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Początek roku 2021 to dalszy ciąg pande-
mii COVID-19, która trwała już przez cały 
2020 rok. Był to więc czas trudny w wielu 
aspektach funkcjonowania całego miasta 
począwszy od zarządzania kadrami po wy-
cenę kosztów poszczególnych inwestycji.  
O finansowej i społecznej sytuacji 
w mieście mówił na XXXIX sesji Rady 
Miasta Ustroń burmistrz Przemysław 
Korcz, natomiast szczegółowo sprawo-
zdania omówili sekretarz miasta Ireneusz 
Staniek oraz skarbnik Aleksandra Łuckoś. 
W sesji uczestniczyli wszyscy radni poza 
Damianem Ryszawym.

– 2021 rok to kolejny trudny rok pande-
miczny. To także rok zmian w finansach 
publicznych i samorządowych. Śmiem 
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Tylko do 5 lipca ustroniacy mogą de-
cydować o podziale 200 tys. zł z Budżetu 
Obywatelskiego. W sumie Budżet Obywa-
telski Miasta Ustroń opiewa na 360 tys. zł, 
ale 160 tys. jest już podzielone pomiędzy 
4 dzielnice, w których zgłoszono po jed-
nym projekcie, więc nie ma konieczności 
wybierania. Są to: Lipowiec, Centrum, 
Poniwiec i Zawodzie. Mieszkańcy Ustro-
nia Dolnego mają aż pięć projektów do 
wyboru, mieszkańcy Nierodzimia cztery, 
mieszkańcy Polany trzy, a Ustronia Górne-
go i Hermanic po dwa. O podziale środków 
z Budżetu Obywatelskiego decydują tylko 
i wyłącznie mieszkańcy. Ostatnie przypo-
mnienie, na co i jak można, a raczej trzeba 
głosować na str. 7.

GŁOSOWANIE 
od 25 czerwca do 5 lipca

Ścieżki nad Wisłą zrobione, a rowerów brak. 
Kiedy będzie można skorzystać z miejskich 
jednośladów piszemy na str. 7.

twierdzić, że podjęte zostały kroki ogra-
niczające dochody samorządów i zastę-
powania ich dotacjami i subwencjami na 
konkretne cele, co ma oczywisty wpływ 
na zarządzanie jednostką administracyj-
ną – zaakcentował Przemysław Korcz. 
– Przy stale zmniejszającym się udziale 
dochodów własnych w wydatkach inwe-
stycyjnych i majątkowych naszego miasta 
uważam, że budżet został wykonany 
bardzo dobrze jak na okoliczności, które 
nie były sprzyjające.

Nadwyżka w budżecie za rok 2021 
wyniosła 9 mln zł. Burmistrz przypomniał 
także, że na rok 2021 przewidywano  
zadłużenie gminy na 57 mln zł. W roku 

(cd. na str. 6)

– Dziś stajemy przed Państwem w najważniejszej sesji roku, na której przedsta-
wiamy dwa bardzo istotne dokumenty. Pierwszy z nich to raport o stanie miasta. Na 
jego podstawie udziela się bądź nie udziela wotum zaufania burmistrzowi miasta. 
Drugi dokument to sprawozdanie finansowe miasta wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu. Jego konsekwencją jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2021 rok –  powiedział burmistrz 
Przemysław Korcz podczas czerwcowej sesji Rady Miasta.

ZMNIEJSZONY WSKAŹNIK
ZADŁUŻENIA
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nie wszyscy wiedzą, mniejsza 
jest od Karwiny czy Hawie-
rzowa, o Ostrawie nie mówiąc.

W ostatni weekend czerwca 
w Krakowie, odbył się zjazd 
delegatów Polskiego Związku 
Narciarskiego. Wybrano nowe 
władze. Schedę po prezesie 
Apoloniuszu Tajnerze, który 
kierował związkiem od 2006 
roku, przejął Adam Małysz – 
najlepszy w historii polski sko-
czek narciarski, ostatnio dyrek-
tor sportowy PZN. Był jedynym 
kandydatem na to stanowisko. 
W składzie siedmioosobowego 
zarządu – co wydaje się trochę 
dziwne – nie znalazł się żaden 
przedstawiciel klubów z nasze-
go regionu: Istebnej, Goleszo-
wa czy Wisły.                    (nik) 

modernizację rynku. Główny 
plac miejski ma być gotowy na 
przyszłoroczny sezon.
 
