon Gogółka (3), Mateusz 
Cieślar (2), Szymon Patyna (2), Krzysztof 
Markuzel (2), Marcin Białkowski (1), 
Aleksander Bejnar (1), Michał Raszka (1), 
Piotr Szturc, Wojciech Chmura, Łukasz 
Gogółka.                       Arkadiusz Czapek

DHCT to widowiskowy festiwal, pod-
czas którego panuje atmosfera sportowej 
rywalizacji, a adrenalinę czuć na każdym 
kroku. Możecie liczyć na nietypowe prze-
szkody, efektowne skoki i dzikie, wyma-
gające trasy. Jak co roku będziecie mieli 
okazję ścigać się w klasycznym downhillu 
oraz jego miejskiej odmianie. Zapraszamy 
również kibiców – na pewno będzie na co 
popatrzeć. 
30.04 godz. 13.00 – Urban Downhill, 
Zawodzie
1.05 godz. 13.00 – Zawody na pump- tra-
cku, rynek i Bike Park Palenica
2.05 – Wyścig MTB dla dzieci i treningi 
downhill, rynek
3.05 godz. 13.00 – Downhill, Bike Park 
Palenica

Na początek Urban Downhill, czyli wido-

DOKA DOWNHILL CITY TOUR USTROŃ 
FESTIWAL ROWEROWY 30 KWIETNIA – 3 MAJA

wiskowe zmagania w samym sercu miasta. 
Zobaczymy, jak poradzicie sobie z trasą 
pełną schodów, poręczy, slalomów i skocz-
ni. W niedzielę pościgacie się na pumptra-
cku, zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
spróbować swoich sił w „pompowaniu” 
na czas. W poniedziałek najmłodsi miłoś-
nicy jednośladów będą mieli okazję ścigać 
się na torze MTB, a ich starsi koledzy 
potrenują przed wtorkowym downhillem. 
A na koniec zostawiamy Wam klasyczny 
downhill, trochę górek, trochę korzeni, 
wiecie, jak to wygląda. A jak nie wiecie, to 
koniecznie sprawdźcie! Zabierajcie rodzinę 
i znajomych i wpadajcie wziąć udział, albo 
pokibicować wszystkim zdolnym riderom. 
Zapewniamy niezapomniane wrażenia  
i rozrywkę na najwyższym sportowym po-
ziomie.                              Organizatorzy

Od 30 kwietnia do 3 maja odbędą się zawody Doka Downhill City Tour Ustroń - aż 
4 dni ekstremalnych rowerowych przeżyć zarówno na arenie miejskiej, jak i na 
lesistych trasach.


