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W numerze m.in.: Co nas
czeka na otwarcie? Co słychać w Przedszkolu nr 4
i w Przedszkolu nr 6? Poznajemy kolejne partnerskie uzdrowisko – Luhaczowice, Przegrana Kuźni
na koniec rozgrywek, Klub
Tenisowy Kubala Ustroń
wygrywa 6:0, Jubilaci

GŁOSOWANIE
od 25 CZERWCA do 5 LIPCA

Taneczne pląsy wychowanków Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego
w Nierodzimiu podczas cyklicznej imprezy „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”. W tym roku
była rekordowa frekwencja, a Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi zebrało podczas
imprezy również rekordową kwotę 40 tysięcy zł, która wesprze działalność TONN. Więcej
na ten temat na str. 4.
Fot. L. Szkaradnik

Projekty do realizacji wybierać będziemy drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej do głosowania
– https://budzetobywatelski.ustron.pl/ lub
osobiście na papierowej karcie do głosowania dostępnej w Biurze Podawczym
Urzędu Miasta Ustroń. W głosowaniu na
projekty osiedlowe mogą wziąć udział
tylko mieszkańcy danego osiedla, każdy
mieszkaniec może oddać głos tylko raz.

SZANSE
ZDEGRADOWANEJ
POLANY

Występ wokalny wychowanków Ośrodka
w Nierodzimiu.
Fot. L. Szkaradnik

Breaking można trenować w MDK „Prażakówka”.
Fot. L. Szkaradnik
9 czerwca 2022 r. 		

Grupa „Motylki” z Przedszkola nr 6 w programie regionalnym.
Fot. L. Szkaradnik

Tańczą dzieci z Przedszkola nr 1. W tle scenografia wykonana na warsztatach plastycznych
w MDK „Prażakówka” pod kierunkiem artystki
Agnes Nagy.
Fot. L. Szkaradnik

Rewitalizacja dzielnicy Polana była głównym tematem zebrania mieszkańców
tego osiedla, które odbyło się w piątek
3 czerwca w budynku OSP przy ulicy Wczasowej. Gośćmi spotkania byli
ustrońscy urzędnicy: Sekretarz Miasta Ireneusz Staniek oraz Aleksandra
Kwiecień-Zawada, naczelnik Wydziału
Architektury i Gospodarki Gruntami.

Uczestników przywitał przewodniczący
Rady Osiedla Polana Roman Zorychta.
Już na wstępie zaznaczył, że spotkanie
będzie dotyczyć przeprowadzonej przez
Miasto Ustroń diagnozy, z której wynika,
że obszar osiedla ma być przeznaczony do
rewitalizacji.
Następnie głos zabrał radny dzielnicy
Damian Ryszawy:
– Wcześniej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono
badania, które wykazały, że w naszej dzielnicy występuje najwięcej negatywnych
czynników gospodarczych i społecznych,
które kwalifikują ją do obszaru najbardziej
(cd. na str. 6)
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SESJA RADY MIASTA Z DEBATĄ
24 czerwca (piątek) o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta
Ustroń odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miasta.
Z uwagi, że będzie to sesja absolutoryjna, zgodnie z art. 28aa
ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) – dalej u.s.g, Rada rozpatrzy
Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2021. Nad przedstawionym
raportem zostanie przeprowadzona debata. Zgodnie z art. 28aa
ust. 6 u.s.g. w debacie nad raportem o stanie miasta głos mogą
zabierać mieszkańcy miasta. Wymogiem jest (zgodnie z art.
28aa ust. 7 i 8 u.s.g. ), aby mieszkaniec, który chce zabrać głos
w debacie złożył do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy
złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport
o stanie miasta. Wzór zgłoszenia oraz lista poparcia dostępne będą
w Biurze Rady Miasta Ustroń oraz na stronie www.ustron.
pl. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności
otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

* * *

ZAMKNIĘTE PRZEJAZDY
W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzonymi
w obrębie przejazdów kolejowych od 7 do 24 czerwca zamknięty
jest przejazd kolejowy na ul. Wczasowej, natomiast do 15 czerwca
(włącznie) zamknięte są przejazdy kolejowe na ul. Armii Krajowej, ul. Wiślańskiej oraz na ul. Papiernia.

* * *

ZAMKNIĘTE ŚCIEŻKI PRZY
UL. GOŚCIRADOWIEC
Ścieżka na wysokości mostków przy ul. Gościradowiec (nad
Sanatorium Równica) w kierunku ul. Źródlanej jest zamknięta, ze
względu na wymianę nawierzchni. Remont potrwa do 22 czerwca.

* * *

JULIUSZ BURSCHE
Parafia Ewangelicko-Augsburska oraz Przewodniczący Rady
Miasta Ustroń Marcin Janik zapraszają na wystawę plenerową przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej oddział
w Lublinie, autorstwa Renaty Lesiakowskiej, pod tytułem: Juliusz
Bursche.
Uroczyste otwarcie odbędzie się w niedzielę 19 czerwca po
nabożeństwie rozpoczynającym się o godz. 8.30 na Placu Kościelnym ks. Kotschego.

to i owo
z

okolicy

po nieoczekiwanym zgonie
radnego Zdzisława Gawlasa, obejmie Robert Cyganik.
Był on jedynym kandydatem
zgłoszonym w okręgu nr 1
w Górkach.

* * *

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otrzymał wotum zaufania
i absolutorium za realizację
budżetu w minionym roku.
Radni zdecydowali o tym podczas sesji, która obradowała
w ostatnim dniu maja. Wszyscy
byli „za”.

Przynależność do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest nobilitacją dla OSP,
ale niesie też za sobą dodatkowe obowiązki. Obecnie
spośród blisko 70 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych działających w cieszyńskim regionie w systemie jest
ich ponad 20. Każda z gmin ma
w KSR-G przynajmniej jedną
taką jednostkę.

3 lipca nie będzie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Brenna. Wakujący mandat,

Pięć lat temu w Brzezówce
uroczyście odsłonięto Pomnik
Dzieci Utraconych. Stanął na

* * *
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* * *

FESTYN
W PRZEDSZKOLU NR 4
Przedszkole nr 4 w Hermanicach zaprasza na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w piątek 10 czerwca od godz. 14.
W programie: GRY I ZABAWY, GRILL, LOSOWANIE FANTÓW, DUŻO SŁODKOŚCI i wiele innych atrakcji. Profesjonalną obsługę zapewni konferansjer. Wszystkie zebrane podczas
festynu fundusze zostaną przeznaczone na potrzeby przedszkola:
wycieczki, teatrzyki, wyposażenie dla dzieci.

* * *

FESTYN
W PRZEDSZKOLU NR 2
Przedszkole nr 2 przy ul. Strażackiej zaprasza na Festyn, który
odbędzie się w sobotę 11 czerwca o godz. 11. W programie: DARMOWE ATRAKCJE – malowanie twarzy, tatuaże, dmuchańce,
malowanie pierniczków, występy dzieci i zabawy z animatorem,
STOISKA PYSZNOŚCI – placki ziemniaczane, kiełbasa, mięso
z grilla, pop corn i frytki, grillowane oscypki z żurawiną, kawa,
herbata oraz domowe wypieki, LOTERIA FANTOWA – atrakcyjne nagrody i wejściówki oraz LICYTACJE.

* * *

PIKNIK RODZINNY SP-3
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi serdecznie zaprasza na rodzinny piknik w najbliższą
sobotę tj. 11 czerwca. Start o godzinie 11.00 na boisku szkolnym
przy SP-3 w Ustroniu Polanie. W programie znajduje się wiele
atrakcji dla dzieci i dorosłych.

* * *

SPOTKANIE
Z KAROLINĄ FOJCIK-PUSTELNIK
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na
spotkanie z Karoliną Fojcik-Pustelnik pt. „Moje Kilimandżaro”. Spotkanie odbędzie się w piątek 10 czerwca o godz. 17.00
w Czytelni MBP. Wstęp wolny! W programie: prelekcja oraz
prezentacja multimedialna.

* * *

FINISAŻ WYSTAWY
ELŻBIETY SZOŁOMIAK
11 czerwca o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim, ul. Hutnicza
3 odbędzie się finisaż wystawy Elżbiety Szołomiak, w programie
mini koncert Krzysztofa Durlowa.
miejscowym cmentarzu. Odprawiona została msza święta
w intencji dzieci nienarodzonych.

* * *

Druga w Polsce pod względem
grubości jodła rośnie w Brennej Hołcynie. Drzewo to liczy
sobie więcej niż 200 lat. Ma
ponad 420 cm w obwodzie oraz
około 50 metrów wysokości.
Jodła z Brennej ustępuje wielkością jedynie jeszcze bardziej
okazałej „siostrze” z Gór Świętokrzyskich.

* * *

Cieszyn długo nie miał bezpośredniego połączenia kolejowego z Zebrzydowicami. Dopiero
w 1934 roku uruchomiono linię
przez Marklowice, która akurat
jest od kilku miesięcy remontowana. Natomiast w przyszłym

roku przypadnie niechlubny
jubileusz braku od 10 lat połączenia kolejowego z Bielskiem.

* * *

W Lesznej Górnej najstarszym
zabytkiem jest płyta nagrobna
z 1678 roku na przykościelnym
cmentarzu. Warta uwagi jest też
późnobarokowa figura św. Jana
Nepomucena stojąca przed kościołem po drugiej stronie drogi.

* * *

Po kompleksowej modernizacji
w ostatnim dniu maja, ponownie oddano do użytku basen
kryty w hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego. Koszt robót
budowlanych wyniósł ponad
13 mln zł. Pozyskano sporo
zewnętrznych pieniędzy, w tym
1 mln zł wyłożyło miasto Cieszyn, zaś powiat cieszyński dał
500 tys. zł.
(nik)
				
9 czerwca 2022 r.

				

KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:
Zuzanna Białecka zd. Wawszkowicz lat 80 		
Anna Chmiel zd. Puczek
lat 80 		
Edmund Klimczak 		
lat 85 		
Henryk Matuszek 		
lat 80 		
Michalina Mendrek zd. Datoń
lat 91 		
Bronisława Mocarska zd. Górniok lat 90 		
Teodora Radke zd. Mistrzak
lat 80 		
Anna Raszka zd. Cholewa
lat 85 		
Anna Sikora zd. Klaja 		
lat 80 		
Jan Stoszek 		
lat 80 		
Waldemar Woźniak 		
lat 80 		

Numer alarmowy

os. Manhatan
ul. Skalica
ul. Konopnickiej
ul. Orzechowa
ul. Tartaczna
ul. Słoneczna
ul. Myśliwska
ul. Traugutta
ul. Bładnicka
ul. Jasna
ul. Polna

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
lat 65			ul. Okólna
lat 98			ul. M. Konopnickiej
23/2022/1/N

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.”
Emily Dickinson

Pani Bogumile Czyż-Tomiczek
oraz całej rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci

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

11 czerwca o godz. 5 wystartują uczestnicy Ustrońskiego Biegu
66 Dookoła Doliny Wisły. Organizatorem jest Fundacja Pro Vitae
(e-mail: artur@beskidzka160.pl, tel. 505 693 028), która tak pisze o wydarzeniu: „To bieg inny niż wszystkie! Bez znakowania
trasy, bez punktów odżywczych (tylko dwa punkty kontrolne
z wodą – reszta na własnych plecach). Tutaj można poczuć smak
przygody, smak prawdziwie górskiego biegania.” Do pokonania
będą 72 km, udział mogą wziąć panie i panowie od 18 roku życia.
Opłata startowa wynosi 110 zł. Start i meta – bulwary nad Wisłą
(ul. Nadrzeczna), limit czasowy biegu: 13 godzin (do 18:00).
Biuro zawodów mieścić się będzie przy ul. Nadrzecznej, czynne
w dniu biegu od godz. 4.00 do zakończenia zawodów. Zakończenie
zaplanowano ok. godz. 17. Trasa: Ustroń (Nadrzeczna) – Mała
Czantoria – Czantoria Wielka – Soszów – Stożek – Kiczory –
Kubalonka – Stecówka – Przysłop – Barania Góra – Magurka
Wiślańska – Malinów – Salmopol – Trzy Kopce Wiślańskie –
Orłowa – Równica – Lipowski Groń – Ustroń (Nadrzeczna). (mn)

* * *

CHLEBY ŚW. ANTONIEGO
12 czerwca o godz. 10.30 w kościele Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata na Zawodziu zostanie odprawiona msza w intencji
darczyńców, pracowników, współpracowników, sympatyków
i podopiecznych Fundacji św. Antoniego. Po mszy rozdane zostaną chleby św. Antoniego.

* * *

Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna zaprasza na nabożeństwo, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” 12 czerwca o godz. 18. Słowo wstępne wygłosi Daniel
Procner z ChWE Goleszów, a kazanie Andrzej Cyrikas, prezbiter
naczelny Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej oraz pastor
zboru w Bielsku-Białej. Tel. Kontaktowy: 699 715 077.

Burmistrz Miasta
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

* * *

23/2022/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

9 czerwca 2022 r. 		

33 854-59-98

ZAPROSZENIE NA NABOŻEŃSTWO

Urszuli Czyż

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 505 548 018

		

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

KULTOWY BIEG 66

W związku z organizacją Dożynek w dniu 21 sierpnia
(niedziela), podmioty prowadzące punkty handlowo-gastronomiczne mogą składać oferty na handel w Parku Kuracyjnym
w terminie do 1 sierpnia w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu
Miasta Ustroń lub na e mail dozynki@ustron.pl
Po otrzymaniu zgody należy uiścić opłatę za stoisko na konto
Stowarzyszenia. Bank Spółdzielczy w Ustroniu 38 8129 0004
2001 0000 0808 0002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17.08.2022 r., a dowód wpłaty należy przesłać e-mailem dozynki@ustron.pl

Leszek Kubień

fax 47 857-38-14
Straż Pożarna Polana

		

STOWARZYSZENIE
„USTROŃSKIE DOŻYNKI”
INFORMUJE

śp.

112

Policja Ustroń 47 857-38-10

* * *

Grażyna Welsyng
Urszula Czyż		

WAŻNE TELEFONY

FESTIWAL NADZIEI 25-26 CZERWCA
25 czerwca (sobota) Rynek
godz. 15.00
Niesamowite historie z życia; Ewangelizacja;
Zespołownia / występ dzieci; Koncert Kolah
26 czerwca (niedziela) Amfiteatr
godz. 11.00
Otwarte nabożeństwo dla wszystkich
godz. 16.00
Niesamowite historie z życia; Ewangelizacja;
Koncert Exodus15
16.00-18.00
Animacje dla dzieci & Royal Rangers
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Radosne dzieci z Ukrainy wymachujące pomponami w kolorach flagi swego kraju, a przebywające teraz w Uzdrowisku na Zawodziu.
Fot. L. Szkaradnik

DZIĘKI WAM TE DZIECI
SĄ UŚMIECHNIĘTE

pomyśleliśmy, że ich rodziny przeżywają
na Ukrainie koszmar wojny, a nieraz
najbliżsi zginęli walcząc o wolność. Ich
opiekunka przed występem powiedziała:
„Chcemy z całego serce podziękować za
każdą pomoc, za Wasze otwarte serca, za
gościnność. To jest dla nas bardzo ważne
i bardzo cenne. Dzięki Wam te dzieci są
uśmiechnięte”.
Organizatorzy przygotowali piękne
artystyczne prace wykonane przez wychowanków i ich opiekunów oraz ciasta
i kanapki, z których dochód przeznaczony
zostanie na działalność Ośrodka w Nierodzimiu. Imprezie towarzyszyły kreatywne
zajęcia manualne dla dzieci, które cieszyły
się dużą popularnością, a Uzdrowisko
przygotowało nad wyraz pożyteczne stanowisko z profilaktyką zdrowia. Po niemal
dwuipółgodzinnym występie organizatorzy, wykonawcy i publiczność opuścili
amfiteatr, bogatsi o artystycznie wrażenia,
a zapewne i o przekonanie o wyjątkowej
roli pokoju i pojednania.
Lidia Szkaradnik

W sobotnie popołudnie 4 czerwca wiele osób zmierzało rodzinnie pod parasolami
do amfiteatru, by wspólnie uczestniczyć w wielkim święcie dzieci, czyli cyklicznej
imprezie mającej już ponad czterdziestoletnią tradycję, a jej nazwa już mówi
sama za siebie – „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”. Darzą ją wszyscy wielkim
sentymentem, gdyż występujące tam niegdyś maluchy, teraz niejednokrotnie jako
babcie, dziadkowie, czy rodzice towarzyszą swoim potomkom.

Amfiteatr zapełnił się niemal do ostatniego miejsca, a wiele rodzin stało, skupiając się wokół efektownych stoisk, więc
można powiedzieć, że frekwencja była jak
na dożynkach. Zorganizowana z wielkim
rozmachem impreza stanowiła niespotykane dotychczas widowisko, bo poza wyjątkowo liczną społecznością ustroniaków
znalazła się tam duża grupa uchodźców
zza granicy. Ukraińskie dzieci występowały na scenie, a wszelkie zapowiedzi
podawano dwujęzycznie. Dynamiczne,
przepełnione wigorem i kreatywnością
spotkanie zorganizowano pod egidą Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi. Program artystyczny przygotował

MDK „Prażakówka”, który zaprezentował
kilkanaście grup artystycznych, a wystąpiły też wszystkie nasze przedszkola.
Zainaugurowali występy wychowankowie
Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nierodzimiu wraz
z terapeutami, co nagrodzono długimi
brawami. Wyjątkowe wrażenie wywarł
dynamiczny program wokalno-taneczny
kilkudziesięcioosobowej grupy młodzieży ukraińskiej, mieszkającej obecnie
w ośrodku uzdrowiskowym na Zawodziu,
a prowadzące go instruktorki zachęciły
widzów do powstania i tańca integracyjnego w rytm muzyki. Radośni wykonawcy
wywoływali często łzy wzruszenia, gdy

Na wstępie przemawiali: dyrektor Ośrodka
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego Dorota Kohut, dyrektor MDK „Prażakówka” Urszula Broda-Gawełek oraz wiceprezes
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń”
S.A. Adam Rybicki i dyrektor Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia Ewa Rybicka. W tym
roku Uzdrowisko było współorganizatorem
imprezy.
Fot. L. Szkaradnik
23/2022/2/R
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9 czerwca 2022 r.

aranżacjom orkiestra prezentuje wysoki
poziom artystyczny.

piątek 17 czerwca godz. 14.00
ZAPATRZENI W TAŃCU,
CZYLI KOROWÓD PO USTROŃSKU

Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, 2016 r.

Fot. M. Niemiec

BAWMY SIĘ I WITAJMY GOŚCI
Przed nami XV Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, które odbędzie
się od 17 do 19 czerwca. Na koncertach, wystawach, podczas
rozgrywek sportowych nie może zabraknąć ustroniaków. Poniżej
i w środku numeru opis atrakcji, które nas czekają.
Pierwsze Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu odbyło się
w czerwcu 2008 roku i było połączone
z otwarciem wyremontowanego rynku.
Wstęgę przed wejściem do Salonu Reprezentacyjnego Miasta Ustroń (taka nazwa
znajdowała się w tytule projektu unijnego
na dofinansowanie inwestycji) przecinał
prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” Karol Grzybowski, burmistrz
Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina.
Podczas tego pierwszego Otwarcia
Sezonu Uzdrowiskowego zapoczątkowano tradycję korowodu, podczas kolejnych imprez organizowano rywalizację reprezentantów miast partnerskich,
w tym burmistrzów, z czasem zarzucono
ten punkt programu, pozostały występy
zaprzyjaźnionych artystów z zagranicy.
Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego
było ściśle związane z rynkiem, ale
i z miastami partnerskimi. To właśnie tradycja renomowanych uzdrowisk czeskich
i słowackich skłoniła włodarzy Ustronia
do przeszczepienia na rodzimy grunt
takiego święta. W XIX i na początku XX
wieku wydarzenia artystyczne i kulturalne
faktycznie otwierały bramy uzdrowisk dla
kuracjuszy, obecnie turnusy odbywają
się przez cały rok. Ustrońskie sanatoria
i zakład przyrodoleczniczy – obecnie
Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia działają pełną parą w i poza sezonem, jednak
latem zawsze więcej osób jedzie do wód,
zwłaszcza że nasze miasto jest zarówno
uzdrowiskiem, jak i ośrodkiem rekreacyjno-wypoczynkowym. Zatem w czerwcu
witamy gości Ustronia symbolicznie, acz
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serdecznie i z wielką pompą podczas wydarzenia, w ramach którego odbywają się
koncerty, wystawy, rozgrywki sportowe.
Turyści turystami, ale otwarcie sezonu jest też kierowane do mieszkańców.
Biorąc udział w tym wydarzeniu podkreślamy więzi z Ustroniem, miastem
uzdrowiskowym i turystycznym, które
bez tych działalności byłoby prowincjonalną miejscowością jak tysiące w kraju.
To lecznictwo uzdrowiskowe i turystyka
zapewniają nam byt, który po likwidacji Kuźni, byłby znacznie skromniejszy.
Mimo dużych i znaczących rodzimych
firm produkcyjnych, mających siedzibę
w Ustroniu, to jednak zatrudnienie i dochody mieszkańców związane są głównie
z sanatoriami, hotelami, pensjonatami
i ogólnie mówiąc z usługami dla kuracjuszy i wczasowiczów.

piątek 17 czerwca godz. 13.30
JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH
JAKAŚ SIŁA
Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego
2022 rozpocznie koncert Orkiestry Dętej
z Kalet, założonej w 1935 roku, a od 28
lat grającej pod dyrygenturą Mariana
Lisieckiego. Muzycy znani są dobrze na
Śląsku, w kraju i za granicą z występów
podczas tarnogórskich Dni Gwarków,
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr
Dętych w czeskim Vitkovie, innych festiwali, jubileuszy, uroczystości lokalnych,
świąt państwowych i religijnych. Dzięki
bogatemu repertuarowi, wysokim umiejętnościom muzyków i nowoczesnym

Barwny korowód o godz. 14 spod sanatorium „Równica” poprowadzi do amfiteatru Orkiestra z Kalet. Pójdą w nim nie tylko oficjele, delegacje zagraniczne, prezesi
i dyrektorzy, ale przede wszystkim mieszkańcy. Jeszcze nie ma potwierdzenia,
które przedszkola, szkoły, kluby i zespoły
przejdą ulicami miasta, ale w poprzednich
latach dzieci młodzież dobrze się prezentowały. Nie zabraknie pracowników
sanatoriów, domów wypoczynkowych
i hoteli z Zawodzia i Jaszowca. To ustroniacy, którzy na co dzień zajmują się kuracjuszami i gośćmi przybywającymi do
nas z całej Polski i z zagranicy. Renoma
Ustronia to zasługa nie tylko gór, zieleni, infrastruktury medycznej i atrakcji
turystycznych, ale też w dużym stopniu
wysoko wykwalifikowanych, sprawnych
i serdecznych pracowników.

piątek 17 czerwca godz. 15.00
PIOSENKA JEST DOBRA
NA WSZYSTKO
W amfiteatrze nastąpi oficjalne Otwarcie Sezonu przez delegacje zaprzyjaźnionych miast i przedstawicieli sanatoriów
oraz uhonorowanie rzeźbiarzy, biorących
udział w tegorocznym Plenerze Rzeźbiarskim „Dar”, którzy kolejnymi dziełami
upiększyli przestrzeń wokół amfiteatru.
A „Tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się muzyka” i już o godz. 15.30 nad
parkiem popłyną dźwięki instrumentów
Orkiestry Dętej z Kalet, a potem śpiew
naszych najlepszych artystów z „Równicy” i „Czantorii”. Na deser produkt jednocześnie swojski i eksportowy, czyli Janusz
Śliwka z zespołem. Przeboje sprzed lat
ze znanym i lubianym przez młodszych
i starszych ustroniaków artystą zaśpiewa
Izabela Wilk, a na saksofonie towarzyszyć
im będzie Dawid Główczewski.

piątek 17 czerwca godz. 18.00
90 PROCENT LUDZI NA ULICY
OBDARZA GO
UŚMIECHEM
Tak powiedział sam Jerzy Kryszak,
który wystąpi na koniec wieczoru. Trudno
tego nie robić, skoro od kilkudziesięciu lat rozśmiesza Polaków i nadal jest
w świetnej formie. Nadal też nosi charakterystyczną fryzurę, nie boi się żartów
z trudnych tematów, punktuje polityków,
a solidny warsztat aktorski sprawia, że
występy Kryszaka, jakkolwiek je nazwiemy – monologami czy stand upami, są
świetną rozrywką. Lubiany artysta kabaretowy powiedział kiedyś: „W zależności
od tego, czy jestem na wschód, czy na
zachód od Wisły, ludzie inaczej śmieją się
(cd. na str. 13)
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Prowadzący zebranie w dzielnicy Polana.

Fot. M. Bielesz

SZANSE ZDEGRADOWANEJ
POLANY
(cd. ze str. 1)

zdegradowanego w całym Ustronia. Na
pewno wszystko to bardzo źle brzmi, ale
postaramy się przedstawić Państwu korzyści z faktu, że nasza dzielnica ma zostać
poddana rewitalizacji. Radny wyjaśniał:
• Rada Miasta na najbliższej sesji będzie starała się podjąć uchwałę w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń. Po
jej uchwaleniu urzędnicy będą mieli za
zadanie podjęcie działań na rzecz aktywizacji naszej lokalnej społeczności –
mieszkańców, przedsiębiorców. Następnie
będzie można złożyć w urzędzie swój
własny pomysł, dzięki któremu będzie
możliwe polepszenie warunków do życia
w dzielnicy. Będą także mogły być realizowane projekty inwestycyjne w innych

dzielnicach miasta, ale koniecznym będzie
wykazanie korelacji pomiędzy projektem
a życiem mieszkańców Polany. Oznacza
to, że dzięki takiej inwestycji jako mieszkańcy zdegradowanej dzielnicy będziemy
musieli otrzymywać wymierne korzyści.
Osobiście uważam, że jest to wyjątkowa
szansa na korzystne zmiany w naszym
otoczeniu. Po zebraniu wszystkich projektów i sprawdzeniu ich przez administrację
wojewody trafią one do kolejnej uchwały,
która pozwoli na prawne zaaprobowanie
programów, które będą realizowane.
Warto odnotować, że projekt uchwały
oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
są dostępne do wglądu od 17 maja 2022
roku:

OTWARCIE SEZONU UZDROWISKOWEGO
IMPREZY TOWARZYSZĄCE - MALARSTWO

środa 15 czerwca godz. 16.00

sobota 18 czerwca godz. 17.00

WIATREM MALOWANE

LETNI SALON SZTUK

Taki tytuł nosi wystawa zaprzyjaźnionego z ustrońskimi artystami malarza
Floriana Kohuta, którą będzie można
oglądać w Muzeum Ustrońskim. Twórca
zajmuje się malarstwem plenerowym
(olej, pastel, akwarela, grafika), a tematem
przewodnim jego twórczości są strachy
polne. Urodził się i mieszka w Rudzicy,
tam też od ponad 30 lat prowadzi Galerię
Autorską „Pod Strachem Polnym”. Jest
artystą dojrzałym, uznanym przez krytykę
i rzesze miłośników jego sztuki w kraju
i za granicą. Ma własny, rozpoznawalny
przez kolekcjonerów styl - kohutowski
realizm magiczny. Wernisaż uświetni mini
recital gitarzysty Andrzeja Otręby.

Wernisaż wystawy czołowych współczesnych polskich malarzy odbędzie się
w MDK „Prażakówka”. Wystawę będzie można oglądać w wakacje, wstęp
za 10 zł, a biletem piękny katalog,
w którym czytamy: „To wydarzenie przełamuje schematyczne postrzeganie atrakcji
w miejscowości turystycznej. (...) Właśnie
tworzymy nowe standardy wakacyjnej
rozrywki i mimo że jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach, nie będzie
oglądania tarantuli i wszelkiego robactwa
ani narzędzi tortur i innych okropieństw.
Pokażemy wam sztukę!”. Wystawiają:
Anna Jagodova, Leszek Żegalski, Paweł
Kotowicz, Janusz Szpyt, Robert Heczko.
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• na stronie internetowej BIP Urzędu
Miasta Ustroń
• na stronie internetowej miasta Ustroń,
w zakładce Konsultacje społeczne
• w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń
w Wydziale Architektury i Gospodarki
Gruntami.
Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Gruntami dodała:
Chciałam przypomnieć, że nadal trwają konsultacje społeczne, które dotyczą
wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Będą trwać do
17 czerwca. 30 maja w urzędzie miasta
odbyło się już spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi
zainteresowanymi. Informacje dotyczące
projektu uchwały są regularnie podawane
na stronie www.konsultacje.ustron.pl. Jeśli
chcieliby Państwo zadać pytania autorowi
diagnozy, to będzie jeszcze taka możliwość, ponieważ 9 czerwca od godziny 17
do 18 odbędą się jeszcze warsztaty online
prowadzone w aplikacji Google Meet.
W przypadku chęci udziału proszę o zgłoszenie się poprzez elektroniczny formularz
dostępny na stronie internetowej miasta.
Zawada-Kwiecień tłumaczyła zebranym:
• Od lutego tego roku zbieraliśmy
wszystkie dane z urzędu miasta i różnych
instytucji m.in. sanepidu, policji. Podzieliliśmy gminę na 9 obszarów. Biorąc
pod uwagę różne czynniki gospodarcze
i społeczne wyniki przedstawialiśmy statystycznie. Najwięcej problemów na 100
mieszkańców występuje właśnie na terenie
Polany. Do obszaru zdegradowanego włączono w sumie cztery ustrońskie dzielnice:
Polana, Ustroń Dolny, Hermanice i Zawodzie, natomiast tylko Polana jest obszarem
przeznaczonym do rewitalizacji.
Ta w myśl ustawy jest „procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”. Nie będzie
rewitalizowany cały obszar Polany, ponieważ zgodnie z przepisami takimi działaniami można objąć 20% obszaru gminy
i do 30% jej mieszkańców. Faktycznie
realizacje przeprowadzone w tej okolicy
mogą być jednak kluczowe dla rozwoju
całego miasta. Cały program ma także
przyczynić się do niwelowania negatywnych zjawisk społecznych np. ubóstwa
czy bezrobocia. Przyszłe inwestycje mogą
także dotyczyć ochrony środowiska. Korzystnym będzie też fakt, że inwestycje
mieszczące się w ramach programu rewitalizacji będą bardziej punktowane, a co
za tym idzie istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że zostaną realizowane.
Roman Zorychta podsumował wypowiedzi i stwierdził, że we wrześniu zorganizowane będzie kolejne spotkanie
mieszkańców Polany. Prosił, aby do tego
czasu wszyscy zaznajomili się z programem, przemyśleli możliwość złożenia
własnego pomysłu.
Mateusz Bielesz
9 czerwca 2022 r.

SPACER ŚLADAMI
WILLI LETNISKOWYCH
W czwartek 16 czerwca 2022 r. odbędzie się spacer historyczny po Ustroniu śladami willi letniskowych. Zbiórka o godz.
14.50 na rynku przed ratuszem, start o godz. 15.00. Spacer
poprowadzi Bożena Kubień. Czas trwania: ok. 45 min. Udział
w spacerze jest bezpłatny.

Bogata jest tradycja ustrońskich willi letniskowych. Niejedna
skrywa ciekawą historię. Piękne obiekty wzniesione na początku
XX wieku oraz w okresie międzywojennym tworzyły niepowtarzalny klimat uzdrowiska. By poznać dzieje „Zameczku”,
„Brzezinki”, „Natalii” oraz innych budynków zapraszamy na
przechadzkę ich śladami. Na łatwej do przebycia trasie, przebiegającej przez centrum miasta w kierunku dzielnicy Zawodzie,
znajdziemy także miejsca, gdzie blisko sto lat temu powstała w
Ustroniu pierwsza infrastruktura rekreacyjna i sportowa. Spacer
zakończy się w dolinie Gościradowca przy źródle Żelazistym,
odkrytym w 1884 r.

FESTIWAL EKUMENICZNY 2022
Początkiem tego wydarzenia organizowanego po raz 18. przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu będzie
wystawa wernisaż wystawy malarstwa Floriana Kohuta (więcej
na 6 str.). Festiwalowe koncerty, spotkania i wykłady potrwają
do 14 sierpnia. Szczegóły wkrótce.

Bezpłatne zajęcia języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW
Fundacja Esprit i Akademia Esprit z Ustronia udzielają wsparcia uchodźcom z Ukrainy.
Prowadzą bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia
odbywają się kilka razy w tygodniu. Uchodźcom, szczególnie dzieciom, oferowana
jest również pomoc psychologiczna. Zajęcia grupowe oraz indywidualne prowadzi
specjalista psycholog z Ukrainy Viktoria Rushmed.

Uchodźcy to kursanci o specyficznych
potrzebach, niemal od samego początku
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muszą bowiem „umieć odnaleźć się”
w nowym środowisku i nowych, niestan-

dardowych sytuacjach komunikacyjnych.
Z tego powodu nauka oparta na programach rekomendowanych przez Urząd
do Spraw Cudzoziemców. Celem kursu
językowego jest wyrównanie szans edukacyjnych uczących się i umożliwienie
im sprawnego funkcjonowania w polskim
społeczeństwie.
Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele i pedagodzy pracujący na co dzień
z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi,
którzy wiedzą, że osłuchanie z polskim
językiem oraz umożliwienie opanowania podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych ułatwiają komunikację
i umożliwiają swobodne porozumiewanie
się, a dzięki temu podjęcie nauki przez
dzieci lub pracy przez dorosłych.
Sytuacja, w jakiej znalazły się dzieci,
młodzież i dorośli z Ukrainy powoduje,
że bardzo trudno jest im się odnaleźć
w nowej rzeczywistości. Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne polega
na indywidualnych, stałych spotkaniach
z psychologiem, psychoterapeutą oraz na
psychoterapii grupowej, która wspiera
budowanie satysfakcjonujących relacji
z ludźmi.
Projekt dofinansowany jest ze środków
Budżetu Państwa.
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AKTYWNA SZÓSTKA
W Przedszkolu nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu nie ma czasu
na nudę. Dzieci uczą się, bawią, tańczą i śpiewają, a także uczestniczą w wielu ciekawych
wydarzeniach.
W styczniu, w ramach projektu Ekokulturalne Przedszkole, dzieci z grupy Zajączków
wykonały i ustawiły przed wejściem do przedszkola pojemnik na nakrętki. Zbieramy je dla
Szymonka z Wiślicy, który cierpi na zespół
wad wrodzonych. Następnie dzieci nadawały
nowe życie starym ubraniom wykorzystując
je do wykonania prezentów walentynkowych dla najbliższych. W ramach udziału
w projekcie rozmawialiśmy też o wodzie – jej
znaczeniu dla naszej planety. Dzieci wykonały
wiele eksperymentów pokazujących im jak

wiele wody marnujemy np. podczas mycia
zębów. Zorganizowany został również „Kącik
wędrującej książki”, do którego dzieci mogą
przynosić niepotrzebne im już książki. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
z ustrońskich placówek. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, która pokazywała, jak autor pracy wyobraża sobie szczęście. Na konkurs wpłynęły
22 dzieła młodych artystów. Jury 7 autorów,
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Kilka tygodni później zorganizowano
konkurs plastyczny dla naszych przedszkolaków i ich rodzin pt. „Mój dom - moja rodzina”.
Celem konkursu było promowanie wartości
rodzinnych i wzmacnianie poczucia więzi

CZWÓRKA LISTY PISZE
Od kilku lat dzieci z Przedszkola nr 4
w Ustroniu prowadzą korespondencję międzyprzedszkolną z dziećmi
z Przedszkola nr 3 w Pszczynie. W listach opisujemy nasze zainteresowania,
wydarzenia przedszkolne, ciekawostki
o naszych miastach, a czasami przesyłamy
sobie prace plastyczne, kartki okolicznościowe lub zdjęcia. Poprzez pisanie listów
dzieci poznają zanikającą formę komunikowania się, ćwiczą cierpliwość i wyobraźnię. Przed pandemią udało nam się spot-
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kać w naszym przedszkolu. Teraz jednak
korzystając z zaproszenia dyrektor ZSP w
Pszczynie, grupa „Słoneczek” z Ustronia
spotkała się z grupą „Rybek” z Pszczyny.
W dniu 24 maja nasze dzieci pojechały
na wycieczkę do Pszczyny, gdzie mogliśmy bezpłatnie zwiedzić zagrodę żubrów,
pospacerować wokół pałacu i po rynku.
Otrzymaliśmy także słodki poczęstunek
i pamiątkowe breloczki. Teraz czekamy
na kolejne wspólne spotkanie tym razem
w Ustroniu.
MSZ

między rodzicami i dziećmi. Nagrodzono
wszystkie uczestniczące w konkursie rodziny.
W bieżącym roku szkolnym, za sprawą
„Uczuciometra inspektora Krokodyla” dzieci uczą się, jak dokonać wglądu we własne
uczucia i emocje, jak wyrażać to, co właśnie
przeżywają, a także jak trafnie rozpoznawać,
co czują inni.
Ze względu na obowiązujące jeszcze
w styczniu obostrzenia związane z pandemią,
przedszkolaki na Dzień Babci i Dziadka nagrały i wysłały występy.
Niezwykłym przeżyciem, szczególnie dla
najmłodszych dzieci z grupy Myszek, był
zorganizowany bal karnawałowy.
Za sprawą małych mężczyzn z grupy Motylków, 8 marca świętowały wszystkie nasze
panie i dziewczynki. Chłopcy przygotowali
dla nich upominki, ciasteczka i zaprezentowali
piękne wiersze.
21 marca, w dniu solidarności z osobami
z Zespołem Downa, dzieci założyły kolorowe,
niepasujące do siebie skarpetki. Uważnie
wysłuchały prelekcji o idei tego święta i projektowały własne skarpety.
W tym samym dniu witaliśmy również
wiosnę. Dzieci obejrzały przygotowane przez
nauczycielki przedstawienie pt. „Wiosna”,
śpiewały, rozwiązywały zagadki i łamigłówki,
udały się na spacer w poszukiwaniu zwiastunów wiosny.
4 kwietnia obchodziliśmy w przedszkolu
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
W ramach obchodów dzieci zapoznały się
z prezentacją na temat autyzmu. W kwietniu
wiele uwagi poświęciliśmy ekologii. Dzieci uczestniczyły w zajęciach związanych
z Dniem Wody i Sprzątaniem Świata. Odbyła
się Olimpiada Ekologiczna mająca na celu
pogłębianie wiedzy. 23 kwietnia, w ramach
obchodów Światowego Dnia Książki, dzieci
udały się do biblioteki w Szkole Podstawowej
nr 6. Pani bibliotekarka opowiedziała im o roli
jaką pełni w szkole biblioteka i o zasadach
korzystania z niej. Dzieci dowiedziały się
także jak powstaje książka.
Nasze przedszkolaki i ich rodzice aktywnie
uczestniczą we wszystkich organizowanych
akcjach charytatywnych. Los mieszkańców
Ukrainy również nie był im obojętny. Z zaangażowaniem włączyli się w organizowaną
przez przedszkole zbiórkę darów. Otrzymane
artykuły spożywcze, higieniczne, zabawki
itd. zostały przekazane do punktu w MDK
Prażakówka, a następnie przekazane potrzebującym.
W ramach współpracy z OERW w Ustroniu,
dzieci z grupy Motylków uczestniczyły w zajęciach w pracowni ceramiki, gdzie poznawały
właściwości gliny i wykonały piękne ramki we
współpracy z podopiecznymi ośrodka. Dzieci
wzięły również udział w warsztatach podczas
których wykonały niezwykłe kartki upominkowe. Zajęcia te były nie tylko niezwykle
twórcze, ale przede wszystkim uczyły dzieci
współpracy, szacunku, tolerancji i empatii.
Końcem maja, we wszystkich grupach
przedszkolnych, odbyły się uroczystości związane z Dniem Mamy i Taty. Była to pierwsza
możliwość osobistego spotkania się po ponad
dwóch latach przerwy. Dzieci przygotowały
upominki i program artystyczny dla rodziców.
W wierszach i piosenkach wyrażały swoją
miłość i wdzięczność za opiekę, trud wychowania, mądrość i dobroć.
Przed nami ostatni miesiąc roku szkolnego
2021/2022… Czekają nas kolejne uroczystości, imprezy, spotkania, wyjazdy…
Dagmara Pietrzycka-Rejowicz
9 czerwca 2022 r.

Jastruny, koniczyna i jaskry.

ŁĄKA W NADLEŚNICTWIE
Przełom maja i czerwca to najlepszy moment by podziwiać w całej okazałości
łąkę kwietną przed siedzibą Nadleśnictwa Ustroń. Na leśnej Szkółce Woleństwo w
Górkach Wielkich, na obszarach wyłączonych czasowo z produkcji szkółkarskiej
również założono łąki kwietne. Ten sposób wykorzystania terenu obok wspierania tak pożądanej bioróżnorodności ma jeszcze jedną zaletę. Ziemię utrzymaną
w dobrej kulturze rolnej łatwo i stosunkowo tanio można ponownie przywrócić do
produkcji sadzonek.
1. miejsce

Łąka kwietna to naturalny dom i stołówka dla wielu gatunków zwierząt. To
złożony ekosystem o ogromnej wartości
dla środowiska i człowieka. Łąki kwietne
to najlepsza forma ochrony dla zapylaczy, m.in. pszczół, trzmieli, muchówek,
chrząszczy i motyli). W przeciwieństwie
do traw, łąki kwietne zapewniają zapylaczom pożywne pyłki i nektar. Łąki kwietne
ograniczają również populację kleszczy,
które preferują przede wszystkim trawy,
krzewy i zarośla. Założenie łąki kwietnej
daje korzyści w postaci retencjonowania
wody. Ograniczenie koszenia przekłada się
na utrzymywanie wilgotności podłoża, i zatrzymanie wody w glebie. Rośliny łąkowe
mają nawet 25 razy dłuższe korzenie niż
trawniki. Dzięki temu ich zapotrzebowanie
na wodę jest znacznie mniejsze, co ogranicza podlewanie. Rośliny rosnące na łąkach
są nawet 10 razy wyższe niż trawnik przez
co lepiej wyłapują pyły tworzące smog,
a także obniżają temperaturę powietrza w
czasie upałów. Nie do przecenienia jest
produkcja tlenu przez roślinność łąkową
oraz nasycanie powietrza parą wodną.
Łąki kwietne zaczynają stanowić kuszącą
alternatywę dla skwerów i zieleńców, tym
bardziej, że rośliny łąkowe to tzw. półchwasty - są pożądane dla ekosystemu,
a nie mają specjalnych oczekiwań co do
jakości ziemi.
2. miejsce

3. miejsce

W II edycji konkursu „I Ty możesz zostać
Mona Lisą” organizowanego przez Zespół
Szkół Budowlanych w Cieszynie, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 szturmem zdobyli
wszystkie nagrody: 1. miejsce: Magdalena
Rębisz kl. 7a „Malle Babe”, 2. miejsce:
Oliwia Strach kl.7a „Fork”, 3. miejsce:
Martyna Dąbowska kl.7a „Autoportret
z córką”. W wyniku głosowania Internautów
nagrodę publiczności zdobył: Łukasz Helios
kl. 7a „Chłopiec z kurą”.Konkurs polegał
na wykonaniu fotograficznej interpretacji
znanego, lub mniej znanego obrazu.
Dariusz Gierdal
9 czerwca 2022 r. 		
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RECYKLING
wspólny interes

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK
Kilka razy byłam świadkiem rozmowy, w której tak mimochodem powiedziano, że do ubikacji wrzuca się w domu tyle
co: przeterminowaną żywność, zużyte środki higieny, niepotrzebne lekarstwa itp. Osoby mówiące o tym ze znajomymi
uważały, że są w porządku, że tak się robi. Jednak to nie jest
właściwe postępowanie, zatem przypominamy podstawowe
informacje z tej dziedziny.

Oczyszczalnia ścieków w naszym mieście została oddana do
użytku w 1979 r. w kompleksie budynków przy ul. Sportowej 17
i wielokrotnie remontowana i unowocześniana. Organizacyjnie
jest podporządkowana Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej. Sieć
kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby
przyjmować ścieki z naszych domów, czyli nieczystości sanitarne
i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie
tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać
się przyczyną poważnej awarii. Oczyszczalnie ścieków w całej
Polsce ostrzegają, proszą i apelują do mieszkańców o rozsądek
i tworzą wiele kampanii, które mają na celu poszerzenie wiedzy
na temat tego, czego absolutnie nie wrzucać do WC.
Do toalety nie należy wrzucać:
• odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie
przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien itp.
• części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie
• środków higieny osobistej i opatrunkowych takich jak:
waciki, tampony, nawilżane chusteczki, wata, patyczki do
uszu itp.
• włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, rajstop
– zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą
się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

• lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie
używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów
oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
• odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę
• odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół
i ich emulsji, mieszanin cementowych.
• substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących
i toksycznych.
Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny
się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, jak
cofnięcie ścieków i zalanie mieszkania, ogrodu lub ulicy i kosztowne awarie w oczyszczalni ścieków. Takie zjawiska powodują
duże straty materialne, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo
szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Lidia Szkaradnik

PYTANIE KONKURSOWE NR 18:
Gdzie w Ustroniu znajduje się
oczyszczalnia ścieków?
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 17 czerwca.*

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 16:
Przeciętny mieszkaniec naszego kraju
wyrzuca średnio
ponad 350 kg śmieci rocznie.

Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia
otrzymują:* Aniela Tatara z Ustronia, ul. M. Konopnickiej oraz Józef
Nowak Ustroń, ul. Wałowa.
* 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 przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

BIBLIOTEKA POLECA

tel. 33-854-23-40
www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu zaprasza dzieci w wieku 8-10 lat na „Wakacje z Biblioteką”.
Warsztaty będą odbywały w dniach 04.07 - 08.07, w godzinach 9.00-12.00. Więcej informacji oraz zapisy w Oddziale
dla Dzieci MBP lub tel.: 33 854 23 40 w.22. Ilość miejsc ograniczona.

Agnieszka Krawczyk
„Rumunia. Albastru,
ciorba i wino”
Autorka snuje opowieści o rumuńskich tradycjach i współczesności,
mierzy się ze stereotypami i zabawia anegdotą. Barwnie opowiada
o malowniczym pograniczu kultur
skrytym pod niebem w kolorze
albastru. Agnieszka Krawczyk, absolwentka filologii romańskiej i rumuńskiej, obecnie na stałe mieszka
w Bukareszcie.

Dean Nicholson
„Świat Nali”
Podczas samotnej podróży rowerem dookoła świata Dean znajduje Nalę, kotkę
porzuconą na pewną śmierć w górach
Bośni. Dzięki burej kotce Dean z lekkomyślnego imprezowicza zmienia się
w troskliwego opiekuna, a jego zabawne relacje na Instagramie sprawiają,
że ich podróżą zaczyna żyć cały świat.
Intrygująca opowieść o wyjątkowej
wyprawie, nieoczekiwanej przyjaźni
i wolności, jaką daje pełna spontanicznych decyzji włóczęga.

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.
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Po naszymu...
Jako sie mocie ludkowie?
Czy szpacyrujecie też po dziedzinie i podziwiocie tyn
świat w wiosynnej szacie? Jo sie Wóm prziznóm, że jak sie
jyny do, jak ni móm jakisi piloby, to zaroziutko łoblykóm
taki wygodne trepki i już mie ni ma! Szmatlym sie po całej
dziedzinie, a fórt sie kierysi na chodniku napatoczy, co
też rod wywiywo z chałupy, tóż godki dycki mómy moc.
Podziwióm jako w zogrodach kwitnóm rabatki i strómy,
bo to je doista przeszumne. Nale łoto była coroczno akcja
wychybowanio capartu z zogrody, co mianujóm zbiyrani
wielkich gabarytów. A leżały taki rozmaite hoba, już dwa
tydnie przed wywózkom kole kontenerów śmieciowych. Ponikierzi niejedno tam drapli, i prawili, że sie jim to jeszcze
przido. Nó i dobrze.
Łoto taki delszy sómsiod, coch go widziała jak już po
drugi sfuczany cióngnył pospołu z babóm jakómsik leżanke,

a pore dni przedtym nanikoł tam i haw ze sztokerlami, jakimsi laworami i aji muszlóm klozetowóm! Moja kamratka,
co miyszko w blokach kole niego prawiła, że dycki w sobote
jadóm do jakichsik wielucnych marketów i prziwożóm pełniutki taszki towaru, a ponikiedy aji cosi wielucnego co do
żodnej taszki sie nie mieści. Przed tóm mojóm kamratkóm
sómsiod sie chwolił, że łón robił w sóndzie i mo słósznóm
pyndzyj, tóż nie dziwota, że fórt cosi do chałupy kupujóm
z tej jako to prawióm nejwyższej półki, a co sie jim łowidzi,
to zaroziutko wychybujóm.
Teroski moc ludzi kupuje co sie do, bo towaru moc, coby
sie pochwolić przed rodzinóm i znómymi, ale ludkowie czy
to werci? Dyć dzisio żyjymy, a jutro gdo wiy? I po co telkownego dobra gromadzić, dyć do grobu żodyn nic ze sobóm nie
weźnie. A tego rozmaitego capartu już je tela na tym świecie,
że przeca trzeja sie z tymi sprawunkami łograniczać, dlo tej
naszej przyrody i dać jakóm szanse dożycio tym co po nas
przijdóm. Dyć każdo góra śmieci niszczy naszóm przirode
i szpeci. To nejlepi było widać jak sie łoglóndało tyn capart
przed wówózkóm gabarytów. Pomyślmy teroski ło naszej
planecie, zanim sie stanie jednym wielkim śmieciem.
Staro ustrónioczka

W dawnym Ustroniu
Dziś przedstawiam kolejne zdjęcie z interesującego zbioru,
przekazanego do naszego Muzeum przez Annę Gluzę. Widzimy na
nim korowód dożynkowy w górnym Ustroniu, powyżej Ratusza.
Z lewej strony, w tle, dostrzegamy dom Rudolfa Langhammera –
kupca i wydawcy kart pocztowych (dziś m.in. Restauracja Lotos).
Za nim wyłania się kamienica kupca Józefa Kopieczka, właściciela
Pierwszej Ustrońskiej Parowo – Elektrycznej Piekarni i Cukierni.
Natomiast na pierwszym planie podziwiać możemy banderię
konną, będącą chlubą międzywojennego Ustronia. Jej powstanie
wiązało się z organizacją w połowie lat 30. XX w. pierwszych
w Ustroniu dożynek, podczas których Polski Związek Młodzieży
Ewangelickiej (zrzeszający ludzi do 30. roku życia), gromadził
środki na rozbudowę Domu Młodzieży, czyli „Prażakówki”. Aby
przyciągnąć publiczność, niezbędne były atrakcje – paradne wozy
obrazujące kolejne pory roku, stado owiec pędzone przez gazdę
Jurczoka, a także imponująca
banderia. Składało się na nią
kilkunastu dorodnych ustroniaków, dosiadających białe i kare
konie. Każdy z nich trzymał
w ręku szpicrutę, a siodła były
specjalnie oznaczone skrótowcem „BKU”, czyli „Banderia
Konna Ustroń”. Aby banderia
prezentowała się jeszcze godniej, specjalnie na tę okazję spod
igły Józefa Kotasa, znakomitego
miejscowego krawca, wyszły
ustrońskie męskie stroju ludowe.
Każdy z jeźdźców posiadał zatem wełniany, granatowy kabot
z wykładanym kołnierzem
i dwurzędowym zapięciem oraz
tegoż koloru spodnie, krojem
przypominające ówczesne bryczesy. Całości dopełniała wełniana wiśniowa westa (kamizelka), również zapinana na dwa
rzędy knefli (guzików), zdobionych motywami roślinnymi.
Strój uzupełniała biała koszula
z wymiennym kołnierzykiem,
podwiązanym granatową chust9 czerwca 2022 r. 		

ką, filcowy kłobuk (kapelusz) przypominający nieco melonik,
a także poloki, czyli skórzane buty z wysokimi cholewami. Jeźdźcy prezentowali stroje ze swoistą nonszalancją, nie wdziewając
kabotów, tylko zarzucając je na lewe ramię dla lepszej ekspozycji
kamizelki. Przed zsuwaniem kabot zabezpieczał ozdobny, kręcony
sznur barwy wiśniowo – białej, łączony pod pachą dwiema kulistymi
zapinkami z barwionego na czerwono drewna. Całość prezentowała
się dumnie i estetycznie, jednak do naszych czasów przetrwał tylko
jeden egzemplarz tego stroju, przekazany do Muzeum Ustrońskiego
przez Danutę Lipowczan – Krzywoń. Po reperacji ubytków w naszym Dziale Etnograficznym skarb ten w 2008 r. zasilił ekspozycję
stałą placówki. Właściciela zachowanego w Muzeum stroju możemy
podziwiać na zdjęciu – jest nim Ludwik Lipowczan z gospodarstwa
„fojtki” w dolnym Ustroniu (pierwszy z lewej strony).
Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie
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Motywy ludowe w architekturze willi w Luhačovicach. Identyczne znaczenie dla kultury
w Polsce ma styl zakopiański Stanisława Witkiewicza.

KAMERALNY KURORT
Najczęściej odwiedzane morawskie uzdrowisko, które szczyci się piękną przyrodą,
malowniczymi zalesionymi wzgórzami, czystym powietrzem oraz ponad 300-letnimi tradycjami zdrojowymi znajduje się ok. 150 km od Ustronia. To Luhačovice,
kolejne miasto partnerskie naszej miejscowości, które naprawdę warto zobaczyć.

Pomiędzy czarownymi budynkami
przemyka tu duch historii, której bieg
przyspieszył w pierwszej połowie XVII
wieku. Wszystko za sprawą jednego zamożnego człowieka, bowiem w 1629
roku Luhačovice kupił Gabriel Serényi.
Pewnie nie przypuszczał, że kurort będzie
w rękach jego rodziny aż do 1945 roku.
Serényi jako człowiek przedsiębiorczy od
razu zrozumiał, że źródła lecznicze mogą
przynieść mu wielkie pieniądze, dlatego
od początku inwestował w rozwój kurortu.
Pod koniec XVIII wieku zaczęły powstawać okazalsze obiekty. Wybudowano
barokowy zamek, który otoczony został
domami dla kuracjuszy. W tym samym
czasie wzniesiono także kaplicę św. Elżbiety, na fasadzie której przedstawiono
herb rodu Serényi. Dźwięk dzwonu na
wieżyczce zapowiadał początek i koniec
dnia uzdrowiskowego. Kaplica stoi do dziś
i jest najstarszym budynkiem w ośrodku
uzdrowiskowym.
Piękno, które z taką łatwością odnajdujemy w uzdrowiskach zawdzięczamy
naturze i wybitnej architekturze. Luhačovice otrzymały swoją wyjątkowość od
słowackiego architekta Dušano Jurkoviča,
pragnącego stworzyć kameralny i przytulny kurort, którego atutami miały być
brak przepychu i zadęcia oraz kosmopolitycznej klienteli. Spokój i zdrowie mieli
tu odnajdywać mieszczanie pochodzący
z Czech, Moraw i Słowacji. Obiekty
ubrane w ludową szatę miały sprawiać,
że odwiedzający będą czuć się swojsko.
Jurkovič ma przełomie XIX i XX wieku
zarysował ogólną koncepcję uzdrowiska, w której umieścił 14 zaprojektowanych przez siebie budynków. Niestety nie
wszystkie z nich możemy dziś podziwiać,
ale te najważniejsze zachwycają nadal.
Mają swój wyjątkowy styl, w którym jak
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na dłoni widać wpływ architektury lokalnej. Najpopularniejszym obiektem spod
kreski uznanego już wcześniej projektanta
jest nazwany na jego cześć „Dom Jurkoviča”. Do dziś jest najchętniej odwiedzanym przez kuracjuszy miejscem.
Jego wyczucie środowiska i zrozumienie tego miejsca można jeszcze podziwiać podczas zwiedzania pobliskich
willi mieszkalnych – Chaloupka, Jestřabí
i Valaška. Obecnie pięknie odrestaurowane są także urokliwe Sluneční lázně
i Pawilon Muzyczny w parku zdrojowym. Zrealizowane i ocalałe budynki są
dokumentem wielkości sztuki Dušana
Jurkoviča, ale jednocześnie dowodzą niezwykłego środowiska kulturalnego, które
inspirowało jego twórczość.
Ciekawy etap rozwoju architektury Luhačovicach nastąpił po II wojnie światowej. Dyrekcja uzdrowiska pozyskała środki finansowe na budowę nowoczesnego
centrum uzdrowiskowego. Wybudowano

wtedy kilka ciekawych modernistycznych
obiektów i dokończono charakterystyczną
kolumnadę, która została niedawno przepięknie zrewitalizowana. Uzdrowisko
Luhačovice zyskało w ten sposób znaczące
panoramiczne punkty orientacyjne, które
wraz z Domem Jurkoviča tworzą charakterystyczny wygląd tego miejsca.
Miasteczko nie słynie jedynie z niezwykłej architektury. Swoim odwiedzającym
oferuje szeroki wachlarz sposobów na spędzenie wolnego czasu. Dziś uzdrowiska
nie służą już tylko chorym. Do możliwości
odnalezienia wewnętrznego spokoju czy
wzmocnienia swojej odporności zapraszają najróżniejsze obiekty spa i wellnes.
Ta forma wypoczynku była już znana
w starożytności, a teraz skutecznie się do
niej powraca.
Jeśli ktoś ma ochotę wypocząć w przytulnym basenie czy aromatycznej saunie
albo skorzystać z kąpieli mineralnych
czy masażu, to do wyboru ma dziewięć
nowoczesnych ośrodków wellness.
Warto choćby na chwilę zahaczyć
o basen miejski. Powstał przed wojną na
terenie funkcjonalistycznego zespołu Biała
Dzielnica. Obecnie gruntownie odświeżony przyciąga swoim modernistycznym
wyglądem. W środku można skorzystać
z szeregu atrakcji wodnych, z których
mogą korzystać zarówno dzieci jak
i dorośli. Wnętrza są pełne światła, czyste
i ciche. Spa w najlepszym wydaniu.
Intrygujący jest Ogród 6 Zmysłów, który
ma kilka przystanków odpowiadających
ludzkim zmysłom, znajduje się w hotelu
Augustinian House. Nie jest to klasyczny
spacer z przewodnikiem, ale oryginalny
rytuał medytacyjny, którego akcja rozgrywa się w miejscach spoczynku mnichów
z zakonu augustianów. Niektóre ośrodki
są otwarte dla publiczności, natomiast
inne tylko dla gości, którym zapewnia się
spokój i intymność.
W Luhačovicach jest po prostu wszystko
co potrzebne dla pełnego wypoczynku
i relaksu. Warto zażyć atmosfery przytulnego kurortu, który co ciekawe jest dziś
czwartym co do popularności uzdrowiskiem Czech, po Karlowych Warach, Mariańskich i Franciszkowych Łaźniach. Fakt
bliskiej odległości od Ustronia powinien
przekonać do odwiedzin kurortu jeszcze
bardziej.
Mateusz Bielesz
23/2022/3/R

9 czerwca 2022 r.

BAWMY SIĘ I WITAJMY GOŚCI
(dok. ze str. 5)

z żartów o Kaczyńskich, a inaczej z tych
o Tusku.” Jak będzie reagowała publiczność w ustrońskim amfiteatrze?

sobota 18 czerwca godz. 19.00
ZACZNIJ OD BACHA
Sławek Uniatowski (rocznik 1984) –
polski wokalista, kompozytor, aktor, autor tekstów zajął w 2005 roku 2. miejsce
w „Idolu”. Potem było nagranie z Marylą
Rodowicz, piosenki do filmów, występy
z orkiestrami, udział w „Tańcu z gwiazdami”, rola w serialu „M jak miłość”, solowa
płyta. W amfiteatrze Sławek Uniatowski
wystąpi z cieszyńską „Artis Symphony
Orchestra” pod dyrekcją założyciela Jeana
Claudea Hauptmanna. W marcu tego roku
mieliśmy okazję oklaskiwać orkiestrę
w kościele ewangelickim w Ustroniu
podczas koncertu pt. „Artis dla Ukrainy”.
Koncert „Zacznij od Bacha” zapowiada

się bardzo ciekawie, bo znane i lubiane
utwory najlepszych polskich tekściarzy
i kompozytorów zaśpiewa utalentowany młody wokalista z towarzyszeniem
wybitnych muzyków z naszego regionu.
Taka rozrywka na wysokim poziomie
nawiązuje do tradycji koncertów muzyki
klasycznej, recitali fortepianowych czy
festiwali muzycznych, jakie odbywają
się na całym świecie w renomowanych
kurortach.
Bilety w cenie 50 zł można kupić w kasie „Prażakówki”, w Miejskiej Informacji
Turystycznej na rynku i na stronie mdk.
ustron.pl Można też wygrać podwójne
zaproszenie, wchodząc na stronę domu
kultury na Facebooku i zamieszczając
swoje hasło zachęcające do udziału w
Otwarciu Sezonu w komentarzach pod
postem zapowiadającym koncert. Zaproszenie wygra osoba, której hasło
zbierze najwięcej „lajków”. Zakończenie
konkursu nastąpi 15 czerwca o godz. 15.

TURNIEJOWY KONIEC SEZONU
Minionej soboty ustrońscy szcypiorniści
udali się do Libiąża, gdzie rozegrali towarzyski turniej o Puchar Starosty Powiatu
Chrzanowskiego. Dla podopiecznych
trenera Piotra Bejnara był to ostatni akcent
niezwykle udanego sezonu 2021/22. Udanego, bowiem ustronianie jako abosolutni
debiutanci na poziomie drugiej ligi nie
tylko wywalczyli spokojne utrzymanie,
ale uplasowali się w środku tabeli. Sobotni turniej MKS Ustroń zainaugurował
od spotkania z występującymi w trzeciej
lidze gospodarzami. Od pierwszej minuty z niewielkiego prowadzenia cieszyli
się nasi rodzimi piłkarze ręczni, jednak
w ostatnich minutach ambitnie walczący
miejscowi doprowadzili do wyrównania, co nie oznaczało, że takim rezultatem zakończyło się to spotkanie. Równo

z ostatnią syreną sędziowie podyktowali
dla MKS-u rzut wolny i gdy wszyscy
skupili się na nadchodzącej serii rzutów
karnych, tak Aleksnader Bejnar wziął
wszystko w swoje ręce. Osiemnastoletni rozgrywający idealnym rzutem ominął blok i trafił w samo okieno bramki!
Wygrana oznaczała awans do finału,
w którym rywalem podopiecznych trenera
Piotra Bejnara był SPR Górnik Zabrze,
a więc ligowy przeciwnik. W drugoligowych zmaganiach dwukrotnie lepsi
byli zabrzanie i niestety tym razem było
podobnie, bowiem ustronianie ulegli
pięcioma bramkami i zakończyli turniej
na drugim miejscu. Warto zauważyć, że
MKS Ustroń reprezentowała w tym turnieju spora grupa nie tylko juniorów, ale
i juniorów młodszych, którzy po poka-

niedziela 19 czerwca godz. 12.00
SŁONA WODA ZDROWIA DODA
Jeśli ktoś z mieszkańców nie był jeszcze
w ustrońskiej tężni, to może jej oficjalne
otwarcie stanie się okazją do zaczerpnięcia powietrza nasyconego solanką,
zwłaszcza że przy okazji tej uroczystości
zagra kapela Estrady Regionalnej „Równica”. Po niej wysłuchamy Cieszyńskiej
Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, działającej od 1987 roku.
Idea jej utworzenia wyrosła z bogatych
tradycji muzykowania na instrumentach
dętych na Śląsku, a zrealizował ją Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ
w Cieszynie. Pomysł stworzenia studenckiej orkiestry dętej wyszedł od prof.
Józefa Świdra i Jana Kuliga, dyrygenturę
powierzono Stanisławowi Śmietanie.
Od 2012 r. funkcję tą pełni Karol Pyka
– kompozytor, aranżer, dyrygent, muzyk
sesyjny, pedagog, adiunkt w Instytucie
Sztuk Muzycznych na Wydziale Sztuki
i Nauk o Edukacji UŚ, który ze swoimi
muzykami zdobył wiele nagród. (mn)
zaniu się z dobrej strony w rozgrywkach
młodzieżowych, dostają coraz więcej
szans w pierwszym zespole.
MKS Ustroń wystąpił w składzie: Jan
Cieślar, Dawid Oliwka, Piotr Browarczyk
– Michał Jopek, Dawid Jenkner, Artur
Kwolek, Marcin Białkowski, Szymon
Gogółka, Mateusz Cieślar, Aleksander
Bejnar, Piotr Gawlas, Łukasz Szczęsny,
Krzysztof Markuzel, Łukasz Gogółka,
Marcin Siekierka, Dominik Siekierka.
Arkadiusz Czapek
23/2022/5/R

23/2022/4/R

23/2022/6/R

9 czerwca 2022 r. 		
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Aaa były sobie kotki dwa...

Fot. L. Szkaradnik

Mobilne usługi fryzjerskie
u Kasi. Zadzwoń – przyjadę!
www.okna-besta.pl ZAPRA- 505-152-958.
SZAMY – USTROŃ. 33-854Spawanie plastików. Ustroń, ul.
53-98.
Obrzeżna. 501-444-534.
KOMANDOR – Cieszyn,
ul.Stawowa 27 – szafy, gardero- Malowanie dachów. 505-168by, zabudowy wnęk z drzwiami 217.
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY PROFESJONALNE CZYSZ0%. 728-340-518, (33) 854-22- CZENIE KOSTKI BRUKOWEJ. 798-081-406.
57. www.komandor.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

27.04-30.06			Wystawa malarstwa „Szeptem” Aliny Sibera,
									Galeria Rynek 4
16.05-30.06			Wystawa tekstowo-fotograficzna plansz pt: Robert
									Szuman - Ojciec Wspólnoty Narodów Europy,
									Pijalnia Wód ul. Sanatoryjna 9
10.06 godz. 17.00		Spotkanie z Karoliną Fojcik-Pustelnik pt. „Moje
									Kilimandżaro”, Czytelnia MBP
11.06 godz. 5.00		Ustroński Bieg 66 - Bieg dookoła Doliny Wisły,
									bulwary nad Wisłą
11.06 godz. 9.30		Uroczystość z okazji 50-lecia budynku Szkoły
								
Podstawowej nr 5 w Lipowcu
11.06 godz. 15.00		Finisaż wystawy Elżbiety Szołomiak, Muzeum
									Ustrońskie
11.06 godz. 21.00 "Kino na szczycie", Poniwiec Mała Czantoria
12.06 godz. 10.30		Msza w intencji darczyńców, pracowników, współ									pracowników, sympatyków i podopiecznych
									Fundacji św. Antoniego. Kościół Jezusa Chrystusa
									Króla Wszechświata na Zawodziu
12.06 godz. 18.00		Nabożeństwo Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewan								
gelicznej, MDK „Prażakówka”
15.06 godz. 16.00 Wernisaż wystawy Floriana Kohuta „Wiatrem
								
malowane”, Muzeum Ustrońskie
16.06-19.06
Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, szczegóły str. 5
18.06 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, Poniwiec Mała Czantoria
19.06							
Otwarcie wystawy plenerowej pt. Juliusz Bursche,
								 plac kościelny ks. Kotschego
25.06 godz. 12.00 Moto Chill & Grill 2022, Amfiteatr
25-26.06 		
Festiwal Nadziei, szczegóły str. 3
25.06 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, Poniwiec Mała Czantoria
26.06 godz. 9-13 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie

Cyklinowanie bezpyłowe par- Ampleks – sprzątanie, komkietów, desek. Odnawianie pleksowe usługi dla seniorów.
516 768 517.
schodów. 666-989-914.
Bagażówka – przeprowadzki Do wynajęcia na ul. Sikorskie+ ekipa. Usługi transportowe. go mieszkanie dwupokojowe.
605-635-161.
601-478-108.
OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur sobota: 8.00-20.00, niedziela: 9.00-18.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:
11.06				Centrum					 ul. Daszyńskiego 8
12.06				Centrum					 ul. Daszyńskiego 8

tel. 33 854-57-76
tel. 33 854-57-76

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
23/2022/7/R
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10 lat temu - 7.06.2012 r.
KLAUDIA W FINALE
Do szczebla ogólnopolskiego konkursu z języka francuskiego
dotarła uczennica pierwszej klasy LO im. Kopernika, Klaudia
Kisiała z Ustronia. W pierwszym etapie szkolnym odpowiadano
na 40 pytań w internecie. Najlepsi spotkali się na szczeblu wojewódzkim w Chorzowie w Wyższej Szkole Bankowej. Najpierw
rozwiązywano test złożony ze stu pytań, po czym wyłoniono
najlepszą piątkę i znalazła się w niej Klaudia. Te pięć osób przystąpiło do debaty. – Inni chyba bali się mówić, a ja nie miałam
obaw i wygrałam – mówi Klaudia. Zajmując pierwsze miejsce
w województwie Klaudia w pierwszej klasie liceum ma już zapewniony indeks Wyższej Szkoły Bankowej, w tym pierwszy rok
może studiować za darmo. Wygrała też pięciodniowy wyjazd do
Brukseli do Parlamentu Europejskiego.
XXI KONCERT
Przez całe sobotnie popołudnie w ustrońskim amfiteatrze
bawiły się dzieci z całymi rodzinami. Wszystko za sprawą tradycyjnego koncertu „Dzieci dzieciom, dzieci rodzicom”. Mówi
się „koncert”, ale tak naprawdę mamy do czynienia z wielkim
przedsięwzięciem charytatywnym, w którego przygotowanie
zaangażowanych jest wiele osób. W ubiegłym roku włączyła się
nawet Unia Europejska, bo imprezę „wciągnięto” w program
„Będę Europrzedszkolakiem”(...) A. Georg żegnając publiczność
powiedział, że w tej chwili przeliczono większość pieniędzy m.in.:
z biletów, sprzedaży ciast i uzbierało się tego ponad 10.000 zł.
Wybrała: (lsz)
9 czerwca 2022 r.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz uczniowie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
zapraszają absolwentów oraz sympatyków szkoły na obchody
Jubileuszu 50-lecia Szkoty Podstawowej nr 5 w Ustroniu,
które odbędą się

w sobotę 11 czerwca

PROGRAM JUBILEUSZU 50-LECIA SZKOŁY
7.30-8.30
Msza święta w Parafii Podwyższenia Krzyża
		
Świętego w Lipowcu
9.30-11.30 Główne uroczystości: Rozpoczęcie uroczystości
		
oraz część artystyczna na placu wewnętrznym,
		
(w przypadku deszczu na sali gimnastycznej).
		
Posadzenie młodej lipy oraz zakopanie kapsuły czasu.
11.30-12.00 Występ Ogniska Muzycznego z Wisły
14.00		
Zakończenie imprezy

Nasza szkoła,
Taka ładna i wesoła,
Raczej szybko się nie znudzi,
Chociaż czasem grozę budzi.
Chodzę już tu parę lat
i powoli to mój świat.
Lecz zanim już ją skończę
do konkursu się dołączę.
Ciągle jestem u jej bram,
choć nie zawsze rzeczy mam.
A do tego testów masa,
że wybucha cała klasa.
I gdy czasem dni są ponure
i nad głową ma się burzową chmurę,
to zawsze ktoś cię pocieszy
od tego ma się nauczycieli i resztę młodzieży.
Dziękuję za wysłuchanie,
Szanowni Panowie i Szanowne Panie.

  

Hanna Krajewska
Klasa 5

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
HOL DOLNY: Wystawa prac plastycznych „Moja szkoła”, zdjęcia
klasowe, tabla, kroniki szkolne, kącik „Klasa z przeszłości” możliwość zrobienia zdjęcia w szkolnej ławce z dawnych czasów.
HOL GÓRNY I SALE KLASOWE: Wystawa regionalna na holu górnym, sala 1.08 - projekcja filmów promujących szkołę, sala 1.09
- quiz o szkole, sala 1.10 - wystawa map tematycznych „POLSKA”.
SALA GIMNASTYCZNA: Wystawa poświęcona osiągnięciom sportowym uczniów naszej szkoty.
ZIELONY SKWER: Animacje dla dzieci, możliwość zakupu posiłku, słodkości i napojów, stoiska gastronomiczne przygotowane
przez Radę Rodziców.

Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.

Fot. W. Suchta

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) kombinezon roboczy, 8) miasto pod Czantorią,
9) teren ćwiczeń wojskowych, 10) chroniona roślina górska,
12) ma czasami wielkie oczy, 14) pisemne opracowanie
zagadnienia, 15) drzewo liściaste, 16) taniec ludowy, 19) do
pstrykania zdjęć, 22) imię żeńskie, 23) ręczny do pomiaru
czasu, 24) Franciszek zdrobniale.
PIONOWO: 2) duża zaleta, 3) bydło na łące, 4) włoski
księżyc, 5) amerykańskie województwo, 6) czas wyboru papieża, 7) szczegółowe dane, 11) rodzaj ustroju państwowego,
13) poważne kłopoty, 17) indyjskie złotówki, 18) obszar
państwa - region, 20) z niej benzyna, 21) nawóz naturalny
do ogrodu.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 17 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 21

PREZENTY DLA DZIECI
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz jeden z gadżetów od Miasta Ustroń
otrzymuje:* Wojciech Dyakowski z Ustronia, ul. Choinkowa. Zwycięzcę
zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji.
9 czerwca 2022 r. 		

* 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.
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Z okazji jubileuszu ukaże się monograficzne
opracowanie historii Klubu, w którym znajdzie się wiele ciekawych zdjęć. Wydanie
planowane jest po wakacjach. Fot. W. Suchta

W CZOŁÓWCE TABELI
KS Kuźnia Ustroń - LKS Decor Bełk 1:4 (0:2)
Ostatnie spotkanie w sezonie 2021/2022
Kuźnia Ustroń rozegrała z wiceliderem tabeli KS Decor Bełk. Ustroniacy nie zdołali
pokonać rywali, którzy przed spotkaniem
mieli za sobą 27 meczy i 55 punktów na
koncie, Kuźnia - 29 rozegranych meczy i
50 pukntów. Goście w 8. minucie cieszyli

się z prowadzenia, a chwilę później było
już 0:2. Na początku drugiej połowy
bramkę strzelił Lionel Abate, ale Kuźnicy
nie doprowadzili do remisu, choć mieli ku
temu okazje. W ostatnich 10. minutach
odsłonili się, a Decor jeszcze dwa razy
umieścił piłkę w siatce.

Reprezentacja KT Kubala Ustroń w Poznaniu: Lukas Rosol, Jaroslav Pospiszil, Mateusz Kowalczyk, Grzegorz Panfil, Marta Leśniak, Lena Papadakis, Natalia Siedliska. Fot. LOTTO SuperLiga

JECHALI PO WYGRANĄ
LOTTO
SUPERLIGA

AZS Tenis Poznań – Klub Tenisowy Kubala Ustroń 0:6

Za nami II kolejka Lotto SuperLigi,
która została zainaugurowana w niedzielę
29 maja w 4 miejscach w Polsce, w tym

w Ustroniu. W niedzielę 5 czerwca tenisiści i trenerzy Klubu Tenisowego Kubala
Ustroń (dawniej UKS Beskidy) mogli się

IV Liga (Śląsk - grupa II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-

KP GKS II Tychy S.A.
LKS Bełk
LKS Unia Turza Śląska
MRKS Czechowice-Dziedzice
KS Kuźnia Ustroń
GKS Piast II Gliwice
LKS Czaniec
LKS Orzeł Łękawica
KS Spójnia Landek
KS ROW 1964 Rybnik
TS Podbeskidzie II BB S.A.
LKS Drzewiarz Jasienica
LKS Unia Książenice
LKS Czarni Gorzyce
LKS Bestwina
TS Czarni-Góral Żywiec

64
58
55
51
50
49
48
41
38
38
37
36
34
29
18
7

85:28
57:35
64:40
61:34
49:36
58:42
53:39
52:48
48:47
63:62
41:44
37:54
58:74
35:64
35:80
17:86

skupić wyłącznie na grze i to zaowocowało zwycięstwem 6:0 nad gospodarzem
AZS Tenis Poznań. Tym razem reprezentowali nas i wygrali single: Siedliska,
Leśniak, Rosol, Pospiszil. Zwycięstwa
w grach deblowych odnieśli: Leśniak
i Siedliska oraz Kowalczyk i Rosol.
Aleksander Panfil, trener i prezes KT
Kubala Ustroń powiedział: – W poprzednim tygodniu przeżywaliśmy większy
stres w związku z organizacją niż z rywalizacją sportową. Miło było pojechać do
Poznania i popatrzeć, jak inni się „meczą”.
W pierwszej kolejce nie byliśmy faworytami, w drugiej kolejce jechaliśmy po
wygraną, jesteśmy usatysfakcjonowani
rezultatem.
(mn)

LOTTO SuperLiga
1 Górnik Bytom
6
2 Grodzisk Mazowiecki 6
3 WKT MERA Warszawa 6
4 KT KUBALA Ustroń 3
5 BKT ADVANTAGE B-B. 3
6 OLIMPIA Poznań
0
6 OSAVI TT Kalisz
0
8 AZS TENIS Poznań
0

2/0
2/0
2/0
1/1
1/1
0/2
0/2
0/2
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