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Uczennica Małgorzata Krajewska powiedziała na koniec uroczystości: – Mamy nadzieję, że 
to, co rozpoczęto 50 lat temu i co widzieliście Państwo przed chwilą potwierdza, że nasza 
szkoła jest w stanie ciągłego rozwoju, staramy się kontynuować rozpoczęte dzieło idąc  
z duchem czasu, ale też pamiętając i rozwijając to, co zostało wypracowane. Społeczność 
lipowska może być nadal dumna z dzieła, które zainicjowała pół wieku temu. 
Na zdjęciu aktorzy teatrzyku „Entliczek Pentliczek”.                                        Fot. M. Niemiec

Szczegóły na str. 6 i 7

GŁOSOWANIE 
od 25 czerwca do 5 lipca

Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego nie mo-
głoby się odbyć bez sponsorów. Organizato-
rem wydarzeń było Miasto Ustroń - Wydział 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta oraz MDK „Prażakówka”, a wsparcia 
udzieli: Uzdrowisko Ustroń, Mokate, Kubala, 
Ustronianka, Dream Apart – Apartamenty, Sa-
natorium Malwa, Rezydencja Czantoria&Spa, 
Hotel Olympic.                    Fot. M. Niemiec

W Ustroniu jedno ważne wydarzenie goni 
drugie, a nawet się przeplatają. Imprezą 
towarzyszącą Otwarciu Sezonu Uzdrowi-
skowego, a jednocześnie inaugurującą XVIII 
Festiwal Ekumeniczny`2022, był wernisaż 
wystawy malarstwa Floriana Kohuta w Mu-
zeum Ustrońskim. O wernisażu i wystawie 
w następnym numerze GU, program Festi-
walu na str. 19.                    Fot. M. Niemiec

Letni Salon Sztuk już otwarty. Od wtorku 
do piątku w godz. 10-17 oraz w soboty 
i niedziele w godz. 12-17 można podziwiać 
w „Prażakówce” obrazy pochodzącego 
z Ustronia Leszka Żegalskiego – Maestro, 
Anny Jagodovej, Janusza Szpyta, Pawła Ko-
towicza i ustroniaka Roberta Heczko. Wstęp 
10 zł, biletem katalog wystawy. Szczegóły 
w następnym numerze GU. Fot. M. Niemiec

REKORDZISTA 
I PODWÓJNY 

MISTRZ ŚWIATA

Mateusz ma już na koncie 13 tytułów mi-
strzostw świata, w tym 5 złotych medali. 

Fot. arch. prywatne

Polska kadra stała się jedną z najmoc-
niejszych, gdy zajęła 2 miejsce w kla-
syfikacji medalowej mistrzostw świata 
w Belgradzie. To najlepszy wynik Pola-
ków w mistrzostwach CMAS – Światowej 
Konfederacji Sportów Podwodnych. Nie 
byłoby tego wyniku bez ustroniaka Ma-
teusza Maliny. 
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przez Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej. 

W Enklawie Dawnego Budow-
nictwa przy Muzeum Beskidz-
kim w Wiśle, podczas wakacji 
organizowane są spotkania 
ukazujące tradycje i zwyczaje 
pasterskie górali śląskich. Od-
żywają dawne zajęcia gospo-
darskie i domowe. W weekendy 
występują też kapele i nie bra-
kuje regionalnego jadła, w tym 
serów z owczego mleka. 

Kabociarzami nazywano daw-
niej w cieszyńskich wioskach 
tych, którzy zaczęli wdziewać 
spodnie i marynarki (kaboty), 
tak chcieli upodobnić się do 
„miastowych”. Nie było to zatem 
obraźliwe określenie.         (nik) 

                                          

Rozpoczął się remont ulicy 
Breńskiej w Górkach Ma-
łych. Roboty zlecił Powiato-
wy Zarząd Dróg Publicznych  
w Cieszynie. Trzeba liczyć 
się z utrudnieniami do póź-
niej jesieni, ponieważ finał 
modernizacji ma nastąpić  
w listopadzie. Koszt wynosi 
7 mln zł.

Przed dziesięciu laty wydano 
czwarty tom Rocznika Wiślań-
skiego. Wydanie datowane na 
2012 rok zawierało wiele cie-
kawych artykułów z przeszło-
ści „perły Beskidów”, która 
wówczas obchodziła 50-lecie 
nadania praw miejskich. Tym-
czasem na najbliższy weekend 
sąsiedzi przygotowali wiele 
atrakcji z okazji świętowania 

60-lecia nadania praw miej-
skich.

Najpierw był motel zwany 
„Mniszkiem” (od nazwy au-
striackiej firmy budowlanej), 
później hotel „Orbis” i hotel 
„Halny”. Obecnie  obiekt zwie 
się hotel „Mercure”. Motel-
-hotel funkcjonuje w Cieszynie 
już ponad 35 lat. Zatrzymują 
się w nim m.in. znani polscy 
artyści przyjeżdżający tutaj na 
koncerty, a także zagraniczni 
goście.

Fundacja Rozwoju Przedsię-
biorczości Społecznej „Być 
Razem” w Cieszynie otrzy-
mała Znak Jakości. To presti-
żowa nagroda przyznawana 
w konkursie organizowanym 

to i owo
z 

okolicy
W konkursie „Debiuty” pod-
czas 59. Krajowego Festiwalu 
Polskiej Piosenki, region cie-
szyńskie miał swojego repre-
zentanta. Na opolskiej scenie 
wystąpił duet „sskjegg • szeg”, 
czyli Sabina Broda i Korne-
liusz Flisiak. Wykonali utwór 
pt. „Odżyję” z płyty zatytuło-
wanej „Samotności”. Podobali 
się widzom, ale konkursu nie 
wygrali. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

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 zgłosze-
nie, poparte podpisami co najmniej 20  osób. Zgłoszenie należy 
złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwo-
łana 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. 

*  *  *

*  *  *

CZANTORIA 
DLA TWOJEGO ZDROWIA

26 czerwca w godz. 9.30 - 14.00 przy górnej stacji Koleji Li-
nowej odbędą się bezpłatne porady i badania medyczne, pokaz 
ratownictwa medycznego, wspólne ćwiczenia aerobiku, konkursy 
i zabawy dla dzieci oraz inne atrakcyjne niespodzianki.

*   *   *
 WARSZTATY TWORZENIA 

ŁAPACZY SNÓW 
W sobotę, 25 czerwca Domek Pracy Twórczej zaprasza na 

ostatnie w tym roku szkolnym, specjalnie na zamówienie naszych 
dzieci – warsztaty tworzenia ŁAPACZY SNÓW. Zajęcia popro-
wadzi Dagmara Choroba. Obowiązują zapisy. Koszt 20 zł. Grupy 
8 osobowe. Godziny zajęć: 10:00, 11:30 lub 12:45. Zapewniamy 
wszystkie potrzebne materiały dobrą zabawę.  Zapisy pod nr 33 
854 29 96 lub 600 504 638.

Moje refleksje…
Nigdy nie byłem blisko sportu, może w połowie lat siedemdzie-

siątych ubiegłego wieku – troszeczkę. 
Z okresu tego mam więcej wspomnień, bo wspomnienia dotyczą 

ludzi i splotu różnych, czasowi temu towarzyszących wydarzeń. Kie-
dy w rok jubileuszu stulecia Klubu Sportowego Kuźnia wybrałem 
się na zorganizowany przez ten Klub piknik, wróciły wspomnienia, 
także te, że wśród licznie zebranych gości w nowych obiektach 
tego Klubu rozpoznawałem (w sposób naturalny mniej licznie) 
osoby związane z dawną Kuźnią Ustroń. Był  to dowód na swoistą 
symbiozę tych podmiotów, ale także samej miejscowości – Ustroń.

To co mnie zawsze zajmowało, to dotyczyło jakiegoś początku. 
Tym razem też zrobiłem kwerendę – mojej w tej sprawie wiedzy. 
Wyszło mi, że zainteresowanie sportem – jakiejś formy kulturalno 
oświatowej, swój początek wzięło z rozwijanym przez dr. Tadeusza 
Regera, Robotniczym Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym 
„Siła” powstałym w Ustroniu w 1918 roku.

Przed wybuchem II Wojny Światowej obecne było w życiu spor-
towym Ustronia – Towarzystwo Sportowe Ustronia.

W latach powojennych wiodącą rolę w miejscowym sporcie 
odgrywali pracownicy Kuźni Ustroń, powołując w 1945 roku,  
z inicjatywy przedwojennej grupy działaczy Fabryczny Klub Spor-
towy „Ustroń”, którego prezesem został Jan Jarocki, współcześnie 

LIST DO REDAKCJI
patron Muzeum Ustrońskiego. Fabryczny Klub Sportowy „Ustroń” 
w roku 1949, wskutek sportowych reorganizacji w kraju do 1957 
roku zmienił nazwę na Koło Sportowe nr 2 Zrzeszenia Sportowego 
„Stal”, by po tym roku uzyskać osobowość prawną już pod do-
tychczasową nazwą Klub Sportowy „Kuźnia”.

Tu wrócę do jubileuszowych wydarzeń na współczesnym (ro-
biącym duże wrażenie) stadionie KS „Kuźnia”, czyli do retro-
spekcyjnej chwili wspomnień. Pierwszą osobą która skojarzyła mi 
się w tle rozgrywanego meczu pomiędzy  „Kuźnią”, a „Piastem 
Gliwice” był Ala (Aleksander) Palowicz piłkarz i trener tej drużyny 
który był mi znany także z działu Energetycznego – wspólnego 
zatrudnienia  w „Kuźni Ustroń”. Później wspomnienia moje 
odświeżali Willibald Selzer, Paweł Paszcza, Mirek Sadlik czy 
Edward Czyż, przyjaciele z kuźniczego boiska współczesnego 
patrona obiektu sportowego, któremu patronuje Jan Gomola.  
W rozpędzonej wspomnieniami pamięci wspominałem jeszcze: te-
nisistkę – Krysię Legierską i byłego, mojego sąsiada i instruktorów 
tenisa ziemnego Jana Poloka i Jana Mojeścika. Byłego członka 
narodowej kadry zimowych biegaczy – Antoniego Holeksę, czy 
Annę i Wandę Pustówczanki mistrzynie Polski w narciarstwie 
alpejskim, a także ówczesnego prezesa Klubu Ludwika Gemba-
rzewskiego. Tak zatopiłem się we wspomnieniach, że o mało co, 
nie zauważyłem wyniku sportowego, którego byłem świadkiem. 
Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym jubileuszu i pierwszy 
raz od stu lat – w wydarzeniu sportowym, które uświadomiło mi 
że nadal jest nośnikiem historii 250. letniej dziś, tradycji i historii 
przemysłowej Ustronia.                                               Karol Brudny
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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.: 505 548 018

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

25/2022/1/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:
Marek Hajek  lat 47 ul. Dworcowa
Paweł Gomola  lat 83 ul. Orłowa

*   *   *

*   *   *
*   *   *

*   *   *

LETNIA SZKOŁA BIBLIJNA 
Tematem tegorocznej Letniej Szkoły Biblijnej są Listy św. 

Pawła – Korespondencja koryncka, List do Rzymian i późne listy 
św. Pawła. Zajęcia będą odbywać się od 27 czerwca do 1 lipca,  
a wykładowcą będzie Ks. dr hab. Marcin Kowalski.

W zajęciach Szkoły Biblijnej będzie można wziąć udział rów-
nież za pośrednictwem internetu, ale tylko po wcześniejszym 
zapisaniu się. Dodatkowe informacje na naszej stronie interne-
towej i profilu facebookowym: www.hermanice.dominikanie.
pl. Facebook: Dominikanie Hermanice. Zapisy: dominikanie.
szkola@gmail.com

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

STOWARZYSZENIE 
„USTROŃSKIE DOŻYNKI” INFORMUJE 

W związku z organizacją Dożynek w dniu 21 sierpnia 
(niedziela), podmioty prowadzące punkty handlowo-gastrono-
miczne 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 dozyn-
ki@ustron.pl. Brak wpłaty będzie oznaczał rezygnację z handlu 
w dniu 21.08.2022.

*   *   *

ZLOT GWIEŹDZISTY
Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim serdecznie zaprasza 

do wzięcia udziału w „Zlocie Gwieździstym” do grobu Naszego 
Zacnego Zbójnika – Janka Sztefka aby oddać mu cześć z okazji  
„Jana”. Impreza  odbędzie się w niedzielę 26 czerwca. Dla piechu-
rów:  Autobus Wispol – realacji Cieszyn – Koniaków przystanek 
na ul. Cieszyńskiej godz. 10.33, Centrum – godz. 10.36. Bilety 
kupujemy do Wisły Kałuży gdzie około godziny 11.00  nastąpi 
spotkanie z grupą rowerzystów. Razem wysmyczymy się na Gro-
niczek, którego grzbietem będziemy podążali piekną widokową 
trasą w kierunku cmentarza na Groniczku. Tam pochylimy głowy 
nad grobem Janka. Rowerzyści wyruszają z ustrońskiego rynku  
o godzinie 9.00. Autobusy powrotne pod ręką: z Oazy oraz 
Jonidła.

CERTYFIKOWANI 
TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ 

Stowarzyszenie Można Inaczej oraz Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych zachęcają osoby uza-
leżnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy w Miejskim 
Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy MKRPA dla dzieci 
i dorosłych ul. Brody 16 (siedziba Straży Miejskiej). Zapisy pod 
nr tel 500-231-259.

MOTO CHILL & GRILL 
25 czerwca od godz. 12.00 w amfiteatrze odbędzie się czwarta 

edycja zlotu samochodowego i motocyklowego Moto Chill  
& Grill. W programie: – Motoryzacyjne konkurencje i konkursy, 
– Car limbo (najniższe auto zlotu), – Air-ride battle!, – Top auto 
zlotu, – Top motocykl zlotu, – Pomiar głośności wydechu, – Po-
kaz Car-Audio w wykonaniu firmy Mayday Audio, – Wywiady 
na scenie amfiteatru z uczestnikami, – Wystawa samochodów 
modyfikowanych, – Wystawa samochodów rajdowych, – Strefa 
gastronomiczna,  – Animacje dla dzieci, – Malowanie twarzy dla 
dzieci, – Zabawy z myszką Minnie, – Stanowisko brokatowych 
tatuaży, – Loty widowiskowe Helikopterem w wykonaniu firmy 
z Bielska-Białej @Helipoland (w zależnośći od warunków po-
godowych), – Koncert rapera z Bielska-Białej „Floral-Bugs”.

Organizatorzy

KONCERT „DONA NOBIS PACEM” 
26 czerwca o godz. 18.00 w ramach XVIII Festiwalu Ekume-

nicznego odbędzie się koncert „Dona nobis pacem”. Wystąpią: 
Chór Kameralny A piacere Instytutu Sztuk Muzycznych UŚ  
w Katowicach, Chór Kameralny Amici, Tomasz Orlow – organy, 
Sabina Olbrich-Szafraniec – sopran, Hubert Miśka – tenor, Danuta 
Zoń-Ciuk – dyrygent, w programie m.in. prawykonanie Missa 
Brevis in D Karola Pyki. Koncert odbędzie się w kościele ewan-
gelicko-augsburskim Ap. Jakuba Starszego na pl. ks. Kotschego.

*   *   *

SPOTKANIE 
Z RADĄ SENIORÓW 

Rada Seniorów Miasta Ustroń zaprasza 
na spotkanie ze swoimi przedstawicielami, 
które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta w dniu 27 czerwca o godzinie 14.00. 

*   *   *
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KOROWÓD I KONCERTY
NA OTWARCIE SEZONU

coś nowego i musimy się systematycznie 
dokształcać. 

W tym roku mniej pracowników mogło 
wziąć udział w korowodzie, bo odbył się 
w piątek, a nie jak zazwyczaj w sobotę. 
Zmiana terminu nie pozwoliła przema-
szerować także pracującym ustroniakom, 
ale było to spowodowane zaplanowanymi 
przez Kuźnię Ustroń obchodami 100-lecia 
klubu. Piknik rodzinny na stadionie odby-
wał się sobotę, więc korowód i główną 
część Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego 
po raz pierwszy zorganizowano w piątek. 
Po raz pierwszy też korowód nie zmierzał 
na rynek, a do amfiteatru. 

17 czerwca o godz. 14 spod sanatorium 
„Równica” ruszyły samochody policji, za 
nimi szły mażoretki z Miejskiego Domu 
Kultury „Prażakówka” z Katarzyną Ry-
manowską, następnie Orkiestra Dęta 
Miasta Kalety pod dyrekcją Mariana Li-
sieckiego, a za nią przedstawiciele władz 
naszego miasta – burmisytrz, radni, goście 
z miast partnerskich – burmistrz Pieszczan 
Peter Jančovič i wiceburmistrz Frensztatu 
Jiří Unruh z żonami. Po drodze dołączały 
kolejne grupy i do amfiteatru ulicą 3 Maja, 
Hutniczą i Parkową wkroczyła Estrada 
Regionalna „Równica”, pensjonariusze 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości, 
dzieci, uczniowie, sportowcy, nauczyciele 
i rodzice z ustrońskich przedszkoli i szkół 
oraz szefowie, pracownicy i kuracjusze 
Uzdrowiska Ustroń, szpitala reumatolo-
gicznego i sanatoriów. 

W amfiteatrze o godz. 15 rozpoczęła 
się krótka oficjalna uroczystość. Na sce-
nie stanęli przedstawiciele władz woje-
wódzkich, powiatowych, miejskich oraz 
reprezentanci leczniczo-uzdrowiskowej 
części Ustronia. Burmistrz Ustronia Prze-
mysław Korcz mówił o mostach łączą-
cych Zawodzie z innymi dzielnicami 
miasta, podkreślając, że nie ma Ustronia 
bez uzdrowiska i nie ma uzdrowiska bez 
Ustronia. Wiceprezes Zarządu Uzdrowi-
ska Ustroń Adam Rybicki życzył sobie, 
mieszkańcom Ustronia i kuracjuszom, 
żeby kolejny sezon uzdrowiskowy był 
już normalny bez pandemii, bez wojny. 
Normalność jest potrzebna szczegól-
nie w obliczu wielkich inwestycji, jakie 
czekają Uzdrowisko Ustroń i zmian le-
gislacyjnych, jakie mają nastąpić w lecz-
nictwie. Prowadzący piątkowy koncert 
dyrektor MDK „Prażakówka” Urszula 
Broda-Gawełek i Szymon Staniszewski 
z Wydziału promocji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Miasta Ustroń popro-
sili na scenę nadleśniczego Nadleśnictwa 
Ustroń Sławomira Kohuta, składając 
na jego ręce podziękowania za pomoc 
w organizacji Pleneru Rzeźbiarskiego 
„Dar”, dzięki któremu Park Kuracyjny 
zdobią drewniane postacie. Po krótkich 
przemowach publiczność dała się porwać 
muzyce w wykonaniu Estrady Ludo-
wej „Czantoria”, podziwiano żywiołowy 
występ Estrady Regionalnej „Równica”, 
czarowi dawnych przebojów wykonaniu 
Janusza Śliwki, Izabeli Wilk i Dawida 
Główczewskiego, a potem bawiono się 
przy monologach Jerzego Kryszaka. 

Monika Niemiec

co roku. Pytają, co u nas słychać, a my 
również dowiadujemy się, co dzieje się 
w ich życiu. Gdy z jakichś powodów nie 
ma któregoś z pracowników, pacjenci od 
razu to zauważają i pytają, gdzie pani Iza 
czy pani Kasia. Niewątpliwie nawiązuje 
się więź między nami, jednak naszym za-
daniem jest przede wszystkim pomóc tym 
ludziom w chorobie, ulżyć w cierpieniu. 
Najczęściej spotykamy się z życzliwoś-
cią i wdzięcznością, a to motywuje nas 
do pracy, do rozwoju, bo zajmujmy się 
dziedziną, w której cały czas pojawia się 

– Lubimy to, czujemy się dobrze mogąc 
przejść przez miasto, zaznaczyć swoją 
obecność. Identyfikujemy się z naszą 
firmą, z Ustroniem, wybraliśmy pracę z 
ludźmi, pracę niełatwą, ale dającą wiele 
satysfakcji. Lubimy naszą pracę, naszych 
pacjentów, staramy się im pomagać, a 
dzięki temu realizujemy się zawodowo. 
Ludzie przyjeżdżają i wyjeżdżają z uzdro-
wiska, ale nie są anonimowi. Pamiętamy 
ich twarze, imiona, a z wieloma można 
nawet powiedzieć, że się zaprzyjaźnia-
my, bo wracają do nas, niektórzy nawet 

Sobotniego biletowanego koncertu Artis Symphony Orchestra ze Sławkiem Uniatowskim w 
amfiteatrze wysłuchało ponad 700 osób. Na pewno nie żałowały 50 złotych wydanych na bilet. 
Kultura jest cenna i Ustroń dołączył do grona samorządów, które z okazji dni miast i gmin, 
oferują darmową, ale też płatną rozrywkę, np. w czasie Święta Trzech Braci w Cieszynie 
biletowane będą koncerty zespołów Kult i Rastafajrant. Sobotni koncert w Ustroniu poświę-
cony Zbigniewowi Wodeckiemu był naprawdę wyjątkowy za sprawą wykonawców i repertu-
aru. Z Uniatowskim śpiewali Olivia Ohl-Szulik, a wśród muzyków dostrzegliśmy ustronianki 
– skrzypaczki: Ewę Zachar i Marlenę Janik oraz ustroniaka – gitarzystę Zbigniewa Bałdysa.   

Barwny korowód ruszył spod sanatorium „Równica”.                                          Fot. M. Niemiec

Pracownicy Uzdrowiska Ustroń na co dzień pracują w gabinetach, pomagając do-
chodzić do zdrowia kuracjuszom, zapewniają funkcjonowanie firmy w biurach, 
a w ten jeden dzień w roku podczas Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego możemy 
zobaczyć ich w korowodzie. Jak się z tym czują:
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DLA ZDROWIA I RELAKSU

O kontrowersjach wokół budowy tężni wspomniał w swoim 
przemówieniu burmistrz Ustronia Przemysław Korcz podczas 
uroczystego otwarcia. Skupił się jednak na bryle budowli nawią-
zującej do architektury Zawodzia oraz na historii uzdrowiska. 

– Jesteśmy w historycznym miejscu, gdzie 250 lat temu narodził 
się wielki przemysł. To w tej okolicy powstał pierwszy ośrodek 
hutniczy i w tym parku znajdowała się część tego zakładu, a wiel-
ki piec stał około 150 metrów stąd. Z tego to przemysłu wyrosło 
ustrońskie uzdrowisko. Jesteśmy trzecim uzdrowiskiem w kraju, 
jeśli chodzi o liczbę odwiedzających gości, ale przypuszczam, 
że jedynym, które wyrosło na przemyśle ciężkim. To jest nasza 
śląska specyfika i tym się szczycimy. Pierwsze kąpiele tzw. 
gieżynowe odbywały się w wodzie ogrzanej wielkopiecowym 
żużlem, mającej właściwości leczące choroby reumatyczne. 
Potem weszły kuracje żentycowe, kuracje doktora Kneippa, a 
później odkryto w Ustroniu borowinę i solankę, ale pierwociny 
ustrońskiego uzdrowiska są przy hucie. Dlatego też postawiliśmy 
przy tężni zabytkową maszynę, która ma pokazywać nasze śląskie 
przejście od przemysłu do uzdrowiska i turystyki.    

Słuchali go zaproszeni goście: wicemarszałek województwa 
śląskiego Wojciech Kałuża, starosta cieszyński Mieczysław 
Szczurek, burmistrz partnerskiego miasta Pieszczany Peter Jančo-
vič, radni powiatowi, radni Ustronia z przewodniczącym Mar-
cinem Janikiem, przedstawiciele Zarządu Uzdrowiska Ustroń, 
prezes Szpitala Reumatologicznego, szefowie sanatoriów, spółek 
miejskich, urzędnicy oraz licznie przybyli mieszkańcy i goście, 
którzy raczyli się solanką, muzyką i przyjemnym chłodem, bo 
niedziela była wyjątkowo upalna. 

Tężnia kosztowała prawie 1,2 mln zł, z czego milion złotych 
Ustroń otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Dzięki tej inwestycji odwiedzający Park Kuracyjny 
mogą korzystać z dobrodziejstwa solanki, wykorzystywanej 
na co dzień w procesach leczenia i rehabilitacji w zakładach 
Uzdrowiska Ustroń. 

Wiceprezes Zarządu Uzdrowiska Ustroń i dyrektor medyczny 
Adam Rybicki wyjaśnia: 

– Solanka w postaci mgiełki, która jest wytwarzana w tężni, 
stosowana jest u nas na co dzień w leczeniu przewlekłych sta-
nów zapalnych górnych dróg oddechowych, bo regeneruje błonę 

Wstęgę przecięli: przewodniczący Janik, wicemarszałek Kałuża, 
burmistrz Korcz, starosta Szczurek, zapraszając do korzystania 
z inhalacji solankowych, które nie tylko wspomagają leczenie chorób 
układu oddechowego, ale też poprawiają nastrój i samopoczucie.          

W niedzielę 19 czerwca w samo południe oficjalnie otwarto 
miejską tężnię solankową, choć już od wiosny można korzy-
stać z leczniczego klimatu, jaki zagościł w Parku Kuracyjnym. 
Dla zdrowia i relaksu przychodzi tam wielu kuracjuszy, tury-
stów i mieszkańców. 

x                    Fot. M. Niemiec

25/2022/5/R

Otwarcie uświetnił występ kapeli Estrady Regionalnej „Równica” 
oraz niezwykły plenerowy koncert Cieszyńskiej Orkiestry Dętej 
Uniwersytetu Śląskiego pod batutą Karola Pyki.      Fot. M. Niemiec

śluzową układu oddechowego. Podczas inhalacji trwającej od 30 
minut do godziny możemy przyswoić bogactwo mikroelementów 
m.in. wapń, magnez, żelazo. Bogaty zestaw składników wody 
chlorkowo-sodowo-wapniowo-jodkowej wspomaga leczenie 
również innych schorzeń m.in. anemii, migren, niedoczynności 
tarczycy, nerwic.                                               Monika Niemiec
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USTROŃ NIERODZIM 

BOU01 CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA 
ADVENTURE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

Projekt „Cyfrowa pracownia językowa ADVENTURE” dotyczy 
wyposażenia sali językowej w specjalistyczne oprogramowanie, 
rejestrator cyfrowy, monitor  interaktywny oraz 24 samodzielne 
stanowiska ze słuchawkami i mikrofonami dynamicznymi dla 
każdego ucznia. Realizacja projektu umożliwi pracę z uczniami 
na różnych poziomach zaawansowania językowego w tym samym 
czasie. Pozwoli na naukę dostosowaną do indywidualnych możli-
wości, tempa pracy ucznia. Da sposobność swobodnego, głośnego 
treningu wymowy przez dialogi, doskonaląc mowę, umiejętności 
komunikacyjne, jednocześnie przełamując naturalny opór do 
rozmów w języku obcym. Nowoczesne rozwiązania w edukacji 
to narzędzia, po które zawsze warto sięgać, zwłaszcza jeśli dają 
nam gwarancję bardziej wydajnego nauczania. Współcześni 
uczniowie najlepiej odnajdują się w cyfrowej rzeczywistości, nie 
pozostaje nam więc nic innego, jak tylko dać im taką możliwość. 

       40.000 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Wojtyła

BOU03 WIATY STADIONOWE DLA ZAWODNIKÓW 
REZERWOWYCH USTROŃ NIERODZIM

W związku ze złym stanem technicznym wiat dla zawodników 
rezerwowych, wystąpiła konieczność ich wymiany. Projekt do-
tyczy dwóch wiat z siedziskami z tworzywa sztucznego w ilości 
10 sztuk każda wraz z wykonaniem podestu z kostki brukowej.  
                                                                                      33.000 zł
Wnioskodawca: Szymon Górniok

BOU13 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W NIERODZIMIU

Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż dwóch 
urządzeń – tzw. sprężynowców.                                      16.000 zł
Wnioskodawca: Wit Kozub

BOU18 MALOWANIE DACHU ORAZ ZAKUP SPRZĘTU 
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W USTRONIU NIERODZIMIU 
W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzi-

miu zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszego projektu. 
Pierwsza część zadania przewiduje zakup nowych hełmów 
strażackich, co pozwoli wymienić już wysłużone i zniszczone 
hełmy, zapewniając bezpieczne i komfortowe warunki pracy dla 
strażaków podczas działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszej dzielnicy jak i całego miasta. Natomiast druga część 
zamierzenia dotyczy pomalowania połaci dachowych budynków 

znajdujących się na terenie „Olszynki”. Renowacja jest niezbęd-
na w celu uniknięcia postępującej korozji poszycia blaszanego,  
w konsekwencji rozszczelnienia dachu i zniszczenia konstrukcji 
nośnej. Bez funduszy z Budżetu Obywatelskiego, realizacja 
danych planów będzie niemożliwa, dlatego z góry dziękujemy 
za każdy oddany głos.                                                     40.000 zł
Wnioskodawca: Karol Ciemała

USTROŃ HERMANICE

BOU16 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW 
W PRZEDSZKOLU NR 4 W HERMANICACH 

Przedszkole posiada duży ładny ogród. Z uwagi na brak środ-
ków na inwestycje niektóre urządzenia na placu zabaw są znisz-
czone. Plac zabaw zostanie wyposażony w trzy nowe urządzenia 
tj. karuzelę tarczową, lokomotywę z wagonikiem oraz domek 
sklepik. Lokomotywa wyposażona jest w przejście tubowe oraz 
pochylnię i podest. Pod karuzelą zostanie wykonana bezpieczna 
nawierzchnia dostosowana do wysokości upadku urządzenia  
z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa. Do przedszkola uczęszcza 
90 dzieci. Plac zabaw zaopatrzony w odpowiedni sprzęt, przyczyni 
się do stymulowania ich wszechstronnego rozwoju.      40.000 zł
Wnioskodawca: Natalia Kowalik

BOU19 PLAC ZABAW NA UL. RÓŻANEJ 
– ZESTAW WSPINACZKOWY

Zarząd Osiedla Hermanice proponuje dokończenie projektu  
z 2021 roku. Chcemy wykorzystać dokumenty, które zostały już 
opracowane i nie trzeba będzie płacić za kolejny projekt. Zestaw 
wspinaczkowy wraz z bezpieczną nawierzchnią będzie wspania-
łym uzupełnieniem na placu zabaw i stanie się on atrakcyjny dla 
starszych dzieci.                                                             40.000 zł
Wnioskodawca: Dorota Walker

USTROŃ DOLNY

BOU02 BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
Doświetlenie przejścia dla pieszych, wraz z poprawą oznako-

wania poziomego.                                               35.000 zł
Wnioskodawca: Paula Morawiec-Bernert

BOU06 BUDOWA MINI PLACU ZABAW
Budowa placu zabaw dla dzieci. Urządzenia dla dzieci w róż-

nym wieku.                                                                    40.000 zł
Wnioskodawca: Tomasz Pohludka

BOU15 „UZDROWISKO. 
NIEZREALIZOWANY PRZEDWOJENNY PLAN ROZWOJU 
USTRONIA” – WYDANIE PUBLIKACJI Z ORYGINALNYM 

OPISEM I WSPÓŁCZESNYM KOMENTARZEM 
DO PIERWSZEGO W HISTORII MIASTA KOMPLEKSOWEGO 

PROJEKTU URBANISTYCZNEGO. 
Pierwszy miejscowy plan rozwoju uzdrowiska dla środkowej 

części Ustronia pokrywa się z obszarem obecnej dzielnicy Ustroń 
Dolny. W zachowanej dokumentacji możemy znaleźć m. in. po-
mysł, iż dawny ustroński dworzec miał być początkiem, bramą do 
nowoczesnego, modernistycznego w formie kurortu, a chociażby 
reprezentacyjna promenada od niego wychodząca miała ciągnąć 
się aż do obecnego rynku. Plany tej realizacji przekreśliła II 
wojna światowa. Projekt zakłada wydanie publikacji, w której 
zawarty będzie plan rozwoju ustrońskiego uzdrowiska z 1931 
roku autorstwa Eugeniusza Zaczyńskiego wraz z jego opisem. Jest 
to projekt kulturalny, który pozwoli uświadomić mieszkańcom 
dzielnicy jaką rolę mogłaby pełnić ta część Ustronia gdyby nie 
wybuch wojny. Pozwoli to także promować lokalny patriotyzm. 
Egzemplarze wydawnictwa przekazane zostaną do szkół, bi-
bliotek i innych instytucji w mieście, dzięki czemu każdy będzie 
miał szanse zapoznać się z dawnymi pomysłami i planami. Do-
datkowym atutem będzie udostępnienie bezpłatnej wersji w sieci 
internetowej.                                                                  31.700 zł
Wnioskodawca: Mariusz Bielesz

BOU20 W ŚWIECIE ZMYSŁÓW 
– ZINTEGROWANI SENSORYCZNIE

Przestrzeń sali Integracji Sensorycznej i sali terapii na piętrze 
edukacji wczesnoszkolnej wymaga doposażenia, a także odnowie-
nia. Do szkoły uczęszcza ok. 500 uczniów, wielu z nich potrzebuje 

Głosowanie na projekty mieszkańców zakwalifikowane do reali-
zacji odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem 
strony internetowej: https://budzetobywatelski.ustron.pl/.  
Z głosowaniem poradzi sobie nawet początkujący internauta, 
a decyzję, na co pójdą pieniądze przeznaczone dla dzielnicy, 
można podjąć w domu, na spacerze, na basenie, przy grillu, w 
odosobnieniu lub w towarzystwie rodziny czy znajomych. Najła-
twiej skorzystać ze swojego urządzenia z dostępem do internetu, 
ale można też zagłosować elektronicznie w ratuszu na urzędowym 
komputerze. Ci, którzy chcą głosować tradycyjnie, mogą pobrać 
papierowe karty do głosowania w Biurze Podawczym (pok. nr 2) 
Urzędu Miasta Ustroń i w tym samym Biurze oddać wypełnione. 
W głosowaniu na projekty osiedlowe mogą wziąć udział tylko 
mieszkańcy danego osiedla, każdy mieszkaniec może oddać głos 
tylko raz. Głosowanie trwa od 25 czerwca do 5 lipca, ogłoszenie 
wyników ma nastąpić do 13 lipca. 
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tego miejsca do prawidłowego rozwoju, funkcjonowania, rozwi-
jania w sobie mocnych stron, wzmocnienia poczucia bezpieczeń-
stwa oraz przynależności do społeczności szkolnej. Miejsce to 
na dzień dzisiejszy jest bardzo niedoinwestowane, zaopatrzone  
w stare stoliki i szafy, pamiętające początki szkoły. Rozwiązaniem 
problemu będzie wyposażenie pomieszczenia sali terapeutycznej 
na piętrze edukacji wczesnoszkolnej w nowoczesne, przytulne 
i sprzyjające rozwojowi dziecka na każdym poziomie miejsce, 
dające możliwość odnalezienia się w otaczającej go rzeczywisto-
ści w sposób ciekawy i namacalny – służyć temu mają metody  
i sprzęty, które będą się tam znajdować, a także doposażenie Sali 
Integracji Sensorycznej w profesjonalny atlas z pełnym wyposa-
żeniem i kosze do koszykówki (kosze umieszczone będą w sali 
gimnastycznej, dzięki czemu będą z nich korzystać dzieci nie 
tylko objęte terapią SI, ale wszystkie pozostałe) oraz stworzenie 
uczniom azylu, w którym stosowane będą specjalistyczne metody 
takie jak: Integracja Sensoryczna, terapia ręki, Metoda Weroniki 
Sherborne, Dennisona, Arte-terapii, Integracji Bilateralnej. Od-
powiednie i fachowe sprzęty oraz pomoce w maksymalny sposób 
ułatwią, a także urozmaicą rehabilitację i trapię dzieci. 37.099 zł
Wnioskodawca: Kinga Ludorowska

BOU21 AKTYWNY USTROŃ DOLNY – ZAJĘCIA NA BASE-
NIE DLA DZIECI, DOROSŁYCH I SENIORÓW

Projekt obejmuje darmowe zajęcia rekreacyjne na basenie dla 
mieszkańców: – aqua aerobik dla seniorów 30 h, – aqua aerobik 
dla dorosłych 30 h, – nauka pływania dla dzieci w wieku 7-11 – 33 
h, – szkolenie nordic walking, – piknik dla wszystkich uczestni-
ków.                                                                                40.000 zł
Wnioskodawca: Dorota Greń

USTROŃ GÓRNY

BOU05 OGRÓD PRZEDSZKOLNY - WSPANIAŁA SPRAWA, 
CENNA NAUKA I ŚWIETNA ZABAWA 

Projekt ma służyć najmłodszym mieszkańcom Osiedla Ustroń 
Górny, na co dzień uczęszczającym do Przedszkola nr 1 w Ustro-
niu oraz ich najbliższym. Założeniem projektu jest renowacja  
i modernizacja sprzętu znajdującego się na terenie ogrodu przed-
szkolnego, a także doposażenie w sprzęt rekreacyjny i edukacyjny. 
Pragniemy, by „Jedynkowy” ogród przedszkolny stał się bazą 
„zielonego przedszkola” oraz był integralnym elementem całe-
go procesu wychowawczego, miejscem wielopłaszczyznowego 
rozwoju dzieci. Przestrzeń ogrodu może w przyszłości w jeszcze 
większym stopniu służyć do przeprowadzania zajęć dydaktycz-
nych o charakterze przyrodniczym oraz rozwijających zabaw 
ruchowych. Dzieci, które aktywnie spędzają czas w otoczeniu 
przyrody mają mniejsze problemy z koordynacją ruchową, kon-
centracją, przyswajaniem wiedzy, nawiązywaniem kontaktów, są 
bardziej otwarte i empatyczne. Na placu zabaw i podczas prac 
ogrodniczych dzieci poznają świat, eksperymentują, bawią się  
i tworzą. Nauczą się posługiwania prostymi narzędziami ogrod-
niczymi i wyrobią nawyk systematycznego pielęgnowania roślin  
w ogrodzie.                                                                          38.327 zł
Wnioskodawca: Magdalena Polok

BOU09 „BIBLIOTEKA BLIŻEJ NAS”
Projekt „Biblioteka bliżej nas” zakłada zakup i instalację 

zewnętrznej wrzutni do książek i materiałów bibliotecznych. 
Wrzutnia (zwana też trezorem bibliotecznym) pozwala na wygod-
ny, całodobowy zwrot wypożyczonych lektur i płyt. Urządzenie 
jest odporne na warunki zewnętrzne i nie wymaga zasilania 
elektrycznego. Zostanie zamontowane przy wejściu do budynku 
biblioteki od strony parkingu. Dzięki wrzutni wypożyczone ma-
teriały biblioteczne można oddać 7 dni w tygodniu 24 godziny na 
dobę. Zaplanowano także cykl spotkań autorskich dla dorosłych 
i dzieci oraz koncertów mających uświetnić montaż urządzenia 
oraz uświadomić jego funkcjonalność. Projekt zakłada też zakup 
nowości wydawniczych, tak aby oferta placówki była atrakcyjna 
i stanowiła zachętę do odwiedzin dla mieszkańców Ustronia oraz 
odwiedzających miasto turystów.                                      39.000 zł
Wnioskodawca: Urszula Michna-Drabiniok

USTROŃ POLANA

BOU08 FILM DOKUMENTALNY UKAZUJĄCY UNIKATOWY 
CHARAKTER DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC

Krótkometrażowy film dokumentalny ukazujący unikatowy 

charakter dzielnicy wczasowej Jaszowiec. Poprzez obraz i słowo 
chcemy uzmysłowić wszystkim odbiorcom dokumentu, dlaczego 
dawne peerelowskie obiekty wczasowe są tak cenne z punktu 
widzenia historii architektury oraz traktowane są jako dziedzi-
ctwo kultury narodowej, które należy chronić. Do współpracy 
zaprosimy autorów znanego już filmu „Uzdrowisko. Architektura 
Zawodzia”. Mamy nadzieję, że film będzie istotnym głosem  
w dyskusji nad rewitalizacją dzielnicy.                                39.940 zł
Wnioskodawca: Piotr Poznański

BOU10 TWÓRCZE DZIECKO 
= PRZEDSIĘBIORCZY DOROSŁY

W ramach projektu zostaną zakupione materiały plastyczno-
-techniczne do warsztatów świetlicowych dla dzieci z naszego 
Osiedla , które uczęszczają do SP-3 z OP Ustroń. Kreatywne 
działania dzieci rozwijają przedsiębiorczość. Dzięki warszta-
tom nasze dzieci będą aktywnie spędzać czas wolny i rozwijać 
swój potencjał i zainteresowania. Pozyskane środki finansowe 
umożliwią zakup zaproponowanych przez dzieci artykułów pla-
stycznych oraz urządzenia do wycinania i wytłaczania kształtów 
oraz wzorów przy pomocy gotowych wykrojników i szablonów. 
Zainwestuj w przyszłość swojego Osiedla, gdyż twórcze dziecko 
to w przyszłości przedsiębiorczy dorosły, który zadba o rozwój 
naszego Osiedla.                                                              5.000 zł
Wnioskodawca: Ewa Kaczmarek

BOU11 BEZPIECZNA SZKOŁA – WIDEODOMOFON 
ORAZ MONITORING ZEWNĘTRZNY SP-3 Z OP

W ramach projektu zostanie zamontowany system monitoringu 
zewnętrznego wokół budynku szkoły oraz wideodomofony przy 
wejściach do szkoły i oddziałach przedszkolnych. Kamery nie 
tylko zwiększą poczucie bezpieczeństwa dzieci i rodziców, ale 
również mieszkańców Osiedla. Wideodomofon zwiększy bezpie-
czeństwo dzieci a także usprawni rodzicom odbieranie dzieci ze 
świetlicy i przedszkola.                                                   35.000 zł 

Wnioskodawca: Ewa Kaczmarek

PROJEKTY ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE 
I SKIEROWANE DO REALIZACJI BEZ GŁOSOWANIA

USTROŃ LIPOWIEC
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu 

Lipowcu.                                                                         40.000 zł
Wnioskodawca: Mariusz Musioł

USTROŃ CENTRUM
Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częś-

ciową wymianą ławek osiedlowych.                               40.000 zł
Wnioskodawca: Czesław Szczurek

USTROŃ PONIWIEC 
Aktywny Poniwiec 2022 – zajęcia na basenie.              40.000 zł

Wnioskodawca: Karolina Makarewicz
USTROŃ ZAWODZIE 

Budowa ścieżki – łącznika ul. Źródlanej z ul. Gościrado-
wiec.                                                                             40.000 zł

ŚPIEWAJĄCE ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO

Uczniowie Karoliny Kidoń, znanej wokalistki, instruktorki  
i właścicielki szkoły śpiewu „Sing It Out”, chcą pokazać szerokiej 
publiczności, nad czym pracowali przez ostatnie 10 miesięcy. 
Warto skorzystać i przyjść na rynek w czwartek 30 czerwca na 
godz. 16. Utalentowani młodzi ludzie, mieszkańcy naszego mia-
sta, ale nie tylko, śpiewająco zakończą rok szkolny, wykonując 
bardziej lub mniej znane, ale zawsze piękne piosenki. Wstęp 
bezpłatny. 

FESTIWAL U ŹRÓDEŁ
2 lipca na szczycie Równicy odbędzie się Festiwal u Źródeł.

Pomoc dla ukraińskich dzieci – sportowców.
Program imprezy: 16.00 – Kasia Skiba i Ja, 17.15 – U Pana 

Boga za Piecem, 18.30 – Biełaso, 20.30 – Patsyki z Franeka, Pro-
wadzenie: Sylwester Szweda. W dniu 2 lipca możliwe utrudnienia 
na drodze dojazdowej na szczyt Równicy.
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KAROLINA 
NA DACHU AFRYKI

Słyszałam kiedyś, że wyjście na Dach 
Afryki, to żaden wyczyn, przyjemna dro-
ga trekkingowa dla każdego, jednak po 
spotkaniu, obejrzeniu zdjęć i fenomenalnej 
prelekcji doszłam do wniosku, że jeżeli 
chcesz zrobić coś spektakularnego w ży-
ciu, to właśnie mogłoby to być wejście na 
Kilimadżaro. Karolina Fojcik-Pustelnik 
opowiedziała o wspinaczce, która trwała 
sześć dni. Ekipa wspinaczkowa składała 
się z 42 osób, do obsługi ich potrzebnych 

było 120 tubylców: tragarzy, kucharzy, 
przewodników. W pierwszym dniu odbyło 
się spokojne przejście stosunkowo krótkie-
go dystansu ale z dużym przewyższeniem 
na wysokość 3000 metrów. Wszyscy się 
denerwowali dlaczego tak wolno, ale już 
po tym trekkingu wiedzieli, że pokonanie 
tego odcinka w jeden dzień, to nie jest 
łatwa sprawa. Drugiego dnia odbyło się 
przejście na wysokość 3800 metrów,  
a trzeciego wejście aklimatyzacyjne na 

W piątek 9 czerwca w Czytelni Miejskiej Biblioteki odbyło się spotkanie z Karoliną 
Fojcik-Pustelnik pt. „Moje Kilimandżaro”. Frekwencja dopisała, trzeba było do-
stawiać krzesła ale nie ma się co dziwić, bo było to bardzo ciekawe i pouczające 
spotkanie. 

Karolina Makarewicz i Karolina Fojcik-Pustelnik w namiocie w drodze na Kilimandżaro.

wysokość 4600 metrów i zejście do obo-
zu na wysokości 3950. Czwartego dnia 
prelegentka wraz z ekipą wyruszyła do 
obozu na wysokości 4550 metrów i tam 
spędziła wieczór na odpoczynku przed ata-
kiem szczytowym. Piąty dzień wyprawy, 
to dzień zdobywania szczytu. O północy 
wymarsz, czas przejścia to około 8 godzin 
powolnego marszu, któremu towarzyszył 
śpiew przewodników, który miał za zada-
nie budzenie wędrujących, ponieważ na tej 
wysokości normalny człowiek odczuwa 
cały czas zmęczenie i potrzebę snu. Postoje 
trwają tylko 3 minuty i wtedy człowiek 
zastanawia się czy warto mu w ogóle zdjąć 
rękawiczkę, bo to na tej wysokości ogrom-
ny wysiłek i niepotrzebne „marnowanie 
energii”. Po dotarciu na szczyt była chwila 
na nacieszenie się widokiem, zrobienie 
zdjęć, a następnie zejście w dół do obozu, 
gdzie miało się trochę czasu na odpoczy-
nek i znowu wędrówka do niższego obozu. 
I tak po kolei coraz niżej, do pięknej bujnej 
roślinności i oczywiście do hotelu, gdzie 
po 6 dniach można wreszcie było skorzy-
stać z prysznica. Na koniec prelegentka 
podkreśliła, że nie mogłaby zrealizować 
swojego marzenia bez wsparcia męża  
i córki za co im bardzo dziękuje.

Podziwiam wyczyn Karoliny Fojcik-
-Pustelnik, była to walka ze swoimi sła-
bościami, z dolegliwościami kobiecymi, 
z chorobą wysokościową. Każdy krok na 
szczyt okupiony był ogromnym wysiłkiem, 
chęcią udowodnienia sobie, że da radę,  
a obserwowanie, osób schodzących do 
obozu, ponieważ z różnych przyczyn 
musiały się wycofać nie był przyjemny.  
Nieraz chciało się jej płakać ale uśmiechała 
się do zdjęć i co najważniejsze: dała radę, 
zdobyła Kilimandżaro.  

                              Katarzyna Waliczek

25. edycja MEKWB Jonasz odbyła się 
pod hasłem Ewangelii Marka.

Konkurs organizowany jest przez Kurię 
Kościoła rzymskokatolickiego diecezji 
bielsko-żywieckiej oraz Ewangelickie 
Towarzystwo Katechetyczne Jonasz.            

14 czerwca br. o godzinie 10.00  
w Bielskim Centrum Kultury im Marii 
Koterbskiej odbyło uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom Konkursu.

W Konkursie nagrodzeni zostali  na-
stępujący uczniowie Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu:

II miejsce w grupie pierwszej Aleksan-
der Szeremeta, kl 4 SP 2 Ustroń

II miejsce w grupie drugiej Emilia 
Sztwiertnia, kl 5 SP 2  Ustroń

MIĘDZYNARODOWY 
EKUMENICZNY 

KONKURS 
WIEDZY BIBLIJNEJ 

JONASZ 
2021-2022

Nagrodzonym dzieciom gratulujemy 
niekwestionowanego sukcesu oraz zasłu-

żonego wypoczynku podczas nadchodzą-
cych wakacji.                 Urszula Śliwka

Emilia Sztwiertnia. Aleksander Szeremeta.
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W uroczystości otwarcia wystawy poświęconej ks. Juliuszowi Bursche brało udział sporo zborowników, ale również przedstawiciele władz 
powiatu i miasta.                                                                                                                                                                  Fot. L. Szkaradnik

Był on niestrudzonym rzecznikiem 
sprawy polskiej, toteż podczas II wojny 
światowej za swoje przekonania i posta-
wę zapłacił najwyższą cenę. Wystawa 
przedstawia drogę życia i najważniejsze 
dokonania biskupa, a także zarysowuje 
kontekst historyczny jego aktywności. 
Ekspozycję pozyskano z Instytutu Pamię-
ci Narodowej oddziału w Lublinie, gdzie 
przygotowała ją Renata Lesiakowska,  
a jej organizatorem w naszym mieście 
jest parafia ewangelicka i przewodniczący 
Rady Miasta Marcin Janik. Na wstępie 
powitał on przybyłych gości: starostę 
cieszyńskiego Mieczysława Szczurka, 
burmistrza Przemysława Korcza, który 
był obecny również na poprzedzającym 
uroczystość nabożeństwie, a obaj objęli 
przedsięwzięcie honorowym patrona-
tem, oraz członka Zarządu Cieszyńskie-
go Stanisława Malinę i ks. proboszcza 
Dariusza Lercha, którego poproszono  
o otwarcie wystawy. Oto jego słowa:  
„W momencie wybuchu II wojny świa-
towej ks. Bursche wygłosił następujące 
orędzie: >>My Polacy ewangelicy, któ-
rzy jesteśmy integralną częścią narodu 
polskiego, którzy z nim żyjemy i z nim 
czujemy – nas nie potrzeba nawet wzy-
wać byśmy w dziejowej tej chwili złożyli 
ofiarę mienia i krwi na ołtarzu dobra Oj-
czyzny. Żadne ofiary nie będą nam zbyt 
wielkie, aby dać odpór mocy, która urągać 
chce majestatowi Rzeczpospolitej<<. Po 
wygłoszeniu przez księdza Słowa Boże-
go i modlitwy głos zabrał starosta, który 
przypomniał: „Ewangelista napisał, że 
nie ma większej miłości niż gdy kto ży-
cie oddaje za przyjaciół swoich. Patrząc 
na życiorys biskupa Bursche, myślę, że 
zrobił on coś więcej, bo pokazał nam jak 
niezłomnie okazywać swoją wolę, swoją 
polskość i oddał życie za to, co było naj-
cenniejsze – za narodowość i jego postawę 
powinniśmy zawsze mieć w pamięci”. 

Z kolei burmistrz powiedział: „Bardzo 
dobrze się składa, że w czwartek odbyło 

ZAPŁACIŁ NAJWYŻSZĄ CENĘ

się nabożeństwo przy Kamieniu, a dzisiaj 
otwarcie wystawy ks. Bursche. Jest to 
zdjęcie w czasie postaw ewangelików 
cieszyńskich sprzed kilkuset lat i postawy 
ewangelików polskich sprzed niewielu 
w porównaniu z tą historią lat. Zawsze 
potrzebne było poświęcenie i walka o to, 
aby swoją wiarę zachować. Ja z tej oka-
zji chciałem do Muzeum im. Ks. Piotra 
Wowry przekazać skromną, ale bardzo 
cenną rzecz. Jest to modlitewnik z 1682 
r., który został znaleziony, a wcześniej 
ukryty – z czasów, kiedy ewangelicy nie 
mogli wyznawać swojej wiary. Jest on 
wydany w Lipsku na uchodźctwie przez 
pastora słowackiego Petrusa Sergiusa  
i on bardzo dobrze pokazuje, że w tam-
tym czasie to księża słowaccy nieśli tutaj 
Słowo Boże. Było to sto lat wcześniej jak 
Solnenzis został tu proboszczem. Życząc 
wszystkiego najlepszego parafii przekazu-
ję ten ważny dla tożsamości ewangelików 
cieszyńskich dar na ręce kustosza muzeum 
Kariny Wowry”. 

M. Janik dziękując gościom oraz orga-
nizatorom wystawy zaprosił wszystkich 
obecnych do zwiedzania, a na zakoń-
czenie przygotowano poczęstunek w sali 

parafialnej. Wystawa czynna będzie przez 
wakacje, więc może stanowić ciekawą 
i pouczającą trasę spacerową o każdej 
porze dnia dla wszystkich mieszkańców 

W niedzielę 19 czerwca po nabożeństwie w kościele ewangelickim ap. Jakuba 
Starszego zaproszono na wystawę plenerową urządzoną na placu kościelnym, 
poświęconą ks. biskupowi Juliuszowi Bursche, zwierzchnikowi Kościoła ewange-
licko-augsburskiego w Polsce, którego 160 rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci 
przypada w tym roku.

Ustronia, którzy są zainteresowani losami 
księdza patrioty, związanego z ziemią 
cieszyńską.                  Lidia Szkaradnik

Burmistrz przekazał cenny zabytek do Muze-
um im. Ks. Piotra Wowry. Fot. L. Szkaradnik
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LIPOWIEC DUMNY Z DZIEŁA
Na zakończenie części artystycznej uczniowie i uczestnicy uroczystości zaśpiewali hymn szkoły autorstwa Małgorzaty Heller. Fot. M. Niemiec

Przez historię szkoły i bogaty program 
artystyczny przeprowadziła publiczność 
para konferansjerów – profesjonalista Szy-
mon Pilch i utalentowana Karolina Chwa-
stek, uczennica klasy 8 tamtejszej szkoły, 
ale najpierw przybyłych powitała Katarzy-
na Burzyńska – dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu, w skład 
którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5. 
List ministra edukacji i nauki Przemysława 
Czarnka odczytał wicekurator śląski Jacek 
Szczotka, list od burmistrza Ustronia Prze-
mysława Korcza odczytała radna Bożena 
Piwowar, list Ewy Lankocz, przewodniczą-
cej Koła w Ustroniu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego odczytał Bogdan Kozieł. 
Konferansjer przeczytał list Mariusza 
Kozicy – prezesa firmy Celma Indukta 
S.A. Życzenia urodzinowe złożyły panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipowca  
z przewodniczącą Olgą Kisiałą i wręczyły 

dyrektor Burzyńskiej prezent – tort, któ-
rego dekorację stanowiło zdjęcie szkoły. 

Trzeba zaznaczyć, że pięćdziesiątka stuk-
nęła nie szkole w Lipowcu, a budynkowi,  
w którym obecnie uczą się dzieci, bo szkoła 
działała pod Lipowskim Groniem od 1904 
r. Została wybudowana za czasów austria-
ckich. Pierwotnie zajmowała budynek,  
w którym dziś mieści się Przedszkole nr 
5. Idea budowy nowej szkoły w Lipowcu 
zrodziła się, gdy zwiększyła się liczba 
uczniów i budynek starej szkoły okazał 
się za ciasny, a nauka 170 dzieci musiała 
się odbywać na dwie zmiany. Na czele 
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły 
stanął Stanisław Greń, a po nim tę funkcję 
objął Józef Balcar. 

5 maja 1969 r. podpisano deklarację fun-
datorską między Dyrekcją i Samorządem 
Robotniczym Fabryki Maszyn Elektrycz-
nych Celma w Cieszynie oraz Wojewódz-

kim Komitetem Społecznego Funduszu 
Budowy Szkół i Internatów w Katowicach 
i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Cieszynie. Na mocy deklaracji załoga 
Celmy zobowiązała się do częściowego 
sfinansowania kosztów budowy szkoły 
podstawowej w Lipowcu. Poza dotacjami  
z funduszu zakładowego i składkami załogi, 
pracownicy zakładu w czynie społecznym 
pomagali w budowie. Wstępne prace roz-
poczęto późną jesienią 1969 r., a w 1970 
r. budowa ruszyła pełną parą. Budynek 
nowej szkoły był gotowy w stanie suro-
wym jesienią 1970 roku. Wszystkie prace 
budowlane wykonane zostały samodzielnie 
przez mieszkańców Lipowca, którzy ciężko 
pracując, spędzili na placu budowy wiele 
dni. Mieszkańcy dzielnicy opodatkowali się 
na rzecz nowej szkoły. 

Uroczyste otwarcie nowej Szkoły Pod-
stawowej im. Franciszka Waniołki w Li-
powcu odbyło się 13 marca 1972 r. Nowa 
szkoła posiadała 11 pracowni, w tym Izbę 
Pamięci Narodowej, którą odwiedził m.in. 
wiceminister Oświaty i Wychowania gen. 
Zygmunt Huszcza. Był to budynek nowo-
czesny, przestronny i bogato wyposażony 
w najróżniejsze pomoce audio-wizualne. 
W drugim etapie zaplanowano budowę 
sali gimnastycznej. Ostatecznie została 
ona oddana do użytku 5 grudnia 1975 r.  
z okazji VII Zjazdu PZPR. W styczniu 1973 
r. Nierodzim i Lipowiec zostały włączone 
do miasta Ustronia jako dzielnice, a szkoła 
w Lipowcu otrzymała numer 5. 

Dyrektorem szkoły był wówczas Jó-
zef Balcar, postać zasłużona dla rozwoju 
oświatowo-kulturalnego Lipowca. Józef 
Balcar założył po wojnie pierwszy amator-
ski teatr w Lipowcu, przyczynił się również 
do powstania zespołu folklorystycznego.  
W jego ślady poszła córka, Leokadia Chra-
ścina – nauczycielka, później dyrektor 
szkoły w Lipowcu, która wraz z nauczy-
cielką wychowania muzycznego Krystyną 
Szlauer założyła Dziecięcy Zespół Pieśni  
i Tańca „Lipowiec”. Zespół odnosił sukce-
sy, zdobywając wiele nagród, m.in. wyróż-
nienia I i II stopnia w Wojewódzkich Prze-
glądach Dziecięcych Zespołów Artystycz-
nych. Bardzo szybko zaczął się wyróżniać, 
zostawiając w tyle renomowane zespoły  
z Podhala i Zakopanego. Rozsławił Lipo-
wiec i lipowską szkołę w kraju i za granicą.

Od lat 70. szkoła w Lipowcu realizowała 
nowatorski, jak na ówczesne czasy, system 

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipowcu obchodzono 6 czerwca. Społecz-
ność Piątki przygotowała piękną uroczystość, a jak zdradziła nam dyrektor szkoły 
– pracowało na to 100 procent pracowników na 100 procent mocy już od maja 
ubiegłego roku. Widać było też zaangażowanie uczniów i rodziców. Dopisali goście 
– przedstawiciele urzędów, zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, stowarzyszeń 
oraz mieszkańcy dzielnicy. Było co oglądać, czego posłuchać i co zjeść. 

Entuzjastycznie przyjęto występy dzieci z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących  
w szkole i z działającego niedaleko Przedszkola nr 5. Oglądał je z uśmiechem zasiadający 
w pierwszym rzędzie Stanisław Greń, pierwszy szef Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.  
                                                                                                                     Fot. M. Niemiec
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W 2003 r. powstało wielofunkcyjne boi-
sko ze sztuczną trawą, które było nie lada 
wyzwaniem, bo wiązało się z wybudowa-
niem murów oporowych. Wszystko udało 
się, dzięki pozyskanym wówczas sponso-
rom. Trzeba też wspomnieć o uruchomieniu 
w Lipowcu w 2005 r. Rodzinnego Domu 
Czasowego Pobytu Dzieci Sindbad, które-
go wychowankowie uczęszczają do tejże 
szkoły. 

1 września 2008 r. funkcję dyrektora 
przejęła Dominika Jucha. To czas zastą-
pienia dziennika papierowego dzienni-
kiem elektronicznym. W szkole dzięki 
dofinansowaniu Rady Rodziców pojawia 
się tablica interaktywna. Utworzony został 
parking dla pracowników szkoły. Powstał 
plac zabaw dla dzieci starszych. To czas, 
kiedy przygotowywano się i świętowano 
jubileusz 40-lecia szkoły. W roku szkolnym 
2015/2016 obowiązki dyrektora szkoły 
w zastępstwie przebywającej na urlopie 

wychowawczy według koncepcji prof. 
Heliodora Muszyńskiego. W październiku 
1973 r. dyrektor szkoły Józef Balcar oraz 
nauczycielka Elżbieta Tyrna wystąpili  
w audycji telewizyjnej „Tele Echo” nada-
wanej przez TV Warszawa. Mówili o szko-
le w Lipowcu oraz o wprowadzanej w niej 
koncepcji wychowawczej. W 1974 r. szkoła 
poddana została wizytacji. Szkoła została 
zaliczona do placówek wyróżniających się. 
Sam profesor Uniwersytetu Poznańskiego 
Heliodor Muszyński zawitał do Lipowca 
w styczniu 1975 r.

W 1977 r. w ramach konkursu „Szkoła 
bezpiecznym miejscem dla dzieci” wybu-
dowano Miasteczko Ruchu Drogowego. 
Szkoła zdobyła w tym konkursie pierwsze 
miejsce w kraju i została odznaczona Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych przy-
stąpiono do budowy boiska sportowego, 
oczywiście w czynie społecznym. Roz-
począł swoją działalność Uniwersytet dla 
Rodziców.

W 1981 r. Józef Balcar zostaje mia-
nowany Miejskim Dyrektorem Szkół  
w Ustroniu, zachowując stanowisko dyrek-
tora szkoły w Lipowcu, zastępcą zostaje 
jego córka, nauczycielka szkoły Leokadia 
Chraścina. W 1984 r. Józef Balcar odchodzi 
na emeryturę, a Leokadia Chraścina zostaje 
dyrektorem szkoły.

Już w latach 80. uczniowie szkoły odno-
sili sukcesy sportowe, do których przyczy-
nił się nauczyciel wychowania fizycznego 
Marek Konowoł. Młodzi sportowcy z Li-
powca zdobywali czołowe miejsca w mi-
strzostwach Polski, przywożąc z każdych 
zawodów sporo medali. Obecnie dzieło 
swojego taty kontynuuje wuefistka Mag-
dalena Kubala, dzięki której zawodnicy  
z Lipowca zdobywają medale i mistrzow-
skie tytuły w lekkiej atletyce. Historia spor-
towych osiągnięć uczniów przedstawiona 
jest na banerach w sali gimnastycznej. 
Magdalena Kubala prowadzi też zajęcia  
z gimnastyki artystycznej. 

Lata 90. wiążą się z wielkimi przemia-
nami w Polsce, których efektem było usu-
nięcie z nazwy szkoły nazwiska patrona.  
W 1992 r. funkcję dyrektora szkoły objął 
Marek Konowoł i pełnił ją przez 16 lat. 
Nowy dyrektor zmienił wizerunek szkoły 
za sprawą remontów i inwestycji. Meta-
morfozie uległy przede wszystkim szkolne 
obiekty sportowe. Szkoła nadal była lokal-
nym centrum życia kulturalnego. W 1994 
r., gdy w szkole pojawiła się kserokopiarka, 
zaczęła ukazywać się szkolna gazetka „Li-
powskie Wieści” adresowana do młodzieży 
szkolnej i mieszkańców dzielnicy, póź-
niej pojawiała się pod nazwą „Co piszczy  
w Lipowcu”, a redagowały ją dzieci szkolne.

Na początku lat 2000 w ramach czy-
nu społecznego wybrukowano plac oto-
czony skwerem, na którym odbywała 
się uroczystość jubileuszowa. W 2002 r. 
wprowadzono do uroczystości szkolnych 
Święto Szkoły, które było pieczołowicie 
kultywowane, a jego celem była prezen-
tacja wszechstronnego dorobku uczniów. 
Podczas Święta Szkoły pierwsze spektakle 
wystawiał zespół teatralny „Entliczek Pen-
tliczek”, który później zdobywał nagrody 
na wielu przeglądach artystycznych.

zdrowotnym Dominiki Juchy pełniła Mał-
gorzata Heller.

Od września 2015 r. zajęcia komputero-
we odbywają się w wyremontowanej oraz 
wyposażonej w nowy sprzęt pracowni. Po-
wstała nowa szatnia przy współpracy Rady 
Rodziców. 1 września 2016 r. dyrektorem 
sześcioletniej szkoły, do której uczęszczało 
78 uczniów, została Katarzyna Burzyńska.

W tym samym roku nastąpiło uroczy-
ste otwarcie nowo wyremontowanej sali 
gimnastycznej wraz z całym zapleczem  
i przygotowanym miejscem na dodatkową 
salę lekcyjną. W tym czasie szkoła dyna-
micznie się rozwija. Została przeprojekto-
wana i wyremontowana część mieszkalna, 
pomieszczenie biblioteki i jedna sala na 
parterze, tak by mogły powstać oddziały 
przedszkolne. W 2018 r. szkoła powięk-
szyła się o jeden oddział przedszkolny.  
W 2019 r. powstał drugi oddział przed-

Przy dźwiękach melodii „Lipowski Groń”, którą na skrzypcach grała Małgorzata Krajewska,  
a na akordeonie jej tata, zakopano kapsułę czasu, a obok zasadzono lipę, która była prezentem 
urodzinowym od burmistrza Ustronia Przemysława Korcza i przewodniczącego Rady Miasta 
Ustroń Marcina Janika. Panowie złożyli życzenia i gratulacje na ręce dyrektor Burzyńskiej 
kilka dni przed uroczystością.                                                                  Fot. M. Niemiec

O przepis na tort przewodniczącą KGW Lipowiec Olgę Kisiałę pyta Marek Konowoł, dyrektor 
SP-5 w latach 1992-2008.                                                                                Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 12)



12                                                                                      23 czerwca 2022 r.

szkolny, a w 2021 r. dołączył trzeci. Poprzez 
połączenie Przedszkole nr 5 ze szkoła Pod-
stawową nr 5 z Oddziałami Przedszkolnymi 
powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 
w Ustroniu.

Staraniem dyrekcji i informatyka To-
masza Postrzednika oraz Rady Rodziców, 
którzy skorzystali ze środków miejskiego 
Budżetu Obywatelskiego, szkoła pozyskała 
środki na zakup nowoczesnego sprzę-
tu: komputerów, tabletów, projektorów, 
dronów, robotów, drukarek 3D, stając się 
jedną z najlepiej wyposażonych techno-
logicznie placówek w Ustroniu. W szkole 
prowadzone są zajęcia z robotyki. W czasie 
pandemii szkoła w Lipowcu jako jedyna 

dysponowała taką ilością komputerów, że 
mogła je wypożyczać uczniom.  

Podczas uroczystości podkreślano rolę 
Rady Rodziców w doposażeniu szkoły 
w pomoce dydaktyczne, w finansowaniu 
wycieczek, wyjazdów do teatru, kina, fil-
harmonii czy na konkursy, zakupie nagród, 
oraz społeczności lipowskiej. Dzięki nim 
udało się doposażyć szkołę w nowinki 
techniczne i wybudować plac zabaw.

Uczniowie wspomnieli jeszcze o grupie 
wolontariuszy, pracujących pod opieką 
Marzeny Malaki, którzy m.in. sprzątają 
Lipowiec, oraz o grupie twórców, pra-
cujących pod okiem Małgorzaty Cieślar, 
których rękodzieło można podziwiać na 

okolicznościowych wystawach w okresach 
przedświątecznych.

Wniesiono dwa torty – jeden od Koła 
Gospodyń Wiejskich, a drugi od rodziców 
uczniów, wykonany przez Barbarę Skrzyp. 
Impreza trwała jeszcze długo. Zwiedzano 
szkołę, oglądając wystawę historyczną, 
sportową, prezentacje przygotowane na 
podstawie udostępnionych przez miesz-
kańców zdjęć, pokazy robotów i makiety 
szkoły wykonane przez uczniów. 

Wystąpili: Franciszek Chrapek z kla-
sy 7 (laureat konkursów recytatorskich) 
– wiersz Wiktora Pasternego „Jo Li-
powczón”; przedszkolaki z oddziałów 
przedszkolnych: Wiewiórki – „Zasiali 
górale” (nauczycielka Klaudia Górniok), 
Biedronki „Poszło dziewczę” (nauczy-
cielka Elżbieta Wójcik), Jeżyki – „Szu-
mi Jawor” (nauczycielka Klaudia Greń); 
dzieci z Przedszkola nr 5 – „Kozierajka” 
(nauczycielka Joanna Cieślar); ucznio-
wie klasy 4 (nauczycielka Małgorzata 
Cieślar); uczniowie klasy 5 – „Szklana 
pogoda” (nauczycielka Izabela Zwias); 
gimnastyczki artystyczne (nauczycielka 
Magdalena Kubala); uczniowie klasy 5  
i 8 – „Bohemian Rhapsody” i „We are the 
world” (przygotowanie – rodzice); aktorzy 
teatrzyku Entliczek Pentliczek – Sempe 
i Gościnny „Mikołajek” – „Najmilsza 
pamiątka” (nauczycielka Anna Niemiec); 
Jan Kuczera (wyróżnienie w Miejskim 
Konkursie Recytatorskim) – Jacek Cud-
ny „W sieci” (nauczycielka Małgorzata 
Heller); przedszkolaki z grupy „Smerfy” 
(nauczycielki Jolanta Sieroń i Aleksandra 
Jucha), uczniowie Społecznego Ogniska 
Muzycznego z Wisły, które powróciło do 
SP-5 po 50 latach i reaktywowało Koło 
Ogniska w Lipowcu (pod kierunkiem Igi 
Jagiełło, dyrektor Ogniska). 

                                     Monika Niemiec
Informacje na podstawie scenariusza 

uroczystości Anny Niemiec

3 czerwca, w piątek w Przedszkolu nr 
1 w Ustroniu odbył się kolejny, długo 
oczekiwany i przez wszystkich wytęsk-

niony PIKNIK RODZINNY. Po prawie 
trzyletniej przerwie udało się wrócić do 
tej cyklicznej imprezy i zaproponować 

wszystkim sympatykom Przedszkola nr 
1 przednią zabawę przy pięknej pogo-
dzie. Dzieci występowały dla rodziców, 
przeprowadzono konkurencje sprawnoś-
ciowe, była okazja do pomalowania twa-
rzy, odbyła się licytacja, loteria fantowa, 
malowanie na folii. Do przedszkola dotarł 
wóz strażacki, traktor, klaun i fioleto-
wa Krówka Milka. Dużym powodze-
niem cieszyły się suto zastawione stoiska  
z potrawami i wypiekami.

Pracownicy Przedszkola nr 1 serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób wsparli organizację Festynu – Ro-
dzicom, zwłaszcza członkom Rady Ro-
dziców na czele z przewodniczącą panią 
Magdą Polok, oraz sponsorom: Canea 
Artykuły Dekoracyjne, Mokate, Ustro-
nianka, Uzdrowisko Ustroń, Bielenda, 
Nadleśnictwo Ustroń, Szkółka Sportowa 
Sport&Fun, Pokoje&Spa Mileżówka, Re-
nata Naglik – prezes Spółdzielni Brenna, 
Jan Zachar, Fizjomaximus – Sanatorium 
Uzdrowiskowe Malwa, kwiaciarnia Pink 
Flower, Mleczdar s.c., FHU Szymon Polo-
czek, MirMax zakłady mięsne, Piekarnia-
-Cukiernia Bethlehem, Chlebowa Chata, 
OSP Ustroń Centrum.

ZABAWA I PIĘKNA POGODA

Występ – niespodzianka. Wokalistki i wokalistów z klasy 5 i 8 do występu przygotowali ro-
dzice. Za sprawą strojów i muzyki uczniowie przenieśli widzów do lat 80.   Fot. M. Niemiec

(cd. ze str. 11)
LIPOWIEC DUMNY Z DZIEŁA
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W ostatnim czasie, w ramach projektu „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim  
w okresie rewolucji przemysłowej”, odrestaurowany został budynek nr 78 w Nyd-
ku, gminie oddzielonej od Ustronia pasmem Czantorii. W odnowionej „Dřeviónce”, 
czyli drewnianej chacie mieszczącej niegdyś pod jednym dachem zabudowania 
gospodarcze, montowana jest właśnie transgraniczna ekspozycja, przedstawiającą 
początki rewolucji przemysłowej w Nydku, wiążącej się ściśle z Hutą „Klemensa” 
w Ustroniu. Trzeba bowiem pamiętać, iż hutę w Trzyńcu założono dopiero w 1839 
r., gdy ustroński wielki piec działał już od 67 lat. 

WSPIERAMY DZIEDZICTWO 
PRZEMYSŁOWE W NYDKU

Dlatego też starosta Nydku zwrócił 
się do Muzeum Ustrońskiego z prośbą  
o wszelką pomoc merytoryczną oraz 
współpracę z koordynatorką projektu po 
stronie czeskiej – dr Ireną Plškovą Cichą, 
etnolożką i wydawcą cennych regional-
nych publikacji fotograficznych. Jako że 
nasze niewielkie Muzeum posiada bogate 
zbiory, zasób wiedzy oraz materiały ikono-
graficzne, z przyjemnością postanowiliśmy 
się podzielić i zaangażować w doposażenie 
„Dřeviónki”. Wszak nydczanie byli nie-
gdyś zatrudnieni w ustrońskiej hucie, do 
której przybywali pokonując Czantorię,  
a na swoich terenach wydobywali dla 
niej cenną rudę żelaza (jej zasoby w Nyd-
ku były najbogatsze na Śląsku Cieszyń-
skim) oraz wypalali w mielerzach węgiel 
drzewny. Zachowała się nawet wzmianka  
o tym, iż rudziarze, transportując urobek 
do Ustronia,  musieli po drodze zatrzymy-
wać się w cechowni – niewielkim urzędzie 
górniczym, znajdującym się na wzgórzu 
Goruszka w pobliżu Małej Czantorii,  
w którym sprawdzano wagę i jakość 
przewożonego surowca. W minionym  ty-
godniu, przy okazji transportu eksponatów 
do Nydku, dzięki charyzmatycznej Irenie 
Cichej poznaliśmy tamtejszy kościółek 
św. Mikołaja z 1576 r., obecnie najstarszy 
na Śląsku Cieszyńskim, podziwialiśmy 
miejsca lokalizacji dawnych sztolni, za-
chowane jeszcze w pamięci ludzkiej,  
a także liczne relikty budownictwa drew-
nianego. Największą atrakcją była jednak 
szalona jazda w górę potoku Głuchówka, 
prawobrzeżnego dopływu Olzy w paśmie 

Czantorii i Stożka, finałem której okazała 
się tzw. klauza – mroczny sztuczny staw 
oraz inne konstrukcje hydrotechniczne, 
służące do spiętrzania wód, co pozwa-
lało na spławianie węgla drzewnego na 
wezbranej fali Głuchówki. W tej okolicy, 

na Kolibiskach, konsolidowało się zatem 
kilka form zarobku, zapewniającego godne 
życie ubogim mieszkańcom Nydku – tuż 
obok klauzy wznosiły się dymiące miele-
rze, w których wypalano węgiel drzewny, 
a  ponad nimi, na górskich zboczach, 
usytuowane były liczne koliby pasterskie. 
I. Cichá jest również współautorką ekspo-
zycji w muzeum w Bystrzycy, największej 
miejscowości w  Republice Czeskiej, nie 
posiadającej statusu miasta ani miasteczka. 
Przed laty bystrzyczanie, podobnie jak 
ustroniacy, mieli „swoją” żydowską rodzi-
nę Windholzów,  w budynku której w 1925 
r. powstało klimatyczne kino, funkcjonu-
jące do dziś z zachowanym oryginalnym 
wyposażeniem. Pozostałe pomieszczenia 
domu Windholzów przeznaczono na sale 
muzealne z wartościową ekspozycją etno-
graficzną, wkomponowaną w zachowane 
pierwotne elementy budynku – pięknie 
zachowane łukowate sklepienia, osłonię-
te szklanymi taflami, po których moż-
na chodzić, niesamowite ceglane wnęki,  
w których dawni żydowscy właściciele 
przechowywali Torę, a także usytuowaną 
wewnątrz budynku głęboką studnię, do któ-
rej można zajrzeć przez przeszklone wieko 
(zawroty głowy murowane!). Bystrzyckie 
muzealne kino propaguje również dawne, 
zapomniane gatunki warzyw, owoców  
i ziół oraz prowadzi punkt wymiany nasion, 
o co dba przewodnik-ekolog Jan Michalik. 
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia 
Bystrzycy oraz Nydku, miejscowości, 
która z nami graniczy, ale tak naprawdę 
nie znany jej zbyt dobrze. Spotkamy tam 
nie tylko eksponaty z Ustronia, ale rów-
nież serdecznych ludzi z etnograficznymi 
pasjami. A przede wszystkim poczujemy 
atmosferę dawnego Śląska Cieszyńskiego, 
która u nas już nieco się zatarła.

Alicja Michałek, 
Muzeum Ustrońskie

Na zdjęciu etnolodzy z Muzeum Ustrońskiego wraz z Ireną Cichą i pracownicami 
„Dřeviónki”. Od lewej: Zuzana Tvrdá, Kamil Podżorski, Uršula Koky, Alicja Michałek, 
Irena Cichá.

Od 12 lat w Przedszkolu nr 6 w Nie-
rodzimiu organizowany jest Konkurs 
Recytatorski pod hasłem „Mój ulu-
biony wiersz” dla dzieci z ustrońskich 
przedszkoli. W tym roku, ze względu 
na obostrzenia związane z pandemią, 
nie mogliśmy zaprosić małych artystów 
do naszego przedszkola. W związku  
z tym dzieci zostały zaproszone do na-
grania swoich występów i przesłanie ich  
w formie elektronicznej. Celem konkur-
su było zainteresowanie dzieci poezją, 
kształtowanie wrażliwości na piękno 
języka ojczystego i rozwijanie zdolno-
ści recytatorskich, promowanie kultury 
żywego słowa wśród dzieci, wspieranie 
uzdolnień i pomoc w rozwijaniu ich 
zainteresowań. Wszystkie nadesłane do 
przedszkola nagrania zachwyciły jury. 
Dzieci były bardzo dobrze przygotowane 
przez swoich nauczycieli, poziom okazał 
się być wysoki. 

Wyniki: 1. Michalina Maciejczek  
z Przedszkola nr 5 („Szklanka Przechwa-
lanka” H. Niewiadomska), 2. Lilianna 
Kiernicka z Przedszkola nr 5 („Rogal  

i bułka” H. Niewiadomska), 3. Iga Tomi-
ca z Przedszkola nr 1 („Entliczek Pentli-
czek” J. Brzechwa).    Arleta Połowczuk

ZACHWYCILI JURY

Michalina Maciejczek.
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B IBLIOTEKA POLECA  
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Joanna Kończak, Nikola Kucharska  i inni 
„Jak to działa? Książki” 

 
Klara fascynuje się światem wokół. Chciałaby zrozumieć, skąd biorą 
się książki, a w przyszłości zostać bibliotekarką albo pisarką. Każdą 
wolną chwilę poświęca na zdobywanie wiadomości. Pomaga jej dzia-
dek, który swymi zabawnymi rysunkami cierpliwie odpowiada na ko-

lejne pytania wnuczki. Czy za pomocą 
sznurka i węzełków można „zapisać” 
opowieść? Czym różni się papirus od 
pergaminu? Na czym polegała praca  
w średniowiecznym skryptorium? Po co 
książce skład i layout? Z czego dawniej 
robiło się papier, a co dziś potrzebne 
jest do jego produkcji? Skąd wzięło 
się powiedzenie „czytać od deski 
do deski”? Czym zajmuje się agent 
literacki? Co to jest antykwa, szeryf 
czy kursywa? Duży format, wypełnione 
szczegółami ilustracje, edukacja po-
łączona z zabawą i humorem to tylko 
niektóre z zalet tej niezwykłej książki 
o książkach.

Mirosław Wlekły 
„Jadą Haliki przez Ameryki” 

 
180 tysięcy kilometrów przygody. Taką wyprawę mógł wymyślić tylko ktoś, kto pod-
różowaniu oddał całe serce! Tony Halik nie przestaje fascynować dzieci i dorosłych! 
Tym razem z żoną Pieret i psem Łolim ruszają w niezwykłą podróż przez obie Ameryki. 
Mają do pokonania trasę z Argentyny aż na Alaskę i z powrotem. Oczywiście, co i rusz 

wpakowują się w kłopoty albo to kłopoty wpakowują 
się prosto na nich. Po drodze Toni i Pieret muszą choćby 
rozwiązać tajemnicę wulkanu, napoić „żebrzące drze-
wo”, uratować przed pumą zwierzęta w schronisku, 
pokonać autem przepaść i uciec przed bandytami.  
A to dopiero początek największej przygody ich życia, 
jaka czeka ich w Stanach Zjednoczonych. Przygody  
o imieniu… Ozana. Po sukcesie książki „Przygoda dzika 
Toniego Halika” Mirosław Wlekły opowiada o dalszych 
losach słynnego podróżnika. W tworzeniu książki 
pomogły dzieci autora, które pokochały zakręconego 
Toniego, kiedy ich tata pisał jego bestsellerową bio-
grafię dla dorosłych „Tu byłem. Tony Halik”. Tryskające 
kolorami i energią ilustracje, dzięki którym możemy 
towarzyszyć Halikom w podróży, namalowała Magda-
lena Kozieł-Nowak.

RECYKLING 
wspólny interes

Przed nami długo wyczekiwane i upragnione wakacje, a że 
letnia aura zachęca do aktywności, więc jest to czas, w którym 
podróżujemy i zwiedzamy nieraz dalekie kraje. Niestety każdego 
roku na świecie porusza się miliard osób, toteż z turystyką wiążą 
się poważne problemy ekologiczne, takie jak wyczerpywanie 
się lokalnych zasobów naturalnych, zanieczyszczenie powie-
trza, namnażanie się odpadów czy utrata naturalnych siedlisk. 
Turystyka przyczynia się do ponad 5 % globalnej emisji gazów 
cieplarnianych, z czego 90 % przypada na transport, dlatego 
najlepiej byłoby podróżować na piechotę lub rowerem do miejsc 
możliwie najmniej oddalonych od miejsca zamieszkania, więc 
jeśli to tylko możliwe zamieniajmy cztery kółka na dwa lub  
w dalsze miejsca podróżujmy transportem publicznym.  

Codzienne, nawet małe, odpowiedzialne wybory i działania 
każdego z nas, w dużej skali mogą przekładać się na poprawę 
stanu środowiska. Na co dzień i w podróż zabierajmy ze sobą pro-
dukty trwałe i wielorazowego użytku, jak chociażby: ekologiczne 
butelki i bidony z filtrem, kubki na ciepłe napoje oraz woreczki 
wielokrotnego użytku na warzywa i owoce. 

Dbajmy o otoczenie, a więc w miejscu urlopu starajmy się 
nie niszczyć roślin i nie szkodzić zwierzętom. Niewskazane jest 
ich dokarmianie – naturalne środowisko zapewnia im wszystko, 
czego potrzebują, a wchodząc na tereny parków narodowych  
i rezerwatów przyrody poruszajmy się po wyznaczonych ścieżkach. 

Wybierając się do lasu, czy w inne zielone miejsce, gdzie nie 
ma koszy na śmieci, koniecznie zabierzmy ze sobą własną torbę 
na odpady, nie zapominając o ich późniejszym segregowaniu  
i wyrzuceniu do odpowiednich kontenerów. Coraz łatwiej do-
stępne są także worki biodegradowalne, które stanowią przyjazną 
środowisku alternatywę wobec opakowań plastikowych.

Warto przygotować własne jedzenie na podróż, co pozwoli 
uniknąć śmieciowej żywności i niepotrzebnego plastiku. Szcze-
gólnie na dworcach i lotniskach oferują tylko przetworzone 
produkty w plastiku jednorazowego użytku od pojedynczo pa-
kowanych kanapek, po plastikowe talerzyki i sztućce. 

BĄDŹMY EKO 
NA WAKACJACH

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

PYTANIE KONKURSOWE NR 20:
Proszę wymienić dwie 

swoje ekozasady na wakacje. 
        

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 1 lipca.*             

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 18:
Ustrońska oczyszczalnia ścieków znajduje 

się w kompleksie budynków przy ul. Sportowej 17.

Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia 
otrzymują:* Marian Cieślak z Ustronia, os. Manhatan oraz Beata Malec 
Ustroń, ul. Wiślańska. 

 To tylko niektóre z przypomnień, gdyż niezależnie od tego, 
czy spędzamy wakacje nad wodą, w górach czy w mieście pod-
czas letniego wypoczynku warto myśleć ekologicznie. Wielkie 
zmiany zaczynają się od małych kroków, a na stan środowiska 
może wpłynąć to, co spakujemy do wakacyjnego bagażu czy nasz 
środek transportu. A zatem udanych wakacji z ekonawykami!

                                                             Lidia Szkaradnik

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI 
W CZASIE WAKACJI

W okresie wakacyjnym (27.06 - 31.08) Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza w godzinach:

PONIEDZIAŁEK   8.00  - 15.00
WTOREK                8.00  - 15.00
ŚRODA              11.00  - 18.00
PIĄTEK                8.00  - 15.00
SOBOTA             8.00  - 12.00  
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W dawnym 
Ustroniu

W tym tygodniu przedstawiam jedno z szeregu unikatowych 
zdjęć, udostępnionych przez ustroniankę Izabelę Steciuk. Spo-
śród pozujących mężczyzn rozpoznany został ten z lewej, jako 
Józef Romański z Wielkiego Domu. Panów sfotografowano 
przed „Landsbergerówką”, jedną z ciekawszych ustrońskich 
willi, zachowaną do dziś przy ul. Dworcowej 1. Dzieje tego 
budynku nie są jeszcze do końca odkryte. Miał on powstać jako 
dom mieszkalny Adolfa Löwy – cieszyńskiego przemysłowca 
rodem z Wiednia, prowadzącego w latach 1892-1929 „Skład 
drewna iglastego i liściastego w Ustroniu”. Była to jedna  
z pierwszych, większych prywatnych firm na terenie naszej 
miejscowości, korzystnie usytuowana tuż przy dworcu 
kolejowym, Löwy pełnił zaś funkcję przewodniczącego 
ustrońskiego Związku Boźniczego, zostając także głównym 
sponsorem budowy tutejszej synagogi, oddanej do użytku 
120 lat temu. Od końca lat 20. XX w. willa należała do 
współwyznawców przedsiębiorcy – Eliasza Landsbergera 
oraz jego szwagra Jakoba Weissa. W połowie lat 30. XX 
w. obiekt przejął Zarząd Tartaku Lasów Państwowych  
w Ustroniu, urządzając w nim nową kancelarię. Pierwsza 
kancelaria mieściła się w innym budynku, znajdującym 
się na placu tartacznym pod starym adresem Ustroń 12, 
jednak ze względu na zły stan została rozebrana. Przed II 
wojną światową w willi funkcjonował również posterunek 
żandarmerii, a przez długie powojenne dziesięciolecia 
pozostawała ona budynkiem tartacznym, pełniąc funkcję 
mieszkalną. Ciekawostką jest to, iż jeszcze przed II wojną 
ściany „Landsbergerówki” pokrywał malowany geome-
tryczny  ornament, którego nie zachowano wykonując póź-
niejsze renowacje. Możemy go podziwiać na małym zdjęciu  
w rogu.  Pierwszą kancelarię tartaku zaprezentuję Czytelnikom  
w kolejnym odcinku Dawnego Ustronia. 

                             Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na najem loka-

lu użytkowego znajdującego się w Ustroniu przy ul. Rynek 2a/2 
o powierzchni użytkowej 17,63 m2 na czas oznaczony do 3 lat.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 45,00 zł/m2/m-c/netto  
+ podatek VAT.  

Oferta powinna zawierać:
• proponowaną wysokość czynszu najmu,
• opis proponowanej działalności.
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie opa-

trzonej dopiskiem:
„konkurs ofert – najem lokalu przy ul. Rynek 2a/2”, do dnia 

1 lipca 2022 r. do godz. 15 00 w biurze podawczym Urzędu 
Miasta lub pocztą na adres: 

Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.
Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega sobie prawo niedokonania 

wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Informowanie uczestników konkursu o wyborze oferty bądź 

niedokonaniu wyboru nastąpi poprzez opublikowanie protoko-
łu z konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej www.
ustron.bip.info.pl.

Osoba wygrywająca konkurs oprócz czynszu najmu ponosić 
będzie opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną wg wskazań 
liczników oraz podatek od nieruchomości. Opłaty za wywóz 
śmieci najemca będzie regulował wg odrębnej umowy zawartej 
pomiędzy przewoźnikiem a najemcą.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod nume-
rem telefonu 33 8579321.

25/2022/2/O

PROBLEMATYCZNE 
KONTENERY

Do końca maja 2022 r. na Polanie przy ul. Pod Grapą  
i ul. Polańskiej oraz w Dobce przy ul. Ślepej były zlokali-
zowane kontenery miejskie 1100 l. Kontenery miały służyć 
mieszkańcom, których nieruchomości są położone w trud-
no dostępnych terenach, gdzie dojazd do nieruchomości 
jest znacznie utrudniony, a w miesiącach zimowych wręcz 
niemożliwy. Jednakże w związku z regularnym podrzuca-
niem do kontenerów odpadów innych niż komunalne w tym 
m.in. budowlano-rozbiórkowych, wielkogabarytowych, 
części samochodowych itd. (niekoniecznie przez osoby 
będące mieszkańcami miasta), została podjęta decyzja  
o ich usunięciu, gdyż odbieranie odpadów z miejsc nie-
przeznaczonych do tego celu generuje dodatkowe koszty, 
które są ponoszone przez mieszkańców.   

W ramach prowadzonego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi miasto zapewnia odbiór od-
padów niesegregowanych, metali, plastików, odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych, szkła bezbar-
wnego i kolorowego oraz bioodpadów bezpośrednio  
z nieruchomości. Natomiast odpady wielkogabarytowe 
(poza harmonogramem odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych) oraz odpady budowlano-rozbiórkowe odbierane są  
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych zlokalizowanym w Ustroniu przy ul. Krzywej 6. 

W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosfe-
rycznych w okresie jesienno-zimowym zostanie rozważona 
możliwość ponownego ustawienia kontenerów w dotych-
czasowych lokalizacjach. 

                                  Wydział Środowiska i Rolnictwa 
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SPACEREM 
PO ŚWIĄTYNI DUMANIA

O ustrońskich willach wie prawie 
wszystko Bożena Kubień, która od wielu 
lat bada ich barwne dzieje. Swoje odkrycia 
publikuje na łamach Pamiętnika Ustroń-
skiego, jednak w ubiegły czwartek ułam-
kiem swojej olbrzymiej wiedzy podzieliła 
się z uczestnikami spaceru historycznego. 

Szlak pierwszych letników, przebywa-
jących na wywczasach w Ustroniu, rozpo-
czął się nieprzypadkowo od rynku, gdzie 
znajduje się gmach ratusza. Wzniesiony 
w 1894 roku nie pełnił tylko i wyłącz-
nie siedziby włodarzy kurortu. Dawniej 
mieściły się tam bowiem mieszkania, 
które w sezonie kuracyjnym udostępniano 
gościom. Bożena Kubień przypomniała, 
że jeszcze do niedawna na rynku znajdo-
wał się dworzec autobusowy, na co żywo 
zareagowali słuchacze, którzy w dawnych 
latach wielokrotnie bywali w Ustroniu.

Następnie wszyscy udali się pod dawną 
willę „Ustronianka” zamykająca pie-
rzeję rynku, w której obecnie mieści się 
placówka bankowa. Budynek powstał  
w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Choć wyglądem przypomina zdobną 
kamieniczkę, to ze względu na swoje 
turystyczne funkcje nazywana była willą. 
Co ciekawe obiekt zaprojektował Józef 
Kozieł na zlecenie swojego brata. 

Uzdrowiska słyną także z licznych 
zieleńców. Na trasie spacerów dawnych 
letników nie mogło więc zabraknąć ma-
łego, ale czarownego Parku Lazarów,  
w którym także znajduje się przedwojenna 
willa, którą nazwano na cześć żony właś-
ciciela „Helena”. Z najnowszych ustaleń 
wynika, że park mógł powstać na długo 
przed wojną, a nie jak dotąd sądzono  
w latach 60-tych XX wieku.

Wychodząc na ulicę Słoneczną wzrok 
skierowaliśmy na willę „Pałacyk”, w któ-

rej po całkowitej przebudowie znajduje się 
obecnie Miejski Dom Spokojnej Starości. 
Po modernistycznej bryle nie ma już śladu, 
a historia budynku przedstawia powojenne 
dramatyczne losy właścicieli praktycz-
nie wszystkich ustrońskich pensjonatów, 
którym władze PRL-u odbierały mienie. 

Kiedy komunistyczni decydenci odbie-
rali wille prawowitym właścicielom, nie 
godząc się dodatkowo na ich odzyskanie, 
Ci najbardziej znani na Śląsku – Edward 
Gierek i Jerzy Ziętek stawiali sobie włas-
ne. Pod kątem architektonicznym popu-
larna gierkówka i ziętkówka są moderni-
stycznym dziełem na skalę Śląska, a być 
może całego kraju. To właśnie te domy 
wzbudziły chyba największe zaintereso-
wanie, a nasza przewodniczka na życzenie 
uczestników zaprowadziła wszystkich pod 
dawne domostwa partyjnych włodarzy 
województwa katowickiego.

Udając się w stronę Zawodzia ulicą 
Grażyńskiego podziwialiśmy trzy stojące 
obok siebie wille. „Neli”, „Astra” i „Hel-
ga” powstały w okresie międzywojennym. 
Wówczas ustrońskie uzdrowisko zaczęło 
się dynamicznie rozwijać. Pierwszy obiekt 
zaprojektował znany cieszyński architekt 
Alfred Wiederman. Willa „Neli” posiada 
tradycyjną klasyczną bryłę. Obok niej 
stoją dwa obiekty spod kreski architekta 
z ustrońskimi korzeniami Karola Kozieła. 
Miesza się w nich styl tradycyjny z moder-
nizmem z przewagą tego pierwszego. Dziś 
„Neli” i „Astrę” przysłaniają żywopłoty, 
które niemiłosiernie szpecą reklamy. 

Za przejazdem kolejowym stoi dawny 
obiekt usługowo-handlowy „Oaza”, który 
obecnie jest już rozbudowany. Zaprojek-
tował go ustroniak Jan Hanus w 1935 
roku. W przedwojennych czasach w willi 
znajdował się pensjonat, restauracja, roz-

lewnia piwa i wytwórnia wód stołowych. 
Niestety dziś bryła po nieudanych prze-
róbkach odbiega od pierwotnego założe-
nia. Jej piękno możemy jednak podziwiać 
na starych fotografiach.

Bożena Kubień przywołała także fakt 
o nieistniejącym już ustrońskim basenie, 
który był jednym z elementów moder-
nistycznego planowania przestrzennego 
kurortu. Otwarto go w 1933 roku. Był to 
pierwszy obiekt infrastruktury sportowej 
w naszym mieście. Dziś na jego miejscu 
stoi Hotel Olympic.

Za mostem nad Wisłą znajdują się 
trzy niezwykle interesujące obiekty. Są 
to dawne: willa rodziny Blanków, willa 
„Brzezinka” oraz willa Zameczek. 

Letnia rezydencja Heleny i Heinri-
cha Blanków nawiązuje do stylu alpej-
skiego i jest jedną z najstarszych willi  
w Ustroniu. Sławna „Brzezinka” została 
wybudowana dla rodziców socjologa 
prof. Jana Szczepańskiego. Posiada cechy 
stylu dworkowego, który odwołuje się do 
polskiego klasycyzmu. Miano najstarszej 
willi posiada „Zameczek”, którą wznie-
siono w 1901 roku. Dawniej posiadał 
iście bajkowy wygląd, który zniszczyły 
nieprzemyślane przebudowy.

Ostatnim punktem spaceru była willa 
„Źródło Żelaziste”, która usytuowana 
jest w malowniczej dolinie Gościradow-
ca. Wzdłuż potoku chętnie spacerowali 
pierwsi kuracjusze nazywając to miej-
sce „Świątynią dumania”. W 1939 roku 
powstała tu ikona ustrońskiej moderny. 
Obiekt autorstwa Karola Kozieła ma 
wszystkie cechy przedwojennego mię-
dzynarodowego stylu. Oczami wyobraźni 
możemy spojrzeć na dość mocno zanie-
dbany pensjonat. Gdyby tak zobaczyć go 
z białymi tynkami skąpanymi w otaczają-
cej go zieleni… Być może ktoś temu po-
doła. Budynek jest bowiem na sprzedaż. 

Zachęcamy czytelników do spaceru 
szlakiem ustrońskich willi. Warto poznać 
historię uzdrowiskową naszego miasta. 
W Miejskiej informacji Turystycznej na 
rynku dostępna jest broszura z opisem 
poszczególnych obiektów. Obszerne ar-
tykuły na temat wielu obiektów znajdują 
się w licznych tomach Pamiętnika Ustroń-
skiego, który dostępny jest w bibliotece 
miejskiej. 

              Tekst i foto: Mateusz Bielesz

Wille, pensjonaty, domy zdrojowe, a także parki są odzwierciedleniem zamożności 
i świetności każdego uzdrowiska. Ustroń ma w swoim krajobrazie wiele ciekawych 
historycznych obiektów tego typu, które świadczyły o statusie społecznym ich 
właścicieli. Z dziejami wielu z nich można było zapoznać się podczas spaceru 
do doliny Gościradowca, który odbył się w czwartek w ramach Otwarcia Sezonu 
Uzdrowiskowego.

Spacerowicze z dużym zainteresowaniem 
słuchali opowieści Bożeny Kubień. 

Willa Żródło Żelaziste czeka na nowego 
właściciela.

Reklamy przysłaniają piękno ustrońskiej 
architektury.                       



23 czerwca 2022 r.    17

JUBILAT UHONOROWANY

Kuźni Ustroń Adrianem Sikorą nagrodzili 
najbardziej wyróżniające się dzieci, które 
wcześniej brały udział w różnych testach. 
Upominki odebrali: Aleksandra Kuśka, 
Ewelina Kuśka, Tymoteusz Byrski, Alan 
Kuś, Igor Jękner, Alan Pietruszka, Maciej 
Mitręga, Andrzej Czyż, Leon Pasterny, 
Daniel Sawicki.

Następnie uhonorowano osoby najbar-
dziej zasłużone dla klubu. Odznaki Ho-
norowe Polskiego Związku Piłki Nożnej 
otrzymali: brązową – Adrian Sikora, srebrną 
– Marek Matuszek,  złotą – Karol Chraścina.

Odznaki Honorowe Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej zostały przyznane także:

– złote: Tadeuszowi Cholewie, Józe-
fowi Cieślarowi, Andrzejowi Georgowi, 
Karolowi Grelowskiemu, Zbigniewowi 
Hołubowiczowi, Zdzisławowi Kaczorow-
skiemu, Tadeuszowi Sikorze, Zbigniewowi 
Szczotce, Andrzejowi Szei i Marianowi 
Żebrowskiemu;

– srebrne: Wojciechowi Pankowi i Roma-
nowi Leszkowi Zarębie 

– brązowe: Dariuszowi Czyżowi, Ar-
turowi Steczkiewiczowi i Mateuszowi 
Żebrowskiemu.

Główną atrakcją dnia był mecz jubilata  
z ekstraklasowym Piastem Gliwice. Druży-
na Waldemara Fornalika, która rozpoczęła 
właśnie przygotowania do nadchodzącego 
sezonu nie dała szans zawodnikom gra-
jącym na co dzień pod Czantorią. Wynik 
7:0 wykazał różnice w umiejętnościach 
piłkarskich. Rezultat nie zasmucił piłkarzy 
Kuźni. Wszyscy dobrze się bawili. Wszak 
było to spotkanie mające na celu uświetnie-
nie uroczystości.    

Boczne boisko należało do najmłodszych 
fanów miejscowej Kuźni. Tam trenerzy 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej przygoto-
wali testy sprawnościowe i szybkościowe 
dla najmłodszych pasjonatów piłki. Po-
pularnością cieszyły się boiska otoczone 
dmuchanymi bandami, z których na co 
dzień nie można skorzystać. Zajęcia dla 
wszystkich czekały w specjalnie przygoto-
wanej strefie kibica. Dzieci zabawiały się 
na dmuchańcach czy malując sobie twarze 
kolorowymi farbami.

O godzinie 16 przystąpiono do bardziej 
oficjalnego punktu programu obchodów. 
Wówczas Prezes Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej Henryk Kula wraz z wychowankiem 

Najbardziej wyróżniające się dzieci podczas zawodów sprawnościowych.      Fot. M. Bielesz

Ponadto Prezes Kuźni Ustroń Marek 
Matuszek otrzymał specjalny grawerton 
z gratulacjami dla wszystkich działaczy, 
trenerów i zawodników.

Następnie odbył się także wyczekiwany 
mecz pomiędzy Oldbojami Kuźni Ustroń 
z Oldbojów Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej. Tu lepsi okazali się ustroniacy, którzy 
wygrali 2:1. 

25/2022/3/R

W palącym słońcu odbyły się w sobotę obchody stulecia Kuźni Ustroń. Świętowa-
nie na stadionie im. Jana Gomoli urozmaicały liczne atrakcje skierowane przede 
wszystkim do najmłodszych. W 1922 roku Towarzystwo Sportowe Ustronia założyło 
klub, który zdołał już wyszkolić wiele pokoleń piłkarzy pochodzących z Ustronia. 

Wspólne zdjęcie zespołu Oldbojów Kuźni Ustroń oraz reprezentacji Oldbojów Śląskiego Związku Piłki Nożnej.                         Fot. M. Bielesz

Dawni gracze Kuźni wystąpili w skła-
dzie: Matuszek – Słonina, Żebrowski, 
Popławski, Madzia – M. Sikora, Jaworski, 
Szpak, Bukowczan, Haratyk – A. Sikora 
oraz Marianek, Husar, Bury, Waszut, Hołu-
bowicz, Podżorski, Rudzki, Kotwica, Pilch, 
Kaszper, Wałęska, Szturc.

Wszystkich działaczom, trenerom i za-
wodnikom gratulujemy aż stu lat istnienia 
i życzymy wielu sukcesów sportowych!

                                      Mateusz Bielesz
 

Wręczenie okolicznościowego grawertonu 
na ręce prezesa Kuźni Ustroń. Fot. M. Bielesz



18                                                                                      23 czerwca 2022 r.

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, 
ul.Stawowa 27 – szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

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

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

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

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

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

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

Sprzedam młodą kozę, raz 
okocona. Ustroń. 510-019-001.

Ampleks – kompleksowe usłu-
gi dla seniorów, sprzątanie. 
516-768-517.

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

SUKCES WSPANIAŁEGO CZŁOWIEKA
Niecodzienna uroczystość odbyła się 15 czerwca w Muzeum 

Ustrońskim. Elegancka oprawa, znakomici goście, a wszystko na 
cześć Renaty Dubiel-Białas, która obchodziła rocznicę urodzin 
i przyjmowała wyjątkowe odznaczenie. Przybyłych powitała 
prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia, Bożena Kubień, która 
powiedziała na wstępie: – Nieczęsto zdarza się, aby tak wysokiej 
rangi odznaczenie, jakim jest Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis” wręczany był w Ustroniu. Co więcej, pragnę zaznaczyć, iż 
wystąpienie o to zaszczytne wyróżnienie przez Towarzystwo Mi-
łośników Ustronia miało miejsce po raz pierwszy we współczesnej 
historii naszego miasta, i myślę, że nie ostatni. Wiadomym jest 
nam fakt, iż Medal „Gloria Artis” otrzymali już wcześniej związani  
z Ustroniem – prof. Ryszard Demel oraz pianista Adam Makowicz. 

EKO TEORIA I PRAKTYKA
Finał X Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego odbył się 

13 czerwca  w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. Konkurs 
organizowany jest z inicjatywy Przedsiębiorstwa Komunalnego 
i w dużym stopniu przyczynia się do szerzenia wiedzy o ekologii. 
Ale nie tylko o teorię tu chodzi. Najważniejsze, że dzieci i młodzież 
uczą się, jak teorię wprowadzać w życie. Między innymi poprzez 
zbieranie surowców wtórnych i to nie w czasie jednorazowej, 
spektakularnej akcji, ale systematycznie, przez cały rok szkolny. 
I tak już całą dekadę. W ciągu wszystkich edycji konkursu ze-
branych zostało około 360 ton surowców wtórnych oraz ponad 
2.800 kg baterii.  

MŁODE POKOLENIE ODKRYWA SWOJE KORZENIE
Dawid, Michał i Wojtek pasjami poszukiwali kamienia „breń-

skiego” na podmurówkach przedwojennych domów. Bystra 
Nikola bez problemu odnalazła na muzealnym zabytkowym 
kredensie „czepnik”, czyli gliniane naczynie z zakorkowanym 
otworkiem, służącym do oddzielania śmietany od mleka. Adam 
świetnie orientował się, że w jego ogrodzie w Hermanicach stoi 
zabytkowy krzyż ufundowany w XIX wieku przez kamienicznika 
Franciszka Korera. Klaudia pamiętała, że jej dziadek urodził się 
na Równicy. (…) Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo 
Miłośników Ustronia, które zrealizowało Konkurs w ramach 
projektu współfinansowanego przez Miasto Ustroń jako zada-
nie publiczne na 2012 rok.                               Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 21.06.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

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: 
25.06    Centrum     ul. Daszyńskiego 8  tel. 33 854-57-76
26.06     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.

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
19.06-31.08  Wystawa: Letni Salon Sztuki, MDK Prażakówka 
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
26.06 godz. 9.30-14  Czantoria dla Twojego zdrowia, górna stacja 
         Koleji Linowej
26.06 godz. 18.00 Koncert „Dona nobis pacem”, Kościół ewangelicko- 
        -augsburski Ap. Jakuba Starszego
27.06 godz. 14.00 Spotkanie z przedstawicielami Rady Seniorów  
        Miasta Ustroń, sala sesyjna UM
27.06-01.07  Letnia Szkoła Biblijna 2002-VI edycja, szczegóły  
        str. 3
30.06 godz. 16.00 Śpiewające zakończenie roku szkolnego, występ 
        uczniów Karoliny Kidoń – „Sing It Out”, rynek
2.07       II Festiwal Piosenki Turystycznej, parking na 
        Równicy
2.07 godz. 16.00 Festiwal u Źródeł, szczegóły str. 7
2.07 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, Poniwiec Mała Czantoria

25/2022/4/R

Czas wracać do pracy.                                               Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) do niej dodawany chrzan, 8) kasjerka ją 
wydaje, 9) rodacy za granicą, 10) słynny przedwojenny pol-
ski transatlantyk, 12) opaska ze szlachetnymi kamieniami,  
14) sypialnia w wiejskim dworku, 15) „chemiczne” miasto 
niedaleko Szczecina, 16) rzadka rzecz, 19) roślina pastewna, 
22) epos grecki przypisywany Homerowi, 23) mieszka nad 
Tamizą, 24) indiański czarownik.
PIONOWO: 2) sąsiadka Szkocji, 3) pomysł-projekt, 4) koń 
czystej krwi, 5) kłujący chwast, 6) zabytkowa część miasta,  
7) dno naczynia, 11) mityczny zaginiony ląd, 13) wyniki mno-
żenia, 17) popularna wyspa grecka, 18) maszyna w tartaku, 
20) ziemia uprawna, 21) lepszy od węgla. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna-
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy 
do 30 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 23

SEZON LETNI STARTUJE

K R Z Y Ż Ó W K A

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

Nagrodę w wysokości 50 zł oraz jeden z gadżetów od Miasta Ustroń 
otrzymuje:* Marek Legierski z Ustronia, ul. M. Skłodowskiej. Zwycięzcę 
zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.                       Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

o przyjęciu dokumentu
oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 
r., poz. 1029)

zawiadamiam o uchwaleniu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru  w Ustroniu Nierodzimiu, 
w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik

 
(Uchwała Nr XXXVII/548/2022 Rady Miasta Ustroń 

z dnia 28 kwietnia 2022 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 
2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej 
ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 
Ustroń, ul. Rynek 1.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu 
Miasta Ustroń.
      Burmistrz Miasta
                   Przemysław Korcz

25/2022/1/O

 26 czerwca godz. 18.00 
Koncert „Dona nobis pacem”. Chór Kameralny A piacere Instytutu Sztuk 
Muzycznych UŚ w Katowicach, Chór Kameralny Amici, Tomasz Orlow 
– organy, Sabina Olbrich-Szafraniec – sopran, Hubert Miśka – tenor, 
Danuta Zoń-Ciuk – dyrygent, w programie m.in. prawykonanie Missa 
Brevis in D Karola Pyki / Kościół ewangelicko-augsburskim Ap. Jakuba 
Starszego, pl. ks. Kotschego

 10 lipca godz. 12.00 
Uroczysta Msza Odpustowa ku czci Opatrzności Bożej / Kościół rzym-
skokatolicki pw. św. Klemensa

 10 lipca godz. 16.30 
Koncert „Modlitwa o pokój” – chór mieszany ECHO z Zebrzydowic  
w oprawie muzycznej organów – Paweł Seligman /  Kościół rzymsko-
katolicki pw. św. Klemensa

 22 lipca godz. 12.00
Dni Jakubowe: „Impresje organowo-skrzypcowe" w wykonaniu gości ze 
Słowacji Ks. Rastislav Adamko – skrzypce, Prof. Zuzanna Zahradnikova 
– organy / Kościół ewangelicko-augsburski Ap. Jakuba Starszego, pl. 
ks. Kotschego

 23 lipca godz. 18.00 
Koncert „Jubilate Deo”. Wykonawcy: Reprezentacyjny Zespół Miasta 
Ustroń Estrada Ludowa Czantoria, dyrygent – Danuta Zoń-Ciuk. Po 
koncercie z wieży kościoła Ap. Jakuba Starszego wybrzmią utwory na 
trąbce w wykonaniu Jakuba Gazdy / Kościół ewangelicko-augsburski 
Ap. Jakuba Starszego

 14 sierpnia godz. 19.00
Koncert Chóru „Sonata” oraz Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet / Kościół 
rzymskokatolicki pw. św. Klemensa
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Basenowe Mistrzostwa Świata 
w nurkowaniu swobodnym odbywały się 
w Belgradzie od 10 do 16 czerwca i już 
pierwszego dnia zagrano Mazurka Dą-
browskiego. W pływaniu dynamicznym 
bez płetw (Dynamic Apnea Without Fins 

Patryk Piec i Ernest Bogdanaby, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w czasie remontu szko-
ły i zajęć on-line spotykają się aby pograć w szachy na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1. 

– DNF) Mateusz Malina zdobył złoty me-
dal, pokonując na jednym wdechu dystans 
233 metrów. Ustanowiony przez niego 
rekord świata DNF wynosi 244 metry. 
W tej konkurencji Mateusz ma już na 
koncie trzy tytuły mistrza świata federacji 

AIDA, które zdobył w 2015, 2016 i 2018 
roku. Również jego koleżanki i koledzy 
zdobyli wiele tytułów podczas zawodów 
AIDA. Od niedawna Polacy mają szansę 
rywalizować w zawodach CMAS – star-
szej i bardziej prestiżowej organizacji. 

I właśnie podczas mistrzostw CMAS 
w Serbii pokazali, jaką siłę ma polski 
freediving, ustępując tylko najlepszej 
drużynie Włochów. Nasi rodacy zdobyli 
9 medali, w tym 3 złote i ustanowili dwa 
rekordy świata. Nie jest zaskoczeniem, że 
jeden z nich należy do Mateusza Maliny. 
Nie ustanowił go w DNF, ale zdystan-
sował przeciwników i zachwycił formą 
w DYN – pływanie dynamiczne z płetwa-
mi (Dynamic Apnea With Fins). Ostatnie-
go dnia mistrzostw Mateusz przepłynął na 
jednym oddechu 321,43 metra! Dystans 
drugiego zawodnika – reprezentanta Fran-
cji był 35 metrów krótszy. Drugi złoty me-
dal oraz imponujący rekord świata były 
wspaniałym zwieńczeniem mistrzostw 
w Belgradzie. 

W drugi dzień mistrzostw w konku-
rencji pływanie dynamiczne w płetwach 
podwójnych (Dynamic Apnea With Bifins 
– DBF) ustroniak wywalczył wicemi-
strzostwo świata i srebrny medal prze-
pływając na jednym oddechu 274 metry. 
Przegrał złoto o niecały metr.

Motto Mateusza Maliny brzmi: „Limi-
ty są tylko w naszych głowach” i od lat 
udowadnia, że to zdanie jest prawdziwe. 
Jego osiągnięcia są tak niezwykłe, że 
w środowisku freediverów pojawiła się 
nawet plotka o dopingu. Nasz krajan 
zdecydowanie odrzucił te oskarżenia, 
a stanęli za nim ludzie, którzy znają jego 
metody pracy, styl życia i filozofię. Ty-
tuły mistrzowskie i rekordy Mateusza to 
zasługa autorskich metod treningowych 
i medytacji.                  Monika Niemiec

Mateusz Malina uprawia freediving, czyli nurkowanie swobodne bez butli tlenowej i innych 
urządzeń. Startuje nie tylko w konkurencjach basenowych, ale również głębokościowych. 
Na jednym oddechu zszedł na głębokość 113 metrów.                           Fot. arch. prywatne

REKORDZISTA 
I PODWÓJNY MISTRZ ŚWIATA

Do wysokiej pozycji Polski Mateusz Malina przyczynił się bezpośrednio, zdobywając 
w Belgradzie dwa złote i jeden srebrny medal, ale również pośrednio, przykła-
dając się do narodzin freedivingu w Polsce. Nie da się też przecenić jego zasług 
w popularyzacji swobodnego nurkowania w naszym kraju. 

Fot. K. Waliczek

Oskar Wielgus (Klub Tenisowy Kubala Ustroń) 
z dwoma pucharami za zwycięstwo w nie-
dzielnym turnieju, w którym nie stracił ani 
jednego seta, oraz wygraną całego bielskiego 
cyklu Siro Kids Cup. W czterech turniejach 
Oskar 3 razy zwyciężył, raz zajął 2 miejsce. 