Szkoła Podstawowa nr 2  
w Chybiu nosi imię Ludwika 
Kobieli – nauczyciela i literata, 
piewcy „Żabiego Kraju”.  

Przed pięciu laty laureatami 
Nagrody im. ks. Leopolda 
Jana Szersznika, przyznawa-
nej przez Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie, byli: w kategorii 
twórczości artystycznej – poe-
ta Kazimierz Józef Węgrzyn,  
w kategorii upowszechniania 
kultury – organizatorka Festi-
walu „Viva il canto”, Małgo-
rzata Mendel, zaś w kategorii 
ochrony dziedzictwa kultu-
rowego – Jadwiga i Marian 

Dudysowie, założyciele Chle-
bowej Chaty w Górkach Ma-
łych. Uroczystość odbyła się w 
Sali Rzymskiej Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego.  
 
Na początku lat 90. minio-
nego wieku w Dębowcu po 
raz pierwszy zorganizowano 
turniej sołectw. Rywalizacja  
w konkurencjach rekreacyjnych 
i zręcznościowych spodoba-
ła się mieszkańcom i impreza 
organizowana była przez kil-
kanaście lat.

Cieszyn sąsiaduje z Czeskim 
Cieszynem oraz gminami Dę-
bowiec, Goleszów i Hażlach. 
Liczy ponad 35 tysięcy miesz-
kańców. Stolica powiatu cie-
szyńskiego, o czym zapewne 

to i owo
z 

okolicy

W miniony weekend w grodzie 
nad Olzą mieszkańcy i tury-
ści bawili się podczas Święta 
Trzech Bracia. Impreza po-
wróciła po dwuletniej prze-
rwie, jako 30. edycja. W roli 
gwiazd wystąpiły Cleo i Hele-
na Vondrackova. Koncerty po 
raz pierwszy w historii STB 
przeniesiono poza centrum, 
ponieważ akurat rozpoczęto 

*  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

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.

LIST DO REDAKCJI

 8 lipca godz. 12.00 
Spotkanie autorskie z księdzem Januszem Wilkiem prezbiterem ar-
chidiecezji katowickiej; dr hab. teologii w zakresie biblistyki „Biblia 
impulsy” - nowa seria wydawnicza / MDK „Prażakówka”

 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,  
Jadwiga Sikora - dyrygent, Paweł Seligman - organy, Beata Sabath - 
poezje /  kościół rzymskokatolicki 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

 24 lipca
185 Pamiątka Poświęcenia Kościoła Ap. Jakuba Starszego i 240 lat 
parafii w Ustroniu
 godz. 8.30 
Poranek pieśni i muzyki religijnej
 godz. 10.00 
Uroczyste nabożeństwo z okazji 185 rocznicy poświęcenia kościoła 
Ap. Jakuba Starszego w Ustroniu / 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

Z dużym zainteresowaniem i jeszcze większą aprobatą dla stano-
wiska autora przeczytałam w numerze 24 z dnia 15 czerwca 2022 
r. pismo Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Pana Marcina 
Janika dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Zawodzia Dolnego.

Zainteresowanie inwestorów wybudowaniem w Ustroniu 
apartamentowców, w których mieszkania są oferowane klientom  
i zachęcają ich do kupowania jako obiekty inwestycyjne o wyso-
kiej stopie zwrotu, a służące nie jako obiekty mieszkalne, a za to 
jako apartamenty do wynajmy urlopowiczom. Oferta inwestorów  
w internecie jest bardzo bogata, a ceny wręcz horrendalne.

Jeżeli w dalszym ciągu w takim kierunku będzie szła dalsza 
rozbudowa i zabudowa Ustronia, to w niedługim czasie zmieni 
się charakter naszej miejscowości z uzdrowiska w "urlopowisko".

Niemniejszym problemem, który ujawnił się w ostatnich latach, 
jest wykup istniejących lokali mieszkalnych i przekształcanie ich 
przez nowych właścicieli w tzw. apartamenty urlopowe. Odbywa 
się to nie tylko bez przestrzegania obowiązujących przepisów –
dokonywanie przebudowy bez zezwoleni inwestycyjnego, zgody 
współwłaścicieli, nierzadko z naruszeniem tzw. ładu architek-
tonicznego budynku lub osiedla i zmiana sposobu użytkowania 
z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy, a po rozpoczęciu ich 
użytkowania stanowią one znaczne obciążenie dla mieszkańców 
tych budynków. Niestety, zbyt często goście wynajmujący te apar-
tamenty czują się faktycznie jak na urlopie na własnych włościach 
(nie w domu, bo tam by się tak nie zachowywali) zakłócając spo-
kój i nierzadko zanieczyszczając tereny należące do wszystkich 
współwłaścicieli na zasadzie – po nas choćby potop.

Moim zdaniem miasto powinno zainteresować się także tą 
kwestią, gdyż dotyczy ona jego mieszkańców.

                                             Nazwisko do wiadomości redakcji
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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

26/2022/1/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:
Jan Śliwka  lat 95 ul. Pod Grapą
Piotr Wójcik  lat 28 ul. A. Brody

*   *   *

*   *   *

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.

*   *   *

*   *   *

*   *   *

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.

ZAMKNIĘTE PRZEJAZDY
W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzonymi 

w obrębie przejazdów kolejowych do:
- 10 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Armii 

Krajowej 
- 10 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Wczasowej 
- 17 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Wiślańska 
- 17 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Papiernia. 

LIPCOWE SPOTKANIE SMKU
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza członków 

i sympatyków na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się  
w dniu 4 lipca o godz. 10.00 w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej 
przy ul. 3 Maja 68 (przystanek autobusowy Ustroń Brzegi). 

Z BUTA 
I NA KOLE

2 lipca (sobota)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO KOSTKOWIC 
•  zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku  
o godzinie 9.50
•  start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
•  trasa wycieczki: Ustroń Rynek - Kisielów - Ogrodzona - Gum-
na - Kostkowice - Iskrzyczyn - Skoczów - Ustroń Rynek.
Ze względu na dystans i falisty teren wycieczkę można zaliczyć 
do średnio trudnych, orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 
godzin, dystans ok. 40 km.

3 lipca (niedziela)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO BACÓWKI BUCZE
•  zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku  
o godzinie 9:50
•  start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
•  trasa wycieczki: Ustroń Rynek- Górki Wielkie - Bucze - Górki 
Małe - Ustroń Lipowiec - Ustroń Rynek.
Trasa łatwa z jednym dłuższym podjazdem terenowym o niedu-
żym nachyleniu i jednym podjazdem po asfalcie, orientacyjny 
czas trwania wycieczki ok. 2  godziny, dystans ok. 25 km.

Uwagi ogólne:
- wszyscy uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpo-
wiedzialność
- organizator zapewnia bezpłatną opiekę przewodnika w trakcie 
wycieczki
- koszty ewentualnych posiłków, transportu i inne uczestnicy 
wycieczki pokrywają we własnym zakresie
- uczestnicy wycieczek rowerowych muszą obowiązkowo być 
wyposażeni w kaski
- przewodnik może nie zgodzić się na udział w wycieczce osób 
niewłaściwie przygotowanych
- dodatkowe informacje - Miejska Informacja Turystyczna te. 
33-854-26-53.
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Już stało się tradycją, że Festiwal Eku-
meniczny rozpoczyna się wernisażem 
w Muzeum Ustrońskim. XVIII edycja Fe-
stiwalu została zainaugurowana w środę 15 
czerwca, a bohaterem spotkania był Florian 
Kohut, który przywiózł do naszego miasta 
strachy polne i letnie pejzaże, powstałe 
w Rudzicy, rodzinnej miejscowości mala-
rza. Artysta serdecznie zapraszał do Galerii 

STRACHY NA OTWARCIE
Autorskiej „Pod strachem polnym”, gdzie 
można znaleźć wytchnienie od codziennej 
gonitwy i czas na rozmowę o rzeczach 
ważnych i pięknych. 

Gości wernisażu witał prezes Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia Ekumeniczne-
go Łukasz Sitek, organizator Festiwalu. 
Otwarcia dokonali duchowni – proboszcz 
rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Kle-

mensa Papieża i Męczennika ks. Wiesław 
Bajger i proboszcz Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Ustroniu ks. Dariusz 
Lerch oraz burmistrz Przemysław Korcz i 
przewodniczący Rady Miasta Ustroń Mar-
cin Janik. Obecna była radna powiatowa 
Anna Suchanek, sekretarz miasta Irenesz 
Staniek, naczelnik Wydziału Organizacyj-
nego Urzędu Miasta Iwona Bujok, naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i 
Turystyki UM Barbara Niemczyk. 

Na wernisażu nie było zbyt wielu ludzi, 
a doznania niemal metafizyczne, bo jak 
przekonywał autor obrazów, w muzeal-
nych salach światłość jakowaś nastała za 
sprawą słońca bijącego z obrazów, szumiał 
wiatr i pachniało letnim polem i łąką. Flo-
rian Kohut mówił o swoich obrazach, ale 
wspominał też Karola Kubalę, ustrońskie-
go artystę zmarłego w 2013 roku. Kubala 
był mentorem Kohuta i wiele go nauczył. 
Kohut doceniał jego nauki, ale również 
mocno cenił sobie rozmowy z Kubalą. 
Pożałował, że zlikwidowano zaprojekto-
waną przez ustrońskiego artystę mozaikę 
ceramiczną, która mieściła się na ścianie 
Banku Śląskiego, obecnie ING. 

Podziwiającym obrazy towarzyszyła 
piękna muzyka w wykonaniu gitarzysty 
i kompozytora Andrzeja Otręby, który 
wykonał własne utwory, walce i hiszpań-
skie miniatury. Organizatorzy przygo-
towali napoje, pyszne kanapeczki i cia-
sta. Tych specjałów nie ma już podczas 
codziennego zwiedzania wystawy, ale 
uczta duchowa gwarantowana.  (mn) 
 

Za sprawą wyjątkowych obrazów i osobowości artysty w Muzeum panowała szczególna atmo-
sfera. W profesjonalnie przygotowanej sali wcześniej wystawione były prace Beksińskiego, 
Szołomiak, teraz czaruje Kohut.                                                                  Fot. M. Niemiec

OBDARZ NAS POKOJEM

i tenora Huberta Miśkę, organistę Tomasza 
Orlowa i dyrygentkę Danutę Zoń-Ciuk, 
związanych z Wydziałem Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego. 

Na wstępie w świat niemieckiego ba-
roku wprowadził melomanów organista, 
a zarazem pedagog, laureat wielu pre-
stiżowych nagród, który zaprezentował 
improwizację preludium oraz fugi g-mol,  
a potem capriccio romantyczne w stylu 
francuskim. Z kolei znakomity tenor,  
którego śpiewem mieliśmy okazję wie-
lokrotnie się zachwycać na ustrońskich 
uroczystościach wykonał utwór „O Pa-
nie mój” polskiego kompozytora Józefa 
Elsnera, a wraz z wybitną sopranistką 
zaśpiewali pieśń „O Salutaris” francu-
skiego kompozytora Leo Delibesa. Znako-
mita śpiewaczka wykonała także utwory 
„Kto szuka Cię” i „Wśród moich złych 
uczynków” Józefa Świdra nieżyjącego 
już profesora.

Na finał zaprezentowały się: Chór Ka-
meralny „A piacere”, Chór Kameralny 
„Amici”, występujący wcześniej soliści 
oraz organista pod kierunkiem Danuty 
Zoń-Ciuk prezentując prawykonanie Mis-
sa Brevis in D Karola Pyki, mszy młodego 
kompozytora również związanego z UŚl 
w Cieszynie. Słowo o muzyce przygoto-
wali Weronika Pagieła i Tomasz Telakow-
ski występujący również jako chórzyści  
w finałowym dziele. Koncert ten zainau-
gurował jak zwykle bogaty i różnorodny 
program muzyczny, który jest już tradycją 
Festiwali Ekumenicznych. 

                                Lidia Szkaradnik

uroczystości, a następnie zaprezento-
wał występujących: znanych śpie-
waków operowych i pedagogów: so-
pranistkę Sabinę Olbrich-Szafraniec  

 Prezes ChSE Łukasz Sitek witając 
przybyłych i proboszcza ks. Dariusza 
Lercha podkreślił, że parafia ewan-
gelicka jest współorganizatorem tej 

Wszyscy artyści występowali na emporze chórowej, ale pożegnali się z publicznością przed 
ołtarzem.                                                                                                     Fot. L. Szkaradnik

Koncert zorganizowany w kościele ewangelickim ap. Jakuba Starszego w ostatnią 
niedzielę czerwca przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne pod łacińską 
nazwą „Dona nobis pacem“, czyli obdarz nas pokojem, nabiera szczególnego zna-
czenia w kontekście wojny trwającej na Ukrainie, która zburzyła nasze poczucie 
stabilności i bezpieczeństwa. Jednak muzyka, jako język uniwersalny, łączy ludzi 
i daje nadzieję, toteż ta wzruszająca impreza była prawdziwą ucztą dźwięków,  
a dzięki niej  mogliśmy przemierzać przez epoki muzyczne od baroku aż do współ-
czesnych kompozycji Józefa Świdra i Karola Pyki, związanych z cieszyńską uczelnią. 
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PIERWSZY I NIE OSTATNI

