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URZĘDNIK
PRZYJEDZIE 
DO DOMU

13-letnia Sara Husar, uczennica 8 klasy 
Szkoły Podstawowej nr 1, zawodniczka 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Beski-
dy „Ustroń” wywalczyła brązowy medal 
w singlu dziewcząt na Halowych Mi-
strzostwach Polski Młodziczek w tenisie 
ziemnym. W Sobocie niedaleko Poznania 
podopieczna Grzegorza Panfila bez trudu 
pokonała Katarzynę Kliber (KT Avia 
Świdnik) – 6:2, 6:1, ale w kolejnych po-
jedynka musiała się już bardziej wysilić. 
Pojedynek z Małgorzatą Bajorek (UKT 
Winner Kraków) zakończył się wynikiem 
– 7:6 (8:6), 6:3, a z Anną Skorupską (PT 
Olimpia Poznań) – 4:6, 6:3, 10:8. Zwycię-
ski marsz tenisistki UKS Beskidy zatrzy-
mała triumfatorka turnieju Oliwia Kuszel 
(TAT Toruń) – 1:6, 4:6. Sukces Sary to 
wynik intensywnych treningów, które 
odbywa dwa razy dziennie, determinacji 
i jej sportowej pasji. Wysiłki młodej, ale 
już utytułowanej zawodniczki wspierają 
rodzice, trener i prezes UKS-u Aleksander 
Panfil. 14 grudnia na uroczystej sesji Rady 
Miasta Ustroń Sara Husar odebrała nagro-
dę Burmistrza Miasta Ustroń za wybitne 
osiągnięcia w sporcie w roku 2020.   (mn)

3 stycznia weszło w życie zarządze-
nie burmistrza Przemysława Korcza  
w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny 
Urzędnik w Urzędzie Miasta Ustroń. 
Polega ona na obsłudze mieszkańców 
poza siedzibą Urzędu, a dotyczy osób 
ze szczególnymi potrzebami. Przez 
mieszkańca Ustronia rozumie się osobę 
zamieszkałą w granicach administracyj-
nych naszego miasta. Usługi MU nie będą 
realizowane poza tymi granicami.

Samca kaczki Mandarynki uchwycił  
w Ustroniu Jerzy Marcol końcem grudnia 
ubiegłego roku. To wcale nie takie łatwe, 
ponieważ te ptaki wodne zamieszku-
ją dorzecze Amuru, Sachalin, Japonię, 
Mandżurię i wschodnie Chiny. W Polsce 
sporadycznie gniazdują głównie w Par-
ku Łazienkowskim w Warszawie oraz  
w parku Władysława Andersa w Gnieźnie. 
W stolicy są też w Parku Skaryszewskim 
i na Kanale Wystawowym przy ulicy 
Międzynarodowej. Ustroniakowi udało 
się sfotografować ten piękny okaz przy 
moście niedaleko amfiteatru. Przypomi-
namy, że wzdłuż rzeki stoją wypełnione 
specjalistyczną paszą kaczkomaty. Do-
karmianie ptactwa wodnego pieczywem, 
a w szczególności chlebem białym, prze-
tworzonym, może prowadzić do chorób 
układu pokarmowego, a nawet śmierci 
tych zwierząt.                                    (eko)Fot. Jerzy Marcol

MANDARYNKA
POD MOSTEM
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Świątynię wzniesiono na po-
czątku XVIII wieku w miejscu 
książęcej kaplicy. W ostatnich 
latach ten zabytkowy obiekt 
sakralny poddano remontowi. 
Odnowiono wieżę i elewację 
oraz osuszono mury.

Dobiegł końca 70. Turniej 
Czterech Skoczni. Jubileu-
szowa impreza miała pecha 
do pogody. Wichura storpe-
dowała konkurs w Innsbrucku 
i dodatkowe zawody odbyły 
się w Bischofshofen. Wcześ-
niej skoczkowie rywalizowali 
w Oberstdorfie i Garmisch-
-Partenkirchen. Polacy spisali 
się słabo. Najlepszy był Piotr 
Żyła – 15 lokata. Paweł Wąsek, 
którego startowi towarzyszył 
spory pech, zajął w generalce 
48. miejsce.                        (nik) 

Lipowskiej w Ustroniu, w tym 
wykonanie chodnika od uli-
cy Szkolnej do ulicy Leśnej. 
Koszt sięga blisko 4,5 mln zł. 

Transport publiczny, jak ko-
munikują władze powiatu cie-
szyńskiego, nie został objęty 
dopłatą z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych, 
który jest w gestii wojewo-
dy śląskiego. Na ten moment 
oznacza to podniesienie od 
10 stycznia cen biletów o 24 
proc. Przewoźnicy odwołują 
też ograniczenia w kursowaniu 
autobusów na deficytowych 
liniach.

W 2016 roku w święto Epifanii 
(6 stycznia) w kościele Jezu-
sowym w Cieszynie, odbyła 
się konsekracja i introdukcja 

ks. dra Adriana Korczago, na 
biskupa Diecezji Cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce. 

6 stycznia tego roku w Cieszy-
nie odbył się Orszak Trzech 
Króli. Dopisali uczestnicy  
i zimowa pogoda. Finał trady-
cyjnie miał miejsce na rynku.

Gmina Istebna znana jest z wie-
lu uroczych zakątków, które 
dostarczają wrażeń o każdej po-
rze roku. Olbrzymi atut Trójwsi 
Beskidzkiej w wyścigu o tury-
stów stanowi przyroda, a zimą 
nowocześnie zagospodarowane 
stoki narciarskie.

U zbiegu ulic Szersznika i Sze-
rokiej w Cieszynie stoi kościół 
pod wezwaniem św. Krzyża. 

to i owo
z 

okolicy

Uchwalono budżet powiatu 
cieszyńskiego na rok 2022. 
Plany finansowe sięgają ćwierć 
miliarda złotych: dochody  
w kwocie 242 847 318 zł,  
a wydatki blisko 255 mln zł. 
Na inwestycje pójdzie pra-
wie 45 mln zł. Najwięcej na 
zadania drogowe, a jednym 
z nich jest rozbudowa ulicy 

*  *  *
*  *  *

*  *  * *  *  *

*  *  *

U W A G A !
PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY 

NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto na-
pojów alkoholowych za rok poprzedni oraz uiszczenia pierwszej 
raty za posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Termin złożenia oświadczenia oraz płatności pierwszej raty 
upływa 31 stycznia 2022r. Płatności należy dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: 

ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 1000 
0001  0102  5211  

*  *  *

To fatalna decyzja, która przerywa proces przekonywania 
ludzi do komunikacji publicznej i rezygnacji chociaż częściowo 
z korzystania z prywatnych samochodów. Wzrost ich liczby 
powoduje korki, brak miejsc parkingowych, emisję spalin, jed-
nak przy wciąż niepewnej sytuacji przewoźników publicznych, 
nie dziwi chęć posiadania i używania własnych czterech kółek. 
Niedofinansowanie połączeń autobusowych wzmacnia wyklu-
czenie osób, których nie stać na samochód lub nie mogą się nim 
poruszać – ludzi starszych, ubogich, z niepełnosprawnościami. 
Brak łatwo dostępnych, jeżdżących z dużą częstotliwością i tanich 
przewozów publicznych utrudnia młodzieży z obszarów wiejskich 
dostęp do szkół, domów kultury, obiektów sportowych. Młodzi 
ludzi są zmuszeni do rezygnacji z różnych rodzajów aktywności, 
jeśli nie mogą liczyć na podwózkę przez rodziców, oczywiście 
samochodem. 

Od 10 stycznia tak będą się kształtować przykładowe ceny 
biletów Wispolu – najważniejszego przewoźnika w powiecie 
cieszyńskim:

 Ustroń Centrum, Ustroń Zdrój – Cieszyn – 10 zł jednorazowy,  
 320 zł miesięczny; 

 Ustroń – Skoczów – 8,50 zł jednorazowy, 272 zł miesięczny;
 Ustroń – Goleszów – 6,50 zł jednorazowy, 208 zł miesięczny;
 Ustroń – Bielsko-Biała – 9,50 zł jednorazowy, 304 zł  

 miesięczny.
Ceny biletów miesięcznych obowiązywać będą od 1 lutego. 

Uczniowie kupują bilety miesięczne ze zniżką 49%.  

Od 10 stycznia Wispol wprowadził czasowe ograniczenia  
w powiatowej komunikacji autobusowej na liniach i w kursach 
o niskiej frekwencji podróżnych. Szczegółowe zmiany rozkładu 
jazdy podane są na stronach internetowych poszczególnych prze-
woźników oraz na przystankowych tabliczkach rozkładowych. Do 
odwołania zawieszony został m.in. kurs Skoczów – Ustroń Poni-
wiec, zmiany zaszły w wielu innych kursach, które przebiegają 
przez Ustroń, m.in. z Cieszyna do Wisły Malinki, do Koniakowa, 
do Ustronia Lipowca i do Dobki, ze Skoczowa do Łabajowa i do 
Ustronia Dobki.                                                 Monika Niemiec

DROŻSZE BILETY
I ZMIANY KURSÓW

Wojewoda śląski nie objął dopłatą z Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych powiatowych przewozów użyteczności 
publicznej w powiecie cieszyńskim w 2022 roku, czego efek-
tem jest wzrost cen biletów autobusowych o 24% i zawieszenie 
niektórych połączeń autobusowych. 

LIST DO REDAKCJI
Dzieci w sytuacji zagrożenia

W nr 1/2022 Gazetu Ustrońskiej Pan Kornelisz Kapołka, opisał 
oburzające zachowanie komendanta Straży Miejskiej w Ustroniu. 
Jak wynika z listu Pana Korneliusza, zadzwonił on do Straży 
Miejskiej, aby poinformować o trójce dzieci ślizgających się na 
zamarzniętym stawie kajakowym. W odpowiedzi usłyszał „że dzie-
ci powinny być pilnowane przez rodziców”, a Straż Miejska nie 
jest odpowiedzialna za ustalenie, kto jest administratorem stawu.

Odpowiedzialność rodziców za dzieci wynika wprost z przepi-
sów prawa. Nie zmienia to faktu, że w opisanej sytuacji dzieci 
znajdowały się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, a Staż 
Miejska powinna była podjąć natychmiastową interwencję.

Wnoszę o dokładne zbadanie przez Pana Burmistrza, jako 
organu nadzorującego Straż Miejską, tej sprawy i wyciągnięcie 
konsekwencji służbowych, jeżeli doszło do nieprawidłowości. 
Proszę jednocześnie o upublicznienie w Gazecie Ustrońskiej 
wyników kontroli.                      Nazwisko i imię znane redakcji

W niedzielę 17 stycznia na Rynku o godz. 12 rozpocznie się pik-
nik charytatywny „Armia Kajetana pokonuje Canavana!”. Będzie 
motoryzacyjnie, koncertowo, tanecznie i smacznie. Zebrany do-
chód zostanie przekazany dla 3-letniego Kajetana Maciejowskie-
go, mieszkańca Jaworza, walczącego z bardzo rzadką chorobą ge-
netyczną jaką jest CANAVAN. Chłopczyk ma szansę skorzystania 
z leczenia w USA.  Szczegóły: https://www.siepomaga.pl/kajetan 
Wydarzenie jest objęte patronatem Burmistrza Miasta Ustroń.

AKCJA DLA KAJETANA
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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

1/2022/1/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:
Władysław Lorek   lat 90  ul. Skoczowska
Czesław Pilch    lat 81  os. Manhatan
Stanisław Adamczyk   lat 89  ul. Fabryczna
Rudolf Pasterny   lat 75  ul. Równica
Helena Niemczyk   lat 93  ul. Partyzantów

Pani Jolancie Grzybek  
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa otuchy z powodu śmierci 
Mamy

śp. Czesławy Bysko
składają  

pracownicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu
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INFORMACJA 
W SPRAWIE NOWEGO FORMULARZA WNIOSKU 
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 
PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. poz.2462) 
od dnia 3 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wzór formularza  
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warun-
ków zabudowy.

W/w formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Miasta Ustroń pod linkiem: 
https://ustron.bip.info.pl/index.php?idmp=423&r=r.

 Burmistrz Miasta Ustroń 
Przemysław Korcz

KONCERT 
ŚWIĄTECZNY

Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Ustroniu serdecznie za-
prasza na świąteczny koncert 
pt. „Bóg się rodzi pod Czan-
torią” w wykonaniu Janusza 

Śliwki i Natalii Bukowskiej, który odbędzie się 14 stycznia  
o godzinie 17.00 w MDK „Prażakówka”. Wstęp wolny. Po kon-
cercie odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków 
UTW. Koncert zorganizowany jest przy wsparciu finansowym 
Miasta Ustroń.

*  *  *

CEEB - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła,  
o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budyn-
ku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złoże-
nie 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 zwa-
ną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających 
budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie 
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 której 
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 (opcjonalnie); 
- 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 wynosi 14 dni. W przypad-

ku budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma12 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 umożliwia proste i szybkie 
wypełnienie dokumentu. Deklaracje możemy składać za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji wdrażane 
zostało zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, przy użyciu Profilu 
Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). 
Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania 
jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez 
instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajo-
wy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.  
W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo 
złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń w godzinach pracy urzędu.

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

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

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

*  *  *
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Gościnnie w obradach ustrońskim ra-
tuszu wziął udział poseł Przemysław 

Koperski. Przewodniczący Janik podzię-
kował parlamentarzyście za obecność 

ROK DWÓCH JUBILEUSZY
Oficjalne znaki graficzne dla uczczenia ważnych dla miasta jubileuszy. 

Ostatnią w 2021 roku sesję prowadził przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin 
Janik, który tradycyjnie przywitał wszystkich radnych (obecnych było 14), bur-
mistrza miasta, skarbik miasta, sekretarza miasta, naczelnik Wydziału Prawnego, 
naczelników innych wydziałów i przedstawicieli Urzędu Miasta oraz przewodni-
czących zarządów osiedli. 

i za zaangażowanie w sprawy samorzą-
dów oraz za to, że można liczyć na jego 
wsparcie i interwencje, a co szczególnie 
ważne na pomoc w sprawach indywi-
dualnych, dotyczących pojedynczych 
mieszkańców, rodzin i społeczności, bo-
rykających się z niesprawiedliwością. 

Jedną z pierwszych uchwał podjętych 
na XXXIV sesji Rady kadencji 2018-
2023 była uchwała ustanawiająca rok 
2022 Rokiem Jubileuszowym 250-lecia 
Ustrońskiego Przemysłu oraz 100-lecia 
Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń. Radni 
zdecydowali o tym jednogłośnie 

W uzasadnieniu uchwały czytamy: 
W 1772 roku zbudowano pierwszą hutę 
– Hutę „Klemensa” z Wielkim Piecem, 
znajdującą się w obiekcie, który w 1950 
roku przebudowano na Technikum Me-
chaniczno-Kuźnicze (dziś Zespół Szkół 
Technicznych). Inicjatorem tego przed-
sięwzięcia był książę Albrecht Kazimierz, 
który otrzymał Księstwo Cieszyńskie jako 
wiano żony Marii Krystyny Habsburg. 
Książę Albrecht odkrył na naszej ziemi 
złoża rudy żelaza, którą właśnie w 1772 
roku zaczęto wydobywać w okolicznych 
górach.

5 stycznia o godzinie 18.15 na ul. Daszyńskiego palił się samochód osobowy wyposażony w instalację gazową. Zdarzenie zgłosiła osoba, do 
której należał pojazd. Kierujący o własnych siłach opuścił wóz, podjął też próbę gaszenia pożaru gaśnicą samochodową. Straż pożarna, po 
dojeździe na miejsce, zabezpieczyła teren działania, obecne były także policja i straż miejska. Strażacy podali jeden prąd wody. Po ugaszeniu 
pojazdu odłączono instalację gazową i zepchnięto go na pobocze. W akcji uczestniczyły 3 zastępy i 14 strażaków. Straty wyceniono na ok. 
półtora tysiąca. Brak osób poszkodowanych. 
7 stycznia o godzinie 17.26 na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Katowickiej miało miejsce zderzenie dwóch pojazdów. Kierujący Peugeo-
tem 41-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi 21-latkowi. Postępowanie zostało zakończone mandatem karnym,  
a zakwalifikowano je jako kolizję.                                                                                                                                                          (eko)

 

Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogoweFot. OSP Ustroń Centrum
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Osobami uprawnionymi do skorzystania z opisywanej Usługi 
są mieszkańcy Ustronia, którzy z powodu niepełnosprawności 
lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu unie-
możliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie urzędu (posiadają 
orzeczenie o niepełnosprawności; są w wieku powyżej 65 lat; są 
osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem 
możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia 
usług; są opiekunami faktycznymi osób zależnych; są opiekunami 
w ramach pieczy zastępczej). 

ZASADY DZIAŁANIA
W celu skorzystania z Usługi należy dokonać zgłoszenia telefo-

nicznego pod numerem 33 857 93 52. Zgłoszenia są przyjmowane 
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 
15.00. Pracownik przyjmujący zgłoszenie w sprawie Usługi 
ustali czy osoba zgłaszająca spełnia wymogi oraz przeprowadzi 
z nią wstępną rozmowę. W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić 
czego sprawa dotyczy, podać imięi nazwisko oraz numer telefo-
nu do kontaktu. Zgłoszenia są wpisywane do rejestru zgłoszeń 
prowadzonego przez pracownika i obsługiwane w kolejności 
ich przyjęcia. Usługi w ramach działania MU prowadzone są 
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00, 
 a realizacja następuje w najbliższym dniu obsługi MU, w którym 
dostępny jest wolny termin. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom, wizyty  
w ramach MU będą za każdym razem potwierdzane telefonicz-
nie najpóźniej do godziny 10.00 w dniu obsługi zgłoszenia,  
a w przypadku zgłoszeń, które mają być obsłużone o godz. 10.00 
— najpóźniej do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wizytę.  
W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty klientowi zostaną 
podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał 
obsługi. Przed jej rozpoczęciem pracownik wylegitymuje się, 
okazując dowód osobisty.

ODWOŁANIE TERMINU
W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie klienta 

Usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniej ustalonym 
terminie, jest on obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóź-
niej w dniu poprzedzającym dzień obsługi, w którym miało być 
obsłużone jego zgłoszenie, do godziny 14.00. W momencie, 
gdy klient nie dopełni tego obowiązku trzykrotnie, kolejne jego 
zgłoszenia nie będą przyjmowane, z wyłączeniem szczególnie 
uzasadnionych przypadków. Jeżeli z jakichkolwiek powodów 
potwierdzona wcześniej przez pracownika Usługa nie może być 
zrealizowana z przyczyn leżących po stronie urzędu, klienci 
będą o tym informowani telefonicznie nie później niż 2 godziny 
przed ustalonym terminem obsługi zgłoszenia. Przed rozpoczę-
ciem działań pracownik sprawdzi tożsamość klienta oraz to, czy 
zainteresowany jest rzeczywiście osobą uprawnioną do skorzy-
stania z Usługi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 
pracownik odmówi jej wykonania. Na powyższą okoliczność 
zostanie sporządzona notatka służbowa. Z wizyty spisany będzie 
protokół w 2 egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
Usługa MU jest bezpłatna.

OPIS USŁUGI
W zakres Usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu 

świadczenia usługi (czyli miejscu zamieszkania lub przebywania 
osoby uprawnionej), podczas której pracownik: udzieli pomocy 
w wypełnieniu wniosku/zgłoszenia/informacji/deklaracji, udzieli 
wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związa-
nej z Usługą, przyjmie wniosek/zgłoszenie/informację/deklarację 
od klienta, a następnie dostarczy je do urzędu i złoży na dziennik 
podawczy. Wszelkie inne, poza wnioskiem/zgłoszeniem/ in-
formacją/deklaracją, dokumenty wymagane do przedstawienia  
w ramach procedury, klient ma obowiązek zgromadzić samodziel-
nie. W przypadku, gdy klient posiada taką dokumentację w dniu 
świadczenia Usługi, pracownik przyjmie ją razem z wypełnionym 
drukiem wniosku /zgłoszenia/informacji/deklaracji i dostarczy 
do urzędu. Opłaty wynikające z procedury załatwianych spraw 
klient musi uiścić samodzielnie przelewem na rachunek banko-
wy Urzędu Miasta Ustroń 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211.

CO MOŻNA ZAŁATWIĆURZĘDNIK
PRZYJEDZIE DO DOMU

 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa lub o niezaleganiu 
w opłacaniu podatków

złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z zakresu podatków i opłat lokalnych

złożenie informacji/deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1/DN-1)

złożenie informacji/deklaracji o gruntach (IR-1/DR-1)

złożenie informacji/deklaracji o lasach (IL-1/DL-1)

złożenie wniosku o zwrot/zarachowanie nadpłaty

złożenie wniosku o udzielenie ulgi podatkowej

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,

złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

złożenie wniosku o najem gruntu gminnego lub kontynuacja umowy najmu,

złożenie wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku.
 
Wydział Środowiska i Rolnictwa

zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

 
Wydział Mieszkaniowy

złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

złożenie wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

złożenie wniosku o zakwalifikowanie do najmu/zamiany lokalu komunalnego lub najmu 
socjalnego lokalu

   
Urząd Stanu Cywilnego

złożenie wniosku o wydanie odpisu, wypisu aktu urodzenia ( AU),

złożenie wniosku o wydanie odpisu, wypisu aktu małżeństwa ( AM),

złożenie wniosku o wydanie odpisu, wypisu aktu zgonu (AZ).
  

tel. 33 857 93 52

 Na podstawie zarządzenia opracowała: Edyta Kostka
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LIST DO REDAKCJI

Proszę o zamieszczenie na łamach Gazety Ustrońskiej mojego 
listu, który napisałem jako bardzo zaniepokojony mieszkaniec 
osiedla Manhatan. Złożyłem go w biurze podawczym Urzędu 
Miasta Ustroń, a skierowałem do Pana Burmistrza Przemysława 
Korcza. List otrzymali również: Przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń, Radni Miasta Ustroń, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zacisze”. 

Dotyczy: projektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego – osiedle Manhatan.

W ramach tego projektu przewidziano wybudowanie drogi 
wzdłuż ekranów ochronnych w południowej części osiedla Man-
hatan. Już po pobieżnym zapoznaniu się z rysunkiem będącym 
częścią tego projektu nasuwa się oczywiste pytanie, dlaczego 
droga dojazdowa do planowanych osiedli mieszkaniowych na 
południe od osiedla Manhatan nie przebiega od ulicy Myśliwskiej 
wzdłuż ekranów ochronnych, tylko od ulicy Brody. Odcinek od 
ulicy Myśliwskiej byłby kilkukrotnie krótszy, zapewniając zarówno 
szybkie i wygodne połączenie z centrum Ustronia, jak i z drogą 
szybkiego ruchu w kierunku Wisły i Katowic. Budowa drogi od 
ulicy Brody do nowych osiedli mieszkaniowych, do których ma 
prowadzić, będzie dla mieszkańców osiedla kilkuletnim koszma-
rem spowodowanym hałasem towarzyszącym zawsze pracom 
budowlanym tego typu oraz hałasem od przejeżdżających tą drogą 
ciężarówek z materiałami budowlanymi oraz ciężkim sprzętem 
typu koparki, dźwigi itp. 

Warto podkreślić, że wielu mieszkańców Ustronia już w trakcie 
konsultacji poprzedniej wersji projektu podkreślało, że dojazd od 
ulicy Myśliwskiej do nowych osiedli byłby 1000 razy łatwiejszy 
do zrealizowania i bardziej funkcjonalny. Budowa drogi od ulicy 
Brody nieuchronnie doprowadzi do likwidacji dużego obszaru 
terenów zielonych, wycinki lub zniszczenia setek mniejszych lub 
większych drzew rosnących wzdłuż ekranów ochronnych, w tym 
kilku wspaniałych, potężnych, kilkudziesięcioletnich. Drzewa te 
stanowią w tej chwili świetną, dodatkową ochronę akustyczną  
i są ważnym źródłem tlenu, a przy tym, szczególnie na osiedlach 
mieszkaniowych w miastach, znakomicie poprawiają komfort 
życia, nie wspominając już o tym, że dla miasta uzdrowiska są 
wręcz na wagę złota. Po co nam droga o szerokości zbliżonej do 
szerokości równoległej do niej dwupasmówki z niezliczonymi 
miejscami parkingowymi między ekranem ochronnym, a pasem 
zieleni. Kto i po co będzie parkował w takim miejscu? Głównie 
turyści, którzy będą wędrować od Manhatanu w kierunku centrum 
miasta i z powrotem ulicą Brody, ale też na skróty przez osiedle, 
między blokami, pod oknami i balkonami mieszkańców. Czy o to 
chodzi władzom Ustronia? 

Droga, o której mowa, będzie stanowić ogromne zagrożenie 
dla zdrowia i życia dzieci korzystających z terenu sportowo-
-rekreacyjnego, w tym z boiska, które będzie bezpośrednio do 
niej przylegać. Rozumiem bowiem, że przedmiotowy projekt 
nie przewiduje likwidacji tego boiska, które byłoby jedynym na 

osiedlu, na którym dzieci mogą pograć w piłkę, chociaż z rysunku 
wynika, że boisko ulegnie znaczącemu zmniejszeniu, co już samo 
w sobie jest niedopuszczalne. 

Przez wiele lat mieszkańcy Manhatanu walczyli o wybudowanie 
ekranów ochronnych oddzielających osiedle od drogi szybkiego 
ruchu. I teraz, kiedy wreszcie ekrany powstały, okazuje się, że 
obecne władze miasta razem z jakąś rybnicką firmą planują 
następną drogę o docelowo bardzo dużym natężeniu ruchu, ge-
nerującą podobny, co dwupasmówka hałas. Może więc te władze 
od razu zaczną też starania o wybudowanie kolejnych ekranów 
ochronnych lub postarają się o przesunięcie tych ciężko wywal-
czonych o dobre 10 metrów w stronę osiedla.

Co ciekawe, na rysunku do projektu planu zagospodaro-
wania oznaczonym nazwą „RYSUNEK_MPZP Ustroń cen-
trum_4.08.2021” przedmiotowej drogi w ogóle nie było. Ciekawe, 
co się zmieniło od sierpnia, dlaczego nagle ta droga stała się 
potrzebna? Na pewno po pierwszych konsultacjach zmienił się 
sam plan i rysunek, oczywiście ewidentnie na gorsze. Charak-
terystyczne jest to, że w odpowiedzi na krytykę tego wyjątkowo 
szkodliwego projektu ze strony mieszkańców w trakcie konsultacji, 
firma z Rybnika ani słowem nie ustosunkowała się do propozycji 
przedstawionych przez wielu z nich, aby dojazd do nowych osiedli 
poprowadzić od strony ulicy Myśliwskiej. W takim razie, może 
władze miasta wytłumaczą mieszkańcom Manhatanu, dlaczego 
ten dojazd nie jest brany pod uwagę, chociaż takie rozwiązanie 
jest najlepszym z możliwych i byłoby neutralne dla mieszkańców 
Manhatanu, a o to przecież wszystkim powinno chodzić. 

Zastanawiam się też, kto z ramienia miasta Ustroń konsultował 
fragment planu przestrzennego dotyczący osiedla Manhatan i czy 
ten ktoś zastanowił się choć przez chwilę, jakie konsekwencje dla 
mieszkańców osiedla spowoduje budowa nowych dróg wzdłuż 
ekranów ochronnych. Może ten ktoś jest w stanie w końcu przy-
najmniej wyobrazić sobie ruchliwą drogę przebiegającą obok 
okien jego mieszkania lub domu i wyciągnąć z tego wnioski. Już 
obecnie osiedle Manhatan jest podzielone ulicą Brody, na której 
z roku na rok natężenie ruchu wzrasta. Ulica ta staje się głów-
ną drogą dojazdową z dwupasmówki do centrum miasta. W tej 
sytuacji planuje się budowę nowych dróg, które jeszcze bardziej 
spotęgują uciążliwości związane z generowanym przez pojazdy 
hałasem. Czy to ma jakikolwiek sens i komu ma służyć, bo miesz-
kańcom osiedla na pewno nie! Nam ta droga jest potrzebna, jak 
przysłowiowa „dziura w moście”. 

Podsumowując, jeżeli ten plan – który powinien znaleźć się  
w najlepszym dla niego miejscu, czyli w koszu na śmieci – wejdzie 
w życie, to obecne władze miasta zostaną zapamiętane jako te, 
które nieodwracalnie i na zawsze zniszczyły spokój i komfort życia 
mieszkańców osiedla Manhatan. To nie będzie powód do dumy 
i chwały! Absolutnie niedopuszczalne jest bowiem planowanie 
budowy nowych osiedli kosztem setek mieszkańców Manhata-
nu, jeżeli można bez najmniejszego problemu i o wiele tańszym 
kosztem zrealizować tę budowę zachowując dotychczasowy układ 
komunikacyjny w obrębie osiedla Manhatan i planując dojazd do 
nowych osiedli od strony ulicy Myśliwskiej.

Jestem przekonany, że żaden z radnych, któremu na sercu 
leży dobro mieszkańców naszego miasta nie podniesie ręki za 
uchwaleniem tego planu, radni mają przecież służyć mieszkańcom 
Ustronia i dbać o ich dobro, a nie o dobro deweloperów. Wierzę 
w to, że tak właśnie jest i zawsze będzie! 

                                                    Z poważaniem Marek Sikora

Koniec zielonego Manhatanu?

osiedle Manhatan nowe osiedle mieszkanioweplanowana droga dojazdowa
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(cd. ze str. 4)

Uniwersytet Trzeciego Wieku to także wielu studentów, którzy 
osiedlili się w Ustroniu na emeryturze, pobudowali lub kupili 
domy. Starają się być aktywni, uczyć się, poznawać historię 
naszego miasta. Tu najlepiej spędza się okres zwany „jesienią 
życia”. A nasze miasto jest przyjazne seniorom. 19 lutego 2020 r.  

w czasie spotkania z Adamem Makowiczem w MDK „Pra-
żakówka” wręczano uroczyście karty seniora. Opisane jest to  
w marcowym numerze „Gazety Ustrońskiej”, a tak to wspomina 
uhonorowana tytułem Seniora Seniorów dr Joanna Konwerska-
-Hrabowska. 

„Tytuł, którym zostałam uhonorowana przy okazji wręczania 
Kart Seniora w Ustroniu – Senior Seniorów – w sposób szczegól-
ny mnie rozbawił, gdyż „zawsze” byłam ta najmłodsza:

• w szkole, w wieku lat siedmiu, przyjęto mnie do trzeciej 
klasy, gdyż umiałam czytać, pisać i rachować, a posiadłam te 
umiejętności tak wcześnie, bo moja Mama prowadziła komplety 
tajnego nauczania (był to czas okupacji), a ja bawiąc się pomię-
dzy uczniami, mimochodem przyswoiłam sobie widzę z zakresu  
1 i 2 klasy szkoły podstawowej.

• maturę zdałam gdy miałam lat 16;
• studia na Politechnice Warszawskiej, z tytułem mgr inż. bu-

downictwa  lądowego, ukończyłam w wieku lat 22;
• doktorat z fizyki obroniłam w wieku lat 35, itd.”
Asia to moja koleżanka z tańca liniowego i z zajęć plastycznych. 

Podziwialiśmy ją, jak z pogodą ducha walczyła ze skutkami cięż-
kiej choroby, jaką ciepłą aurę tworzyła wokół siebie. Opiekowała 
się nią córka Agnieszka, którą rodzice zarazili miłością do gór. 
To właśnie Ona przybliżyła mi historię swojej rodziny, z którą 
postaramy się podzielić na osobnym wspomnieniowym spotkaniu, 
kiedy sytuacja pandemiczna się ustabilizuje. Tak córka wspomina 
swoich Rodziców:

„Dla mnie moi Rodzice stanowili jedność. Łączyła ich nie-
zwykła Miłość. Taka, co to „ludzie mówią”, że nie istnieje. Ist-
nieje. Widziałam na własne oczy. Kochali się, opiekowali sobą, 
wspierali, ciągle rozmawiali i wymieniali myśli. Po śmierci Taty, 
zmieniło się wszystko i nie zmieniło się nic. Ułożyła sobie życie 
od nowa, a ta wielka Miłość dalej wypełniała całe Jej serce i na-
wet po ponad 10 latach od śmierci Męża, na każde wspomnienie  
o Nim, łzy napływały Jej do oczu.

Dlatego wiem, że teraz kiedy są znowu razem, szczęście i spokój 
przepełnia ich dusze. Trochę tego spokoju, spływa także na mnie. 
Nie rozpaczam. Czuję, że Mama znowu jest radosna jak kiedyś. 
Wolna, swobodna, roześmiana.”

Taką też ją zapamiętamy – wolną, swobodną, roześmianą.        
Andrzej Piechocki

PAMIĘCI ASI

Oprócz huty w kolejnych latach z woli księcia Albrech-
ta powstały jeszcze w Ustroniu 4 kuźnice żelaza – Młotow-
nia „Adama” (tam, gdzie mieściła się późniejsza Kuźnia), 
Młotownia „Alberta” (naprzeciw kościoła ewangelickiego), 
Młotownia „Krystyny” i Walcownia „Hildegardy” (na te-
renie obecnego Nadleśnictwa) oraz Młotownia „Teresy”  
(w Polanie). W miejscu Młotowni „Adama” wykształcił się 
w XIX wieku Arcyksiążęcy Zakład Budowy Maszyn, a w XX wieku 
Kuźnia Ustroń, stanowiąca w latach swej świetności największą 
w Polsce Kuźnię matrycową. Z inicjatywy księcia Albrechta 
powstał też Hotel „Kuracyjny”, w którym do leczniczych kąpieli 
żużlowych wykorzystywano żużel wielkopiecowy. W ten sposób 
ustroński przemysł dał początek również uzdrowisku. 

Rok jubileuszowy powinien przypomnieć i utrwalić pamięć 
przemysłowej historii naszego miasta.

Klub Sportowy Kuźnia Ustroń to jedna z najstarszych organi-
zacji sportowych w regionie. Powstała w 1922 roku jako Towa-
rzystwo Sportowe Ustronia. W swojej obecnej nazwie nawiązuje 
do przemysłowej historii miasta, bowiem klub długo działał pod 
patronatem nieistniejącego już zakładu Kuźnia Ustroń. 

Klub przez wiele lat prowadził różne sekcje, a wychowankowie 
osiągali bardzo dobre wyniki na szczeblach regionalnych, krajo-
wych i międzynarodowych.

Klub mocno zakorzenił się w świadomości mieszkańców, dlate-
go jubileusz należy traktować jako święto całego miasta.

Radni jednogłośnie zatwierdziła wniosek Burmistrza Miasta 
Ustroń do ministra właściwego do spraw budownictwa, plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Miesz-

kalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu 
przez Gminę Ustroń udziałów w istniejącym Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. z siedzibą 
w Ustroniu. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję miesz-
kaniową pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami 
i infrastrukturą techniczną przy ul. Kościelnej. Powstać ma tam 
budynek mieszkalny TBS z około 36 mieszkaniami. Szacunkowy 
koszt realizacji inwestycji to 9.936.000 zł. Wnioskowane wsparcie 
wynosi 993.600 zł.

Oczywiście najważniejszą uchwałą podjętą na grudniowej sesji 
była uchwała budżetowa. W podsumowaniu uzasadnienia uchwa-
ły skrabnik miasta Aleksandra Łuckoś podkreśliła konieczność 
podjęcia restrykcyjnych działań, żeby pogodzić bardzo wysoki 
poziom wydatków inwestycyjnych oraz eskalujące koszty bieżące 
ponoszone na utrzymanie miasta, przy jednoczesnym istnieniu 
znacznego ryzyka utraty źródeł dochodów. Budżet omówimy 
szczegółowo w nastepnym numerze GU.               Monika Niemiec 

Joanna Hrabowska pod rękę z Adamem Makowiczem podczas uroczy-
stości wręczenia Kart Seniora. Prażakówka, luty 2020 r. 

Fot. L. Szkaradnik

ROK DWÓCH JUBILEUSZY

W przyszłym tygodniu zostanie opublikowana informacja 
dotycząca harmonogramu składania wniosków na realizację 
Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. Zgodnie z przyjętą uchwałą 
Rady Miasta Ustroń wniosek oraz jego realizacja odbędzie się  
w bieżącym roku kalendarzowym! Zachęcamy do przeanalizo-
wania potrzeb dzielnic i przygotowania wstępnych pomysłów.  
W ramach budżetu każda z 9 dzielnic Ustronia może zrealizować 
zadanie do maksymalnej wysokości 40 000,00 zł brutto. W związ-
ku z powyższym zapraszamy do obserwowania strony Miasta 
Ustroń www.ustron.pl, profilu na Facebooku Miasta Ustroń, gdzie 
zostaną opublikowane szczegóły.

BUDŻET OBYWATELSKI 2022
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Moi kochani rodzice!                             Fot. ze zbiorów rodzinnych

(cd. na str. 10)

Proszę opowiedzieć jak znalazła się Pani w tym mieście?
Mieszkam w Ustroniu na stałe od sześciu lat, a około osiem lat 
temu poznaliśmy się z mężem na kongresie weterynaryjnym we 
Lwowie i ta znajomość z czasem przekształciła się we wspólne 
życie, wspólną pracę i dziecko. Pochodzę z południowej części 
obwodu chersońskiego, ale studiowałam weterynarię w Charko-
wie, a pracowałam w Kijowie. Studia na Ukrainie przebiegają 
bardzo podobnie jak tutaj. Wiem o tym, bo aby uzyskać prawo 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii w Polsce musiałam 
przez dwa lata robić nostryfikację dyplomu na Wydziale Medycyny 
Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Kiedy syn Marek miał pół 
roku co dwa tygodnie wspólnie jeździliśmy pociągiem do stolicy, 
co było sporym wyzwaniem. Planując przeprowadzkę do Polski 
wcześniej uczyłam się w Kijowie języka polskiego u nauczycielki, 
która była Polką.  
Spotykamy się 6 stycznia w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, 
proszę o przybliżenie nam tych tradycji w kościele prawo-
sławnym. 
Święta te obchodzi się podobnie jak w Polsce, lecz różnica między 
nimi wynosi 13 dni według kalendarza juliańskiego. W Wigilię 
ukraińskie gospodynie, podobnie do polskich, przygotowują 
dwanaście potraw, a najważniejszą z nich zawsze była kutia, od 
której zaczyna się posiłek wigilijny. Zawiera ona ziarna pszenicy, 
maku, miód, orzechy, bakalie i przyprawy. Poza tym na stole znaj-
dowały się też: groch, fasola, barszcz z pampuszkami (postnymi 
bułeczkami), ryba oraz czosnek z solą jako symbol zdrowia i siły. 
Wieczerza rozpoczynała i kończyła się modlitwą. Zbieraliśmy 
się wszyscy razem przy wigilijnym stole, spożywaliśmy potrawy  
i śpiewaliśmy kolędy. Mieszkałam z rodzicami, siostrą i dziad-
kami, czyli rodzicami taty, więc w tym gronie zasiadaliśmy do 
stołu. Tradycją jest, że do malutkich dzieci przychodzą zawsze 
chrzestni, a gdy są one już starsze, to same chodzą do chrzestnych 

i śpiewają kolędy, za co otrzymują podarki. Rodzice i dziadkowie 
też najpierw wysłuchują śpiewu dzieci, a potem je obdarowują. 
Są to najczęściej słodycze i takie miłe rzeczy, na które się czeka 
cały rok. Obchodzimy również w dniach 13 i 14 stycznia, tzw. 
Stary Nowy Rok. To dni w których żegnamy i witamy Nowy 
Rok wg kalendarza gregoriańskiego. Śpiewamy wówczas tzw. 
szczedriwki, pieśni noworoczne, z nadzieją, że będzie to rok 
szczodry i szczęśliwy. Składamy sobie wzajemnie noworoczne 
życzenia. Aby Nowy Rok był szczęśliwy pierwsze życzenia musi 
złożyć mężczyzna. Oczywiście tak jak Polacy, świętujemy Nowy 
Rok według kalendarza gregoriańskiego, czyli z 31 grudnia na 
1 stycznia.  
Czy podtrzymuje Pani więzi z rodziną na Ukrainie?
Przez ostatnie dwa lata nie byłam w rodzinnych stronach ze 
względu na pandemię, ale niedługo przyleci do nas moja mama. 
Wcześniej odwiedzała nas bardzo często bo z Chersonia, w po-
bliżu którego mieszkają rodzice, są regularne loty do Krakowa.  
Z Markiem, kiedy był młodszy, byłam na Ukrainie już cztery 
razy. Teraz czekamy aż pandemia się wyciszy i może odwiedzimy 
rodziców w lecie. 
Czy czuje Pani klimat tych świąt, bo spotykamy się akurat  
w Wigilię Bożego Narodzenia?
Niekiedy wspominam dawne czasy w rodzinnym gronie, ale od 
samego początku pobytu w Polsce starałam się i teraz mi się to 
prawie udało, że trzeba mieć świadomość tego, by prowadzić 
normalne życie w tym środowisku, w którym się zamieszkało. Po 
prostu trzeba niektóre rzeczy odpuścić i zaakceptować rzeczywi-
stość, która tu istnieje. To ułatwia takie odpowiednie nastawienie 
psychiczne, więc nie mam nostalgii i rzadko powracam do prze-
szłości. Na Ukrainie bardzo często musiałam zmieniać mieszkanie 
i to też mnie wiele nauczyło. Gdy tu są święta Bożego Narodzenia 
odbieram to jako swoje święta i nie przywiązuję się już do kon-
kretnych dat. To przypominanie byłoby smutne, więc trzeba się 
nauczyć te uczucia przenieść na inny czas. 
Jakie były początki życia i pracy w Ustroniu?
Wcześniej też pracowałam w małej lecznicy, ale to było w centrum 
Kijowa i rozumiałam, że będzie tu inna specyfika w takim małym 
miasteczku. Nie obawiałam się samej pracy, ale współpracy z klien-
tami. Nie chodzi o sprawę komunikacji ze względu na język. Tego 
akurat najmniej się bałam, lecz w małym miasteczku tutaj wszyscy 
się znają. Miałam nieco obaw, ale teraz czuję się tu komfortowo  
z tym wszystkim, co wcześniej wzbudzało niepokój. Zaletą tej pra-
cy jest właśnie ta mała miejscowość i taki bliski kontakt z ludźmi, 
których na co dzień spotykam na ulicy. To zawsze może mieć plusy 
i minusy, ale dla mnie ma plusy. A najważniejsza jest możliwość, 
że sama odpowiadam, za wszystko co robię. A to, że szefem jest 
mąż, to też oczywiście jest zarazem plusem i minusem, bo wiele 
problemów z pracy przenosi się do domu. Ale tak jest chyba  
w każdym zawodzie, bo jeśli ktoś jest zaangażowany w to, co robi, 
to nie da się tego rozdzielić.

     O ŚWIĘTACH 
I CODZIENNYM ŻYCIU 

W USTRONIU
W naszych kościołach 6 stycznia to Święto Objawienia 
Pańskiego, zwane popularnie Świętem Trzech Króli, lecz  
w kościele prawosławnym w tym dniu przypada Wigilia Bożego 
Narodzenia. Okazuje się, że w Ustroniu mieszka ponad 140 
osób narodowości ukraińskiej, zameldowanych u nas na pobyt 
stały lub czasowy, lecz podobno jest ich tu kilkakrotnie wię-
cej.  A zatem poprosiłam Annę Blimke, pochodzącą z Ukrainy, 
gdzie dominuje wyznanie prawosławne, aby przybliżyła nam 
te rodzinne święta, ale również opowiedziała o życiu i pracy 
w Ustroniu.

Bohaterka wywiadu z synem Mareczkiem, rodzicami Kateryną  
i Oleksandrem oraz siostrą Tanią z mężem.  Fot. ze zbiorów rodzinnych
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Estrada Ludowa „Czantoria” podczas nagrywania swojej najnowszej płyty w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim Ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.            Fot. Zdzisław Ciuk

Danuta Zoń-Ciuk.                 Fot. M. Niemiec

W ubiegłym roku minęło 10 lat od mo-
mentu, kiedy zaczęła pani prowadzić re-
prezentacyjny zespół Ustronia. Co może 
pani powiedzieć z perspektywy wspólnie 
spędzonej z „Czantorią” dekady?
10 lat minęło bardzo szybko. Starałam 
się ten okres wykorzystać w sposób 
maksymalny. W sumie poprowadziłam 
w tym czasie ok. 500 koncertów. Próby 
zaczynam od ćwiczeń oddechowych, 
dykcyjnych, emisyjnych, ale kształcąc 
chórzystów uwrażliwiam ich też na wy-
sokość dźwięku, frazę, dynamikę, arty-
kulację, bo Estrada wykonuje nie tylko 
opracowania pieśni ludowych, ale śpiewa 
również, co prawda okazjonalnie, bardzo 
wymagającą w odtwórstwie muzykę dawną  
i religijną. „Czantoria” pod moją dyrekcją 
występowała nie tylko na terenie Ustronia  
i okolic, ale wyjeżdżała też z koncertami 
za granicę: do Włoch, Bułgarii, odwiedziła 
stolicę Czech, Austrii, Węgier, Słowacji, 
była w Niemczech. Brała udział w wielu 
festiwalach ogólnopolskich i międzynaro-
dowych, takich jak np. Międzynarodowa 
Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej  
i Kameralnej w Cieszynie czy Międzyna-

WYSOKO ZAWIESZONA POPRZECZKA

rodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” 
im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej. 
Zespół uczestniczył w wielu konkur-
sach. Zdobył między innymi dwukrotnie  
I miejsce w swojej kategorii w Koszęcinie 
na Europejskim Konkursie „Rozśpiewany 
Śląsk”, III m-ce  w Zebrzydowicach na 
Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych „Złoty Kłos”, w Bratysła-
wie – także podczas międzynarodowego 
konkursu – został nagrodzony „Złotym 
Pasmem” i dwa lata temu, przed pande-
mią, zyskał II m-ce na Tyskich Wieczo-
rach Kolędowych. Wówczas „Czantorię” 
zakwalifikowano w kategorii chórów 
mieszanych, w której mieściły się również 
zespoły uniwersyteckie, co było dla nas 
niewątpliwie wielką nobilitacją. Nagrałam 
z Estradą dwie płyty, jedną pt. „Beskidzkie 
kolędowanie” w 2015 i drugą zatytułowaną 
„Wiwat, wiwat zaśpiewajmy”, która została 
wydana końcem ubiegłego roku. „Czanto-
ria” nagrała też w 2014 roku dwa utwory 
na płytę „Z Beskidów śpiewanie”.
Prowadzi pani profesjonalne chóry 
uniwersyteckie, jednak Estrada skła-
da się w zdecydowanej większości  
z amatorów. Czy jest to dla pani dużym 
utrudnieniem?
Rzeczywiście chóry, które prowadzę, 
składają się głównie ze studentów albo 
absolwentów uniwersytetu i pracuje się  
z nimi o tyle łatwiej, że wszyscy zna-
ją nuty, są wykształconymi muzykami  
i szybciej można opracować materiał 
koncertowy. Z amatorskim zespołem jest 
to nieco trudniejsze, ponieważ nauka jest 
czysto „ze słuchu”. Bardzo trudne utwory 
są wykluczone, ale to nie znaczy, że nie 
sięgamy po atrakcyjny, ambitny repertuar, 
z którym członkowie dają sobie świetnie 
radę. Trwa to nieco dłużej, ale dzięki so-
lidnej pracy można wiele zdziałać. Muszę 
być cierpliwa w swoim dążeniu do celu, ale 
odpowiednie wykonanie utworu „z wyższej 
półki” cieszy podwójnie. Nie należy sobie 
obniżać poprzeczki, trzeba ją podnosić. 
Tylko dzięki systematycznej pracy można 
zasłużyć na owacje na stojąco i zejść ze 
sceny z uśmiechem na twarzy. 
Pochodzi pani z Cieszyna, czy to w jakiś 

Rozmowa z Danutą Zoń-Ciuk, dyrygentką i kierownik artystyczną 
Estrady Ludowej „Czantoria”

sposób wpływa na pani relacje z chórzy-
stami, którzy jednak w dużej mierze są 
ustroniakami? Kilka razy spotkałam się 
już z opinią, że jesteśmy dość hermetycz-
ną społecznością i uważam, że jest w tym 
ziarno prawdy, a mówię to jako rodowita 
ustronianka. 
Uściślając, nie pochodzę z Cieszyna. 
Mieszkam w Cieszynie 41 lat, jestem 
półkrwi góralką z Beskidu Wyspowego,  
z okolic Limanowej. Rzeczywiście ustro-
niacy to dość zamknięty krąg wspierają-
cych się i znających – czasami od dziecka, 
np. ze szkoły – ludzi, którzy z dużym 
trudem dopuszczają do siebie obcych. 
Muszę jednak szczerze przyznać, że przez 
tę dekadę przeżyłam z chórzystami wiele 
pięknych chwil związanych nie tylko  
z koncertami, ale i wspólnymi wyjazda-
mi, corocznymi spotkaniami, takimi jak 
np. wigilijka czy smażenie jajecznicy 
w Zielone Świątki. Czuję się dobrze  
w tej społeczności, szanuję ją i staram się 
dostosować. Moja rola polega głównie na 
artystycznym przygotowaniu zespołu do 
działalności koncertowej, a nie mogłabym 
tego uczynić, gdybym nie miała dobrego 
kontaktu z chórzystami.
Przed panią wieloletnimi dyrygentami 
Estrady byli mężczyźni. Czy trudno było 
się zaadaptować w roli pierwszej kobiety 
na tym stanowisku w „Czantorii”?
Dyrygentami są zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety, każdy ma swój temperament, 
każdy jest odmienny, nie ma jednakowej 
osoby, więc nie można tutaj porównywać. 
Rzeczywiście chórzyści przyzwyczajają 
się do dyrygenta, który prowadził ich 
zespół przez długi czas. Kierowałam już 
wieloma chórami, nie zastanawiam się, kto 
był przede mną, kto będzie po mnie. Mnie 
byłoby trudniej poprowadzić orkiestrę 
dętą, ponieważ nie mam w tym zakresie 
żadnej praktyki, natomiast jeżeli chodzi  
o zespół wokalny, to sama śpiewałam już 
od podstawówki w chórach i spotykałam 
się z różnymi dobrymi dyrygentami, dla 
mnie nie ma różnicy, czy na tym stanowi-
sku jest mężczyzna, czy kobieta. 
W grudniu minionego roku wydaliście 
płytę. Jak udało Wam się zrealizować 
ten projekt w dobie pandemii?
Pomysł na nową płytę zrodził się w mojej 
głowie już w 2019 roku, ale oczywiście nie 
mógł być zrealizowany, pandemia nam to 
uniemożliwiła. Dopiero w czerwcu 2021 
roku spotkaliśmy się po raz pierwszy po 
ok. 15-miesięcznej przerwie i zaczęliśmy 
ćwiczyć, a we wrześniu udało nam się 
zrobić dwie sesje nagraniowe w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim Apostoła Ja-
kuba Starszego w Ustroniu dzięki uprzej-
mości ks. proboszcza Dariusza Lercha, 
który udostępnił świątynię do nagrań.  
W związku z tym, że jestem nauczy-
cielem akademickim i mogę pozyskać 
finansowanie z badań, takowe uczyniłam 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 
(filia w Cieszynie) i dostałam środki  
z Ministerstwa Edukacji i Nauki, którymi 
zostały pokryte koszty płyty przy udziale 
Urzędu Miasta w Ustroniu. Nagranie 
zrobił Arkadiusz Wiech, a tłoczenie  
i realizacja miały miejsce w DR Studio  

(cd. na str. 10)
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Justyna Bednarek, Daniel de Latour 
„Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują!”

Detektyw Pinkerton powraca! Bohater znany z „Bandy Czarnej Frotté" ma odpo-
wiedzialną funkcję - jest futerałem na telefon małej Be. Bardzo sobie ceni tę pre-

stiżową posadę, ale czasami dokucza mu nuda… 
Pewnego razu dzieje się coś niespodziewanego 
– znika Zbigniew, gadatliwa papuga mieszkająca 
w antycznej klatce w salonie. Jedynym śladem 
jest małe zielone piórko na podłodze. Pinkerton 
z zapałem rozpoczyna śledztwo. Nic się przed 
nim nie ukryje! Dokąd prowadzi trop? Kolejna 
odsłona niesamowitych przygód kultowych 
już Skarpetek Justyny Bednarek. Cykl książek  
o odważnych i ciekawych świata tekstylnych 
bohaterkach stał się prawdziwym fenomenem: 
pierwsza część zdobyła nagrodę w konkursie 
Przecinek i Kropka i Nagrodę Literacką m. st. War-
szawy, a także trafiła na listę lektur szkolnych. 
Skarpetki podbiły już całą Europę – kochają je też 
czeskie, hiszpańskie, włoskie, greckie, rosyjskie  
i ukraińskie dzieci.  A to jeszcze nie koniec!

Tomasz Samojlik „Tarmosia”
 
Pełna humoru i zdumiewających ciekawostek historia z życia borsuczej rodziny. Pewnego 
dnia podejrzane hałasy budzą borsuczą rodzinę, a ziemia w ich norze niebezpiecznie 
się trzęsie. Borsuczka Tarmosia nie ma pojęcia, że już wkrótce w jej życiu zajdą duże 

zmiany – oto do rodzinnej nory wprowadzają się 
inne zwierzęta. Co sprowadza tam nowych lokato-
rów? Czy Tarmosi i jej rodzinie uda się znaleźć po-
rozumienie z przybyszami? Jak pogodzić odwieczne 
borsucze porządki z nowymi wyzwaniami?
Poznajcie Tarmosię, dziadka Skjoldura, Mamę Majrę, 
Tatę Melo, maluchy – Słodziaka Pierwszego i Słodzia-
ka Drugiego. A także wiele, wiele innych barwnych 
zwierzęcych postaci. Odkryjcie tajniki borsuczych 
zwyczajów, w tym słynnej starożytnej sztuki walki 
borsukjutsu (zwanej także muai borsukai). Tomasz 
Samojlik dowcipnie łączy wątki przyrodnicze 
z opowieścią o problemach lokalowych dzikich 
mieszkańców Puszczy Białowieskiej, proponując 
lekką, pełną humoru, mądrą historię o przyjaźni, 
wspólnocie i otwartości. Opowieść dopełniają 
nastrojowe ilustracje Ani Grzyb.

(dok. ze str. 8)
Pani mąż już kilkakrotnie organizował 
w naszym mieście warsztaty Sekcji 
Dermatologii Polskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt 
Czy planujecie znów takie ambitne za-
danie na ten rok? 
Tak, najbliższe zaplanowane są na 11-13 
marca w hotelu Olympic. To już dwu-
naste warsztaty dermatologiczne, które 
organizowane są w Ustroniu oraz trze-
cie w których organizacji biorę udział.  
W tym roku zaprosiliśmy dwie specjalistki 
z zakresu dermatologii kotów z Włoch, 
dr Chiarę Noli i dr Silvię Colombo. Poza 
główną konferencją warsztatową, odbędą 
się również zajęcia praktyczne z udziałem 
polskich wykładowców. Ustroń urasta do 
miana krajowego referencyjnego ośrodka  
specjalizującego się w weterynaryjnych 
szkoleniach  dermatologicznych. 
Jak Pani postrzega Ustroń?
Ja kocham Ustroń i uważam go za jed-
no z najpiękniejszych miejsc, nie tylko  
w Polsce, ale i na świecie i to pod każdym 
względem. Piękna jest natura, góry, rze-
ki, ale też widzę zmiany, jakie nastąpiły  
w ostatnich kilku latach. Jak wiele tutaj 
zrobiono, zauważa się na przykład na pla-
cach zabaw dla dzieci. Lubię ludzi, którzy 
dostrzegają to szczęście mieszkając tutaj. 
Co prawda w każdym miejscu znajdą się 
tacy, którzy powiedzą, że coś jest nie tak, 
ale na razie mam szczęście poznawać dużo 
ludzi, którzy naprawdę doceniają i kochają 
to miasto. Cieszy mnie ta świadomość, że 
wiele osób przez długi czas wyczekuje, by 
tu przyjechać na wypoczynek czy lecze-
nie, a my mamy to szczęście, że możemy 
codziennie patrzeć na te góry, chodzić na 
wycieczki i cieszyć się tym pięknem. 
             Rozmawiała: Lidia Szkaradnik

O ŚWIĘTACH 
I CODZIENNYM 

ŻYCIU 
W USTRONIU

w Wiśle Malince. Płyta pt. „Wiwat, wiwat 
zaśpiewajmy” zawiera pieśni dożynkowe 
znajdujące się głównie w śpiewniku Je-
rzego Drozda „Dożynki Cieszyńskie”, ale 
jest tam też pieśń Antoniego Poćwierza, 
poezje Wandy Mider, Emilii Michalskiej, 
są pieśni ludowe, które opracowano na chór 
czterogłosowy z solistami i kapelą, takie 
jak „Ondraszek”, „Nie chodź koło róży”, 
„Hej tam w dolinie”, są też dwie pieśni  
a cappella w wykonaniu Zuzanny, Michaliny  
i Antoniny Kiecoń. Dziewczyny wywodzą 
się z „Małej Czantorii”, a przygotowała 
je Małgorzata Gembala. Solistami były 
Aleksandra Sikora, Ewelina Rymorz, 
Maria Kiecoń. Magdalena Herzyk posta-
rała się o teksty i zrobiła korektę gwarową 
całości. Nad scenariuszem dożynkowym 
przez wiele lat sprawowała pieczę inicja-
torka tego wydarzenia, Danuta Koenig. 
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy 
brali udział w tworzeniu krążka, bardzo 
dziękuję im za wielkie zaangażowanie, 
dyscyplinę członków „Czantorii” w czasie 
nagrań i zachęcam do odtworzenia naszego 
wspólnego dzieła, które pięknie brzmi i jest 
wynikiem ciężkiej, ale jakże przyjemnej 
pracy twórczej. 
Z powodu koronawirusa nie mogliście 
ćwiczyć ani występować przez niemal 
półtorej roku. Co mogłaby pani po-
wiedzieć o poziomie chórzystów po tak 
długiej przerwie?
Istotnie w związku z pandemią nie spo-
tykaliśmy się przez bardzo długi okres  
i obawiałam się, że część osób zrezygnuje 
z dalszego udziału w próbach z powodu 
Covid-19 oraz, że będę musiała pracę 
skupić od nowa na oddechu, emisji, brzmie-
niu zespołu i… tu się pomyliłam. Skład 
„Czantorii” nie zmienił się, raczej parę 
osób do nas doszło, wszyscy członkowie 
zatęsknili za wspólnym muzykowaniem,  
a przypomnienie repertuaru nie trwało aż 
tak długo. Latem daliśmy kilka dobrych 
koncertów i rozpoczęliśmy nagrywanie 
płyty, zdołaliśmy dojść do repertuaru 

kolędowego. Uważam, że ten czas wyko-
rzystaliśmy bardzo owocnie.
Jest coś, czym Estrada wyróżnia się na 
tle innych chórów? 
Estrada Ludowa „Czantoria” to grupa 
dobrze znających się ludzi, jak już zresz-
tą wspomniałam, głównie ustroniaków, 
ale przyjeżdżają do nas osoby również  
z Cieszyna, a to dlatego, że prezentu-
jemy dobry poziom. To ludzie różnych 
zawodów, wiary. To zespół wielopoko-
leniowy, chociaż w tej chwili młodych 
członków jest już bardzo mało. Myślę, 
że wszystkim bardzo zależy, by śpiewać 
i kultywować kulturę regionu. W repertu-
arze „Czantorii” są głównie opracowania 
pieśni ludowych na chór czterogłosowy  
z akompaniamentem kapeli kompozytorów 
związanych ze Śląskiem Cieszyńskim: 
Jerzego Hadyny i jego ojca – Stanisława, 
Józefa Świdra, Władysława Wilczaka. 
Jest w nich obecna gwara i często biały 
śpiew. Koncertom towarzyszy poezja  
i proza poetów „stela” i co ważne, zespół 
śpiewa w pięknych strojach cieszyńskich, 
które są podziwiane wszędzie tam, gdzie 
występujemy.
Co Was czeka w 2022 roku?
Czekają nas na pewno wydarzenia, które 
stanowią stałe punkty w harmonogramie 
koncertowym, jak np. Tydzień Kultury 
Beskidzkiej, ale planuję również udział  
w kolejnym konkursie oraz uczestnictwo  
w festiwalach krajowych, a może też zagra-
nicznych, ale to wszystko jest uzależnione 
od finansów zespołu, a także od sytuacji 
pandemicznej. Serdecznie zapraszamy 
na nasz najbliższy koncert kolęd, który 
odbędzie się 22 stycznia w kościele ewan-
gelickim w Ustroniu. Naszym gościem 
będzie po raz kolejny śpiewak operowy, 
tenor – Huber Miśka, który wzbogaci nasz 
występ. Zapraszam też wszystkich chęt-
nych i niezdecydowanych do dołączenia 
do naszego zespołu. Nabór prowadzimy 
przez cały rok.
                     Rozmawiała: Edyta Kostka

WYSOKO ZAWIESZONA POPRZECZKA
(dok. ze str. 9)
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W dawnym Ustroniu

Przy ustrońskim stole
Domowy przysmak 

na zimowe dni
Na Międzynarodowej Wystawie Produktów Regionalnych, która 

odbyła się w sierpniu, o czym informowaliśmy w 33. numerze 
ubiegłego roku atrakcyjnie prezentowało się stoisko Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Chruszczobrodu. Panie w strojach regionalnych 
zachęcały do degustacji chleba razowego ze smalcem, na który 
chętnie podzieliły się przepisem.

Składniki: 1 kg dobrej jakości słoniny wieprzowej, 0,5 kg bocz-
ku surowego, 3 średnie cebule, 2 ząbki czosnku, 3 łyżki mleka. 
Przyprawy: sól, pieprz, majeranek (według uznania). 

Przygotowanie: pokrojoną w drobną kostkę słoninę wraz  
z boczkiem smażymy na średnim ogniu i często mieszamy. Gdy 
skwarki będą lekko kremowe dodajemy cebulkę pokrojoną  
w grubą kostkę oraz czosnek przeciśnięty przez praskę. Następnie 
doprawiamy solą, pieprzem, majerankiem. Całość dokładnie 
mieszamy i smażymy aż cebulka zmięknie. Przed zdjęciem z ognia 
dodajemy mleko cały czas mieszając przez około 2-3 minuty. Mle-
ko sprawi, że smalec będzie gładki, a skwarki zupełnie zmiękną 
i całość pięknie się połączy. Odstawiamy go do wystygnięcia  
i przechowujemy w chłodnymi ciemnym miejscu.

Smalec wieprzowy uważany jeszcze niedawno za niezdrowy 
obecnie powraca do łask i używany jest coraz częściej do długo-
trwałego pieczenia i smażenia potraw. Zdrowe tłuszcze stanowią 
50 % składu smalcu, podczas gdy w maśle jest ich jedynie 32 %, 
a w oleju kokosowym 6 %. W naturalnej postaci nie zawiera on 
również szkodliwych tłuszczów trans. Jednym z nienasyconych 
kwasów tłuszczowych w smalcu jest kwas stearynowy, który 
obniża poziom cholesterolu LDL. Ma on jeszcze jedną zaletę, 
której nie posiada żaden inny tłuszcz (oprócz masła), jest jednym  
z najbogatszych naturalnych źródeł witaminy D. 

                                                                            Lidia Szkaradnik

Na dobry początek 2022 r. prezentuję efektowną fotografię 
ślubną, wykonaną 10 października 1946 r. W trudnej, powojennej 
rzeczywistości modne było upiększanie zdjęć podobną ornamen-
tyką, zapewniającą choć odrobinę blichtru. Udokumentowana 
została uroczystość zaślubin młodych ustroniaków – Marii  
z domu Lorek oraz Leona Madzi, długoletniego pracownika 
Kuźni, zatrudnionego w latach 1946-1981 w tym największym  
i najdłużej działającym miejscowym zakładzie.  Zdjęcie wykona-
no przy obecnej ul. Radosnej na Zawodziu, w tle widać werandę 
drewnianej willi „Zorza” rodziny Tomaszków. Nieco powyżej 

znajdowało się gniazdo rodzinne Lorków – rodziców panny 
młodej, gdzie małżonkowie zamieszkali tuż po ślubie. Następnie 
otrzymali mieszkanie na ustrońskim Mariensztacie, a na początku 
lat 70. zbudowali własny dom na Zawodziu, tuż obok ojcowizny 
Marii. Warto tu zwrócić uwagę na środek lokomocji, wiozący 
młodych do ślubu. Zgodnie z przedwojenną tradycją wyjeżdżano 
kolasą tylko z okazji największych uroczystości, wymagających 
odpowiedniej oprawy, a taką było właśnie weselisko. Uroczyste 
przyjęcie państwa Madziów odbyło się w restauracji „Oaza” 
należącej do rodziny  Koplów, jeszcze przed upaństwowieniem 
lokalu. Fotografię udostępniła i opisała wnuczka Marii i Leona 
– Izabela Steciuk, dzięki zaangażowaniu której ujrzymy w tej 
rubryce jeszcze wiele wartościowych zdjęć.

                                     Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie
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GRUDNIOWA AKTYWNOŚĆ

Wydarzenie zorganizowane przez Annę 
Kluz i Wojciecha Twardzika cieszyło się 
dużą popularnością, o czym świadczyć 
może 2 549 wejść na szczyt, czyli o ok.  
1 000 więcej niż w poprzedniej edycji. Na 
Równicy było codziennie co najmniej 17 
osób. Ci, którzy skorzystali z happy days 
(dni dodatkowo punktowane) podnieśli tę 
statystykę do liczby 26. Trochę mniej, bo 
16 osób, było tam przynajmniej dwudzie-
stokrotnie, zaś od 10 do 19 razy Równicę 
zdobyło 48 piechurów. Zainteresowani,  
w tym również ci, którzy odwiedzili Rów-
nicę rzadziej niż dziesięciokrotnie, wspi-
nali się z dziećmi, czworonożnymi przyja-
ciółmi, byli i zapaleńcy, którzy wjeżdżali 
na rowerze. Nagrody dla uczestników, 
ufundowali: Molpharma, Mokate, Pasieka 
Tosia, Loman, Browar Zamkowy Cieszyn, 
Milena – Pełna Swoboda Ruchu, Słodki 
Zakątek, Tete a Tete, Sportmix, Kubala, 

UCS – Ustrońskie Centrum Sportowe, DG 
Cross Skoczów, Karczma Góralska, Dwór 
Skibówka, Fantastic Ania, Turbo Skrzat, 
Sklep od A do Zet, Star Kebap & Pizza, 
ABC – Arek Bike Center, Med-Lab Su-
chanek, Apteka Centrum. Fotorelacją zajął 
się @pozytyw.net, a skrzynką, w której 
znajdowały się zeszyt wpisów wejść oraz 
drobne przekąski, Karczma Równianka. 
Imprezie towarzyszyły bardzo ciekawe 
konkursy: mikołajkowy, na najlepszego 
orła oraz pocałunek roku. O wrażania  
z wyzwania zapytałam kilkoro uczestni-
ków z grupy najbardziej wytrwałych, czyli 
tych, którzy Równicę w grudniu zdobyli 
31 razy. 

PIOTR I ANNA MICHALSCY

To już druga edycja 31 dni na Równi-
cy, w której wspólnie z żoną i dziećmi 
mieliśmy okazję uczestniczyć. Wyzwanie 
traktujemy jako możliwość spędzenia 
wspólnie czasu i spalenia zbędnych ka-
lorii w okresie świątecznym. Niestraszne 
były nam warunki atmosferyczne, pora 
dnia czy nocy. Walczyliśmy z własnymi 
słabościami wzajemnie się wspierając  
i motywując. Choć nie było łatwo, dawa-
ło nam to wiele satysfakcji, szczególnie 
nocne wyjścia, które były niesamowitą 
przygodą dla naszych dzieci. Z pewnością 
nie zabraknie nas na górskich szlakach  
w kolejnych edycjach.

KRZYSZTOF I KARINA 
HUBCZYKOWIE

Motywacja wzięła się z chęci zrobienia 
czegoś dobrego, podobnie jak w przypad-
ku 31 dni na Czantorii w marcu, gdzie 
celem było zebranie pieniędzy dla Patrycji. 

31 dni na Równicy w grudniu, choć nie 
miało określonego celu charytatywnego, 
mobilizowało ludzi do aktywnego spę-
dzania czasu.  Indywidualnie, jak również 
niejednokrotnie całymi rodzinami (ja 
najczęściej wchodziłem z moją żoną Ka-
rinką). Dodatkową motywacją, w moim 
przypadku, była chęć poprawienia swojej 
kondycji fizycznej. W tygodniu wspina-
liśmy się po pracy między 18.00 a nawet 
24.00, a w weekendy od świtu do zmierz-
chu. Pracuję jako przedstawiciel handlowy 
i mam nieustanny kontakt z ludźmi. Więc 
takie wyjście do lasu bardzo dobrze relak-
suje i robi na głowę. Podsumowując słowa 
uznania dla uczestników i podziękowania 
dla Fantastic Ania za organizację. Do zo-
baczenia na szlaku! 

JUSTYNA NIEDOBA

To był bardzo intensywny, ale zarazem 
udany miesiąc. Początkowo w całej tej 
zabawie chodziło nam głównie, żeby nie 
zwalniać tempa z aktywnością fizyczną, 
zrobić „trochę miejsca” na świąteczne 
smakołyki oraz oczywiście sprawdzić 
samego siebie, bo jako sportowcy lubimy 
podejmować wyzwania. Wychodziliśmy 

9 stycznia przy Karczmie Równianka miało miejsce zakończenie drugiej edycji wy-
zwania 31 dni na Równicy, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku. Osoby, które 
wzięły w nim udział, na pewno nie musiały obawiać się dodatkowych kilogramów 
po świętach. 

Justyna Niedoba.Anna i Piotr Michalscy wraz z dziećmi.

Po rozdaniu nagród przyszedł czas na toast. Oczywiście bezalkoholowy! Od lewej: Barbara 
Tomiczek, Dorota Poppek, Natalia Mijal, Robert Miczko, Anna Kluz, Wojciech Twardzik.

Karina i Krzysztof Hubczykowie.
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Dorota Poppek.

głównie wieczorami, zdarzyło się kil-
ka wejść w nocy, robiąc zarazem dwa 
wyjścia, bo w ciągu dnia nie było czasu.  
W deszczu, śniegu, wietrze, mrozie, we 
mgle. Wychodząc ze strefy własnego kom-
fortu. Najlepszą częścią tego wyzwania 
była oczywiście integracja. Wspólne wyj-
ścia, rozmowy (raz na poważnie, raz na we-
soło), motywacja. Wyzwanie się skończy-
ło, a przyjaźnie i miłe wspomnienia zostają  
z nami. To był bardzo dobrze spędzony 
czas.

DOROTA POPPEK

Moja przygoda z wyzwaniem zaczęła się 
w marcu wydarzeniem 31 dni na Czantorii. 
Udało mi się zaliczyć wtedy komplet wejść 
i poznałam super pozytywnych ludzi – od 
tego rozpoczęła się też moja przygoda  
z bieganiem po górach razem z Fantastic 
Ania. Dlatego oczywistym było, że skoro 
ruszy nowe wyzwanie na Równicę, będę 
tam codziennie! Umawialiśmy się na wyj-
ścia o każdej porze dnia i nocy – robiliśmy 
podwójne kółka przed i po północy, jeśli 
w ciągu dnia nie było czasu. Pogoda nas 
nie rozpieszczała, był lód, śnieg, błoto, 
deszcz i wiatr, ale w głowie jedno… 
trzeba zaliczyć Równicę! Chyba najbar-
dziej zadowoleni z wyzwania byli nasi 
czworonożni przyjaciele, którzy często 
nam towarzyszyli w zdobywaniu szczytu.

sprawiała większą chęć i motywację. Za 
rok zachęcam, aby jeszcze więcej osób 
brało udział w wyzwaniu, ponieważ jest 
to świetna zabawa i można oderwać się od 
codzienności. Na zdjęciu jestem z córką 
Martyną i synem Konradem. 

ROBERT MICZKO

Grudzień to wspaniały czas, kiedy 
wszystko zwalnia tempo, czas wycze-
kiwania nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia. Jednak wspólnie z grupą 
znajomych z Fantastic Team, włącznie  
z organizatorami całego wyzwania 31 dni 
na Równicy tj. Anną Kluz oraz Wojciechem 
Twardzikiem, nie zwalnialiśmy tempa, ale 
byliśmy w ciągłym biegu! 31 dni na Rów-
nicy pokazało mi nie tylko uroki naszej 
pięknej góry, jej fauny i flory, ale również 
nauczyło systematyczności w codzienności 
oraz adaptowania się do warunków atmo-
sferycznych. Codziennie zdobywaliśmy 
Równicę w różnych okolicznościach, jed-
nak najwspanialsze były dni, gdy robiliśmy 
to wspólnie, np. umawiając się na trening 
biegowy z Fantastic Team podczas mroźne-
go poranka (-14°C) czy całymi rodzinami 
na sankach. Możliwości było wiele, ale naj-
ważniejsze było to, żeby być tam każdego 
dnia, wrzucić coś do skrzynki lub zaliczyć 
trening biegowy z przyjaciółmi! Zachęcam 
każdego do aktywności fizycznej na świe-

żym powietrzu. Do zobaczenia w marcu na 
31 dni na Czantorii!

DANIEL NIEMIEC

O tej akcji dowiedziałem się z Internetu 
i od znajomych. Pierwsza myśl: jaki sens 
ma 31 dni z rzędu wchodzić na Równicę? 
Trochę po górach łażę, tutaj byłem już 
dziesiątki razy, więc temat wydał mi się 
nieco nudny. Ale z drugiej strony nie trze-
ba przecież ganiać codziennie, nie chodzi 
o bicie rekordów, a o udział w akcji. Po 
pierwszych dniach grudnia wiedziałem 
już jednak, że półśrodki nie wchodzą  
w grę, bo wejść w deszczu, w śniegu, po 
błocie, po lodzie czy wodzie np. 25 czy 
29 razy nie ma sensu. Pomyślałem więc 
sobie, że albo codziennie, albo szkoda 
mazać zeszyt przy „Równiance” i tak 
udało się zrobić maxa. Traskę robiłem od 
centrum, od Jaszowca, czasem z Herma-
nic z reguły szybkim marszem, tak jak 
lubię robić góry, biegiem sporadycznie. 
Fajna akcja, sporo miłych osób na trasie, 
cieszy coraz częstsza aktywność ludzi  
w różnym wieku. Dzięki za towarzystwo 
w dreptaniu, za setki pozdrowień na szlaku 
od znajomych i nieznajomych i za rabat  
u pana Mariusza na napoje chłodzące (lub 
jak kto woli rozgrzewające), który dawał 
dodatkowego kopa. Gorąco polecam!

                  Opracowała: Edyta Kostka

Arkadiusz Sikora wraz z dziećmi.

Zimowe ekspresje Daniela Niemca.

ARKADIUSZ SIKORA

W wyzwaniu 31 dni na Równicy najbar-
dziej motywowała mnie myśl, że gdybym 
nie wchodził codziennie na szczyt góry, 
pewnie nie wstawałbym nawet z kana-
py. Było to już moje trzecie ukończone 
wyzwanie na Równicy (pierwsze pod 
inną nazwą). Moim dużym wsparciem 
była rodzina, a najczęstszą towarzyszką 
córka. Rzadko kiedy chodziłem sam, 
jeśli nie z rodziną, to ze znajomymi. Czy 
padał śnieg, deszcz czy była mgła – nie 
poddawałem się. Niesprzyjająca pogoda 
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY – USTROŃ. 33-854-53-98.

Cyklinowanie bezpyłowe parkie-
tów, desek. Odnawianie schodów. 
666-989-914.

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

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

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

Owczarki niemieckie (szcze-
niaki) rodowodowe sprzedam. 
695-040-260.

Rehabilitacja domowa. Masaże 
lecznicze. Terapia manualna 
punktów spustowych. Zadzwoń 
– przyjadę. 663-224-499.

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

Pokój z łazienką w centrum do 
wynajęcia. 505-201-564.

. 

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

O karnawale mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.
Początek roku to czas karnawału, zabawy, przygotowań do 

ferii zimowych. Karnawał w Ustroniu tradycyjnie zaczyna się 
sylwestrową imprezą na rynku, gdzie witamy wspólnie Nowy 
Rok przy dźwiękach muzyki i obserwując pokaz sztucznych 
ogni. Tegoroczna noc sylwestrowa w naszym mieście obfitowała   
w wiele podobnych pokazów w różnych częściach miasta. Poza 
rynkiem można było obserwować sztuczne ognie na Zawodziu  
w dużych ilościach, ale także  w centrum miasta jak chociażby przy 
pubie Angel’s. Co prawda mamy już za sobą największe nasilenie 
podobnych pokazów, ale zabawy trwają, więc chciałbym kolejny 
raz zaapelować o maksymalną ostrożność przy obchodzeniu się 
z materiałami pirotechnicznymi, by nie stwarzać zagrożenia dla 
bawiących się czy osób postronnych. 

MŁODZIEŻOWA I ZBÓJNICKA
Sara Garba i Martyna Szafranek należały do  grupy  ponad  

170  ustrońskich  wolontariuszy  jubileuszowego  finału  Wiel-
kiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy. Dotarły do supermarketu  
Tesco  na  piechotę  i  prosiły o datki przed sklepem. –  Miły pan 
ochroniarz poprosił nas do środka  i  piłyśmy  gorącą  czekoladę  
za  darmo –  opowiadają  uczennice  klasy  1a  Gimnazjum  nr 2. 
–  A  tych,  którzy  przychodzili  z  innych  rejonów,  wyrzucał,  
dzięki  czemu zebrałyśmy  chyba  najwięcej  pieniędzy ze  wszyst-
kich.  Niektórzy  uparli  się,  żeby zbierać  pieniądze  przed  Tesco,  
chociaż wiedzieli,  że  my  tam  jesteśmy  i  zebrali chyba najmniej 
ze wszystkich.

ŻYWIOŁOWA GRA
TRS Siła – SiKReT Gliwice 3:2 (-23, 14, 17, -19, 12)

Pierwszy mecz Siły w 2012 r. i pierwsza wygrana, choć zwy-
cięstwo rodziło się  w bólach. Mecz III ligi siatkówki rozegrano  
w sobotę 7 stycznia w sali SP-2. Siła w drugim etapie rozgrywek 
występuje w grupie walczącej o utrzymanie się w III lidze. Wcześ-
niej w tym drugim etapie nasi siatkarze przegrali z rzędu trzy me-
cze i na swym koncie posiadali tylko punkty zdobyte w pierwszym 
etapie. Podejmując na własnym boisku siatkarzy z Gliwic można 
było liczyć na łatwe zwycięstwo.                        Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 12.01.2012 r.OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Ptasia melodia.                                               Fot. W. Suchta

2/2022/4/R

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
15.01    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
16.01    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
22.01    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73

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

1.12-27.02    Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, Muzeum 
	 	 			 	 	 		 Ustrońskie (bilety:	normalny	20	zł,	ulgowy	15	zł) 
14.01 godz. 17.00   Wieczór Kolęd pt. „Bóg się rodzi pod Czantorią” 
        Janusz Śliwka i soliści, MDK	Prażakówka
16.01 godz. 12.00   Armia Kajetana pokonuje Canavan'a, Rynek
22.01 godz. 17.00   Nabożeństwo Ekumeniczne o Jedność Chrześcijan 
        oraz koncert kolęd EL Czantoria, Kościół	ewange- 
	 	 	 	 	 	 		 licki
28.01 godz. 17.00   Koncert dla Babci i Dziadka, MDK	Prażakówka
29.01 godz. 12.00   Zimowy Wjazd na Równicę z nocnym czuwaniem, 
        organizator Muzeum Rdzawe Diamenty
30.01       30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
30.01 godz. 9-13   Skarby Stela – Targi Staroci, targowisko	miejskie
4.02 godz. 19.00   Gala z nowojorskim rozmachem przeboje musicale 
        prosto z Broadway'u (impreza biletowana), MDK 
	 	 	 	 	 	 		 Prażakówka

2/2022/3/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) kuzynka kompasu, 8) instalator, 9) miasto 
górnośląskie, 10) miasto u stóp Wezuwiusza, 12) u boku ło-
sia, 14) piosenka żeglarska, 15) tkanina z drogocenną nicią,  
16) na szyi psa, 19) włókno z kokonu jedwabnika, 22) chronią 
przed nieszczęściami, 23) w drzwiach zamykanych na kłódkę,  
24) Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej (skrót).
PIONOWO: 2) miejskie drogi, 3) największa impreza sporto-
wa, 4) kończy modlitwę, 5) lipcowa solenizantka, 6) usuwanie 
konstrukcji, 7) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (skrót), 
11) imię męskie, 13) w ręku podglądacza, 17) obok Alfy  
i Bety w alfabecie, 18) bezpieczne schronienie, 20) popularna 
marka kosmetyków, 21) wyspa indonezyjska popularna wśród 
turystów.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 20 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki Świątecznej

PASTERZE W BETLEJEM POKŁONY ODDALI

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
2/2022/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.    

Mokate	pobudza	myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 51: 1) Hf2, 2) Kd3

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymują:* Bogusław Szurman z Ustronia,  
os. Manhatan oraz Eugenia Gawlas, ul. Lipowska. Zwycięzcę zapraszamy 
po nagrodę po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2013 r.                        Fot. M. Niemiec

Estrada Ludowa „Czantoria” przekazała dla naszych Czytelników 
swoje 3 najnowsze płyty pt. „Wiwat, wiwat zaśpiewajmy”. Zostaną 
one rozlosowane za dwa tygodnie jako dodatkowa nagroda za 
rozwiązanie krzyżówki z bieżącego numeru. Projekt i opracowanie 
graficzne płyty: Hanna Gawlas.                                                      (eko)
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NIEUDANA INAUGURACJA
Michał Jopek.                Fot. Łukasz Bielski

1  SPR Orzeł Przeworsk 12 36 429:316
2 AZS AGH II Kraków 12 33 408:302
3 KS Vive II Kielce 13 27 347:335
4 Grupa Azoty Unia II Tarnów 13 24 413:357
5 SPR Górnik Zabrze 12 23 342:314
6 SUMKS Jedynka Myślenice 14 23 345:363
7 HLB Tężnia Busko-Zdrój 14 21 381:359
8 SMS ZPRP III Kielce 11 18 335:305
9 MKS Ustroń 14 16 341:363
10 MOSiR Bochnia 14 11 396:446
11 SPR Stal II Mielec 13 9 344:415
12 AZS Politechnika Św. Kielce 12 8 329:379
13 UKS SMS Wybicki Kielce 12 0 226:382

II LIGA         MKS Ustroń – Grupa Azoty Unia II Tarnów 
      24:28 (8:13)

II LIGA GRUPA 4

Ostatniej soboty podopieczni trenera 
Piotra Bejnara rozegrali pierwsze spot-
kanie w tym roku. Przywitanie 2022 roku 
nie było udane, bowiem komplet punktów 
wywalczyli zawodnicy z Tarnowa.

Pierwsze minuty tego meczu były nie-
zwykle wyrównane, jednak po pierwszym 
kwadransie z dwubramkowego prowadze-
nia cieszyli się przyjezdni. Tarnowianie 
pomiędzy 18. a 24. minutą zanotowali frag-
ment, który wygrali 5:0 i uciekli na sześć 
bramek. Z perspektywy całego spotkania 
można stwierdzić, że to ten fragment za-
decydował o końcowym wyniku. Ustroń-
scy szczypiorniści mieli spore problemy  
w ataku, a osiem bramek zdobytych przed 
przerwą jest tego najlepszym potwier-
dzeniem. Po zmianie stron podopieczni 
trenera Piotra Bejnara ambitnie ruszyli 
do odrabiania strat, jednak przyjezdni ani 
myśleli wypuszczać z rąk wypracowanego 
prowadzenia. Nasi rodzimi piłkarze ręczni 
znacznie poprawili swoją grę w ataku, 
co spowodowało, że z większą łatwością 
dochodzili do sytuacji rzutowych. Wy-
starczy wspomnieć, że w drugiej połowie 
zdobyli dokładnie dwa razy więcej bra-
mek niż przed przerwą. Najwięcej trafień  
w ustrońskim zespole zanotowali skrzyd-
łowi, a więc Michał Jopek i Szymon Go-
gółka, którzy zdobyli kolejno siedem i pięć 
bramek. Niestety strat nie udało się odro-
bić i to przyjezdni cieszyli się z wygranej.  
W następnej kolejce drugoligowych zma-

gań MKS Ustroń czeka liczący ponad 
trzysta pięćdziesiąt kilometrów (w jedną 
stronę!) wyjazd do Przeworska. Miejscowy 
Orzeł wygrał wszystkie dotychczasowe 
spotkania i pewnie przewodzi ligowej 
stawce.

MKS Ustroń reprezentowali (w nawiasie 
liczba bramek): Bartosz Aronik, Dawid 
Oliwka, Jan Cieślar – Michał Jopek (7), 
Szymon Gogółka (5), Mateusz Turoń (4), 
Mateusz Cieślar (4), Dawid Jenkner (2), 
Aleksander Bejnar (2), Krzysztof Bielesz, 
Artur Kwolek, Marcin Białkowski, Piotr 
Szturc, Łukasz Szczęsny, Piotr Gawlas, 
Krzysztof Markuzel.   Arkadiusz Czapek

Szymon Gogółka.                  Fot. Łukasz Bielski

PIERWSZY 
TRENING

Dziesiątego stycznia przygotowania 
do rundy rewanżowej zainaugurowała, 
obchodząca w tym roku jubileusz stulecia, 
Kuźnia Ustroń. Przygotowania zupełnie 
inne od tych poprzednich, bowiem prowa-
dzone przez nowego trenera, a więc Jana 
Furlepę. Przypomnijmy, że pierwsza ko-
lejka rundy wiosennej zostanie rozegrana 
w drugi weekend marca. Rywalem Kuźni 
będą wówczas rezerwy ekstraklasowego 
Piasta Gliwice. Do tego czasu ustrońskich 
zawodników czeka seria gier kontrolnych.

                               Arkadiusz Czapek

PODSUMOWANIE 
SEZONU 2021

Jarosław i Marcin Szejowie na początku 
ubiegłego roku stali się częścią zespo-
łu Hyundai Poland Racing. Po wywal-
czeniu tytułu mistrzów Polski w klasie 
Open 4WD przesiedli się do samochodu 
klasy R5. Zaczęli od litewskiego Ral-
ly Żemaitija. Następnie wzięli udział  
w Rajdzie Podlaskim (I podium w nowym 
samochodzie). Zwieńczeniem szutrowej 
części sezonu było VI m-ce w Rajdzie 
Polski, który stanowił rundę mistrzostw 
Europy. Zespół uczestniczył też w Raj-
dzie Nadwiślańskim, Rzeszowskim oraz 
Śląska. Szejowie w ramach treningu po-
jawili się na Rajdzie Wisły. Sezon za-
kończyli występami w Tor Modlin Rally 
Show oraz w Rajdzie Barbórka (IV m-ce  
w Ogólnopolskim Kryterium Asów). Bra-
cia brali udział w szkoleniach, konferen-
cjach, występowali w telewizji, współpra-
cowali z policją oraz Fundacją Fascynują-
cy Świat Dziecka.                            (eko)

Jarosław i Marcin Szejowie. 
                                     Fot. Jarosław Szeja