Najlepsze w powiecie.                                                        Fot. OSP Nierodzim

PUCHARY DLA DRUHEN

9 czerwca na boisku sportowym  
w Nierodzimiu rozegrano Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze dla Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych  
z Czterech Gmin Górskich: miasta Ustroń 
i Wisła oraz gminy Istebna i Brenna. 
Zawody udało się przeprowadzić mimo 
mało sprzyjających warunków pogodo-
wych, a reprezentacje jednostek wystar-
towały w dwóch konkurencjach: biegu 
sztafetowym na 400 m z przeszkodami 
oraz w rozwinięciu bojowym. Dziewczy-
ny z OSP Nierodzim zdobyły 1 miejsce  
w swojej kategorii oraz dodatkowo puchar 
dla najlepszej drużyny zawodów.

18 czerwca na boisku sportowym Ośrod-
ka Przygotowań Paraolimpijskich „Start” 
w Wiśle przeprowadzone zostały Powia-
towe Zawody Sportowo-Pożarnicze Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. Druhny 
z MDP OSP Ustroń Nierodzim wygrały 
z dużą przewagą zawody powiatowe po 
raz piąty z rzędu w kategorii dziewczyn. 
Druhny uzyskały najlepszy wynik na 30 
ogółem startujących drużyn (10 drużyn 
dziewczyn, 20 drużyn chłopców). 

Młodym strażaczkom gratulacje złożył 
prezes OSP Nierodzim Robert Rymorz, 
dumni byli opiekunowie drużyny: Anna 
Sajan i Grzegorz Leszczyna.              (mn)

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt działająca przy jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej Ustroń Nierodzim zaprezentowała wysoki poziom w dwóch kolej-
nych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w czerwcu, powiększając 
bogatą kolekcję pucharów. 

Takiej „Prażakówki” jeszcze nie widzie-
liśmy. Na czas wakacji sala widowiskowa 
zamieniła się w salę wystawową, w której 
w nastrojowym świetle i eleganckiej scene-
rii można oglądać obrazy znanych polskich 
malarzy, których do Ustronia zaprosił Le-
szek Żegalski „Maestro”. Artysta wkrótce 
po otrzymaniu Grand Prix Wystawy Młodej 
Plastyki Polskiej Arsenał '88, podczas której 
zdobył uznanie Franciszka Starowieyskie-
go i Romana Opałki, wyjechał na Zachód  
i tam zdobył sławę. Leszek Żegalski po-
chodzi z Ustronia, tu mieszka jego ro-
dzina i tutaj ostatnio często bywa. Jak 
powiedział malarz Robert Heczko, któ-
rego obrazy również można oglądać  
w „Prażakówce”, Leszkowi się nie od-
mawia, stąd naprawdę mocne nazwiska 
w Letnim Salonie Sztuki. Oprócz Leszka 
Żegalskiego i Roberta Heczko wystawia-
ją: Anna Jagodowa, Janusz Szpyt, Paweł 
Kotowicz. 

Na wernisażu było elegancko i uro-
czyście, obecny był burmistrz, sekretarz 
miasta, dyrektor „Prażakówki”, wielu 
mieszkańców i miłośników sztuki z re-
gionu. Podano prawdziwy tokaj, przy-
wieziony prosto z Węgier, a muzycznie 
wydarzenie uświetnił koncert Katarzyny 
i Błażeja Knopków, występujących jako 
duet Kasia&Błażej oraz mini recital Wę-
gierki Luki Lazar. 

Letni Salon Sztuki ma przed nazwą cy-
frę „1”, bo jak mówi jego pomysłodawca 
i organizator Kazimierz Heczko, ma się 
odbywać cyklicznie, z udziałem znanych 
artystów, tworzących różnymi technika-
mi. W każdym będzie uczestniczyć jeden 
twórca z Ustronia. Salon Sztuki czynny 
jest od wtorku do piątku w godz. 10-17, 
w soboty i niedziele w godz. 12:00-17:00. 
Wstęp kosztuje 10 zł, a biletem jest piękny 
folder.                                             (mn)

Robert Heczko (pierwszy z lewej) podarował kolegom linoryty.                   Fot. M. Niemiec

Salon otwarty będzie do końca wakacji, organizatorzy liczą na tak dużą frekwencję jak na 
otwarciu.                                                                                                     Fot. M. Niemiec
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2021 nie zaciągano kredytów finansowych 
poza jedną pożyczką celową, którą prze-
znaczono na wykonanie kanalizacji sani-
tarnej. Została jednak całkowicie spłacona 
w wysokości 2,5 mln zł, co poskutkowało 
tym, że poziom zadłużenia spadł do 47,5 
mln zł. 

– Jest to bezsprzecznie jeden z najwięk-
szych sukcesów kadencji w tak trudnej sy-
tuacji finansowej jaką mieliśmy. Udało nam 
się w dużym stopniu zmniejszyć wskaźnik 
zadłużenia. Dochody własne wykorzysta-
liśmy w 107% pomimo trudnej sytuacji 
związanej ze zmniejszeniem się zysków  
z opłaty uzdrowiskowej, na którą wpływ 
miało zamknięcie hoteli i innych miejsc 
noclegowych. Pomimo wielu problemów 
udało się zrealizować szereg inwestycji w 
mieście. Były to m.in.:

– rewitalizacja tras i deptaków w Ja-
szowcu – koszt ok. 2,8 mln zł

– powstanie tężni solankowej w Parku 
Kuracyjnym – ok. 1,2 mln złotych

– Centrum Przesiadkowe przeznaczone 
dla rowerzystów na ul. Nadrzecznej – ok. 
1 mln zł

– ścieżka rowerowa w Ustroniu Polanie 
– ok. 1 mln zł

– przebudowa budynku wielorodzinne-
go, popularnej „Donatówki” – ok. 5 mln zł.

– regularna wymiana oświetlenia  
w mieście na ledowe.

– inwestycje drogowe.
Jeśli chodzi o sytuację społeczną  

w Ustroniu, to pandemia dotknęła nas 
bardzo mocno. W jej wyniku zmniejszyła 
się liczba mieszkańców uzdrowiska. Na 
szczęście wskaźnik zgonów znacznie się 
zmniejsza, a narodzin jest coraz więcej. 
Niestety nasze lokalne społeczeństwo 
starzeje się w szybkim tempie. 

Pandemia wpłynęła także na wydatki 
w sferze opieki społecznej. Na pomoc 
społeczną miasto także wydaje duże pie-
niądze. W związku z kryzysem na Ukrainie 
przyznaje się dziennie 40 zł dla mieszkań-
ców przyjmujących uchodźców z Ukrainy. 
Wypłacane są także dodatki bezpośrednio 
samym Ukraińcom. W ogólnym rozra-
chunku jest to duże obciążenie dla miasta. 

Działalność promocyjno–kulturalna 
miasta była również ograniczona ze wzglę-
du na okoliczności pandemiczne.

Chciałem też zauważyć, że rankingi 
dostrzegalności Ustronia w skali ogólno-
krajowej są coraz lepsze. Coraz więcej 

Podczas XXXIX sesji Rady Miasta Ustroń, która odbyła się 24 czerwca radni udzielili burmi-
strzowi Ustronia Przemysławowi Korczowi absolutorium. Za było 13 radnych, wstrzymał się 
od głosu radny Paweł Sztefek, nieobecny był radny Damian Ryszawy. Poproszony o komentarz 
burmistrz Korcz powiedział: – Dziękuję wszystkim radnym Rady Miasta Ustroń, którzy udzie-
lili mi dziś wotum zaufania, dziękuję także za absolutorium i za cały rok ciężkiej, wspólnej 
pracy. Dziękuję przewodniczącemu Rady Miasta Ustroń Marcinowi Janikowi za szczególnie 
dobrą i konstruktywną współpracę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom 
urzędu, naszych miejskich spółek i jednostek gminnych, a także tym wszystkim, którzy  
z nami współpracują. Bez Was taki wynik nie byłby możliwy. Pragnę szczególnie podziękować 
naszym Mieszkańcom. Wasze uwagi i spostrzeżenia są dla mnie niezwykle ważne. 
Na zdjęciu od lewej: Artur Kluz (Hermanice), Dorota Walker (Hermanice), Sławomir Haratyk 
(Hermanice), Piotr Roman (Lipowiec), wiceprzewodnicząca RMU Jolanta Hazuka (Nierodzim), 
Jolanta Krężelok (Centrum), Mirosław Szuba (Ustroń Dolny), burmistrz miasta Przemysław 
Korcz, Aleksander Poniatowski (Ustroń Górny), Bożena Piwowar (Lipowiec), Dariusz Śleziona 
(Ustroń Dolny), Daria Staniek (Ustroń Górny), Roman Siwiec (Poniwiec), przewodniczący RMU 
Marcin Janik (Zawodzie).                                                                              Fot. P. Wojtasik

znaczymy, coraz więcej osób liczy się  
z naszym głosem, czego dowodem są 
zaproszenia dla naszego miasta na różne 
fora w celu zaprezentowania naszego 
stanowiska – raportował Korcz.

Jeśli chodzi o ochronę środowiska jest 
to dalej priorytetowa sprawa dla miasta ze 
względu na jego uzdrowiskowy charakter. 
Od dwóch lat prowadzony jest program 
wymiany starych kotłów ze środków 
miejskich, bowiem zrezygnowano z do-
tacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska ze względu na niekorzystne 
warunki finansowe. Burmistrz zapew-
niał, że wraz z innymi gminami stara się 
lobbować rozwiązania, które choć trochę 
mogą złagodzić dotkliwości związane  
z bardzo szybko rosnącymi cenami gazu, 
które dotyczą wszystkich mieszkańców. 
Wspomniał także, że ciężko jest prze-
konywać nadal mieszkańców do ekolo-
gicznego opalania kiedy dowiadujemy 
się, że za kilka lat w Unii Europejskiej 
prawdopodobnie będzie wprowadzany 
zakaz ogrzewania gazem, na które w Pol-
sce w ostatnich latach kładło się bardzo 
duży nacisk. 

Bardzo istotną kwestią dla funkcjono-
wania miasta jako sprawnego organizmu 
jest planowanie przestrzenne. Po uchyle-
niu całego miejskiego planu przestrzen-
nego w 2012 roku Miasto Ustroń zostało 
postawione w bardzo ciężkiej sytuacji. 
Burmistrz podkreślił, że w trakcie trwania 
obecnej kadencji Rady Miasta uchwalono 
rekordową ilość miejscowych planów 
zagospodarowania. – Są to trudne tematy. 
Spieramy się o rozwiązania planistyczne, 
ale wspólnie szukamy rozwiązań które 
dają możliwości rozwoju naszym miesz-
kańcom jak również przedsiębiorcom, 
którzy chcą w naszym mieście inwesto-
wać. Bez tych planów będziemy mieli 
chaos przestrzenny, na który tak często 
narzekamy – zwrócił uwagę Korcz. Na za-
kończenie swojego wystąpienia burmistrz 
zwrócił się z prośbą do radnych o udzie-
lenie mu wotum zaufania i absolutorium 
za ubiegły rok. 

 Ireneusz Staniek nadmienił także, że 
raport o stanie miasta został rozszerzony 
o strategię miasta na lata 2022–2030, 
która wchodzi właśnie w fazę konsultacji. 
Na prośbę rady zostały także dołączone 
informacje na temat działalności Gazety 
Ustrońskiej oraz Miejskiego Domu Spo-
kojnej Starości. Od przyszłego roku staną 
się one integralną częścią raportu.

Radny Paweł Sztefek dopytywał o zasię-
gi i skuteczność przeprowadzanych kam-
panii informacyjnych miasta i burmistrza 
w mediach społecznościowych. Według 
niego kampanie nie są prowadzone w spój-
ny sposób. Burmistrz zapewnił, że dane 
zostaną przygotowane do jego wglądu.

Finalnie burmistrz uzyskał wotum za-
ufania. Po przedstawieniu sprawozdania 
finansowego Korcz uzyskał absoluto-
rium. Od głosu wstrzymał się także Paweł 
Sztefek. 

Szczegółowy raport o stanie miasta 
oraz wszelkie informacje finansowe, jak 
i relacja z sesji znajduje się na stronie 
internetowej ustron.esesja.pl    

         Mateusz Bielesz

(cd. ze str. 1)

ZMNIEJSZONY WSKAŹNIK
ZADŁUŻENIA
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Głosowanie na projekty mieszkańców zakwa-
lifikowane do realizacji odbywać się będzie 
drogą elektroniczną za pośrednictwem stro-
ny internetowej: https://budzetobywatelski.
ustron.pl/. Z głosowaniem poradzi sobie na-
wet początkujący internauta, a decyzję, na 
co pójdą pieniądze przeznaczone dla dziel-
nicy, można podjąć w domu, na spacerze, 
na basenie, przy grillu, w odosobnieniu lub  
w towarzystwie rodziny czy znajomych. 
Najłatwiej skorzystać ze swojego urządzenia  
z dostępem do internetu, ale można też 
zagłosować elektronicznie w ratuszu na 
urzędowym komputerze. Ci, którzy chcą gło-
sować tradycyjnie, mogą pobrać papierowe 
karty do głosowania w Biurze Podawczym 
(pok. nr 2) Urzędu Miasta Ustroń i w tym 
samym Biurze oddać wypełnione. W głoso-
waniu 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. 

Ustroń Nierodzim 
Cyfrowa pracownia językowa ADVEN-

TURE dla Szkoły Podstawowej nr 6 – 
40.000 zł

Wiaty stadionowe dla zawodników re-
zerwowych Ustroń Nierodzim – 33.000 zł

Doposażenie placu zabaw w Nierodzimiu 
– 16.000 zł

Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu 
Nierodzimiu – 40.000 zł

Ustroń Hermanice
Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu 

nr 4 w Hermanicach – 40.000 zł
Plac zabaw na ul. Różanej – zestaw wspi-

naczkowy – 40.000 zł
Ustroń Dolny

Bezpieczne przejście dla pieszych – 
35.000 zł

Budowa mini placu zabaw – 40.000 zł
„Uzdrowisko. Niezrealizowany przed-

wojenny plan rozwoju Ustronia” – wy-
danie publikacji z oryginalnym opisem  
i współczesnym komentarzem do pierwszego  
w historii miasta kompleksowego projektu 
urbanistycznego – 31.700 zł

W świecie zmysłów – zintegrowani sen-
sorycznie – 37.099 zł

Aktywny Ustroń Dolny – zajęcia na 
basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów – 
40.000 zł

Ustroń Górny
Ogród przedszkolny – wspaniała sprawa, 

cenna nauka i świetna zabawa – 38.327 zł
„Biblioteka bliżej nas” – 39.000 zł

Ustroń Polana
Film dokumentalny ukazujący unikatowy 

charakter dzielnicy wczasowej Jaszowiec 
– 39.940 zł

Twórcze Dziecko = Przedsiębiorczy Do-
rosły – 5.000 zł

Bezpieczna Szkoła – wideodomofon 
oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP – 
35.000 zł 

Wyjątkowo zapowiada się kolejny wer-
nisaż w Galerii Rynek Kazimierza Heczki, 
bo tym razem swoje prace zaprezentuje 

dwoje artystów, a na dodatek jedno z nich 
para się rzeźbą. 

Realistyczne i fantastyczne postacie ze 
stali zaprezentuje Sylwester Chłodziński, 
urodzony w 1965 roku w Częstocho-
wie, żyje i pracuje w Luboniu. Dyplom 
czeladniczy z rzeźby w drewnie uzyskał  
w pracowni Mistrza Rzemiosł Artystycz-
nych Stanisława Kijeńskiego. Tworzy 
m.in. w drewnie, marmurze, brązie, ce-
ramice, żywicy, styropianie, lodzie. Jest 
również autorem pomników miejskich, 
scenografii teatralnych, renowacji ołtarzy, 
murali.

Kadry z ulicy, z pracy, z wakacji i lu-
dzi – anonimowych uczestników życia 
zatrzymuje w ramach farbą olejną Mo-
nika Ślósarczyk urodzona w 1971 roku  
w Bielsku-Białej, absolwentka krakow-
skiej ASP, która zajmuje się nie tylko 
malarstwem sztalugowym, ale i wykoń-
czeniem wnętrz – mozaiką ceramiczną, 
sztukaterią, freskami i płaskorzeźbą. Jest 
uczestniczką 50 wystaw zbiorowych i 69 
indywidualnych, obecnie mieszka w Wiśle, 
a w Ustroniu pokaże malarstwo, nazwijmy 
je społeczne, na pewno inne niż poprzedni-
cy w Galerii Rynek.                                (mn)

WSPÓLNY WERNISAŻ

ROWER JEST NASZ JUŻ WKRÓTCE
Padają pytania, gdzie są rowery miej-

skie? Już wiemy na pewno, że pojawią się 
do końca przyszłego tygodnia. Jak poinfor-
mowała nas naczelnik Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Barbara Niemczyk powodem opóźnienia 
otwarcia sezonu rowerowego był brak 
pieniędzy, konieczność przeniesień w bu-
dżecie przegłosowanych przez radnych na 
sesji i niezbędne procedury przetargowe. 
Dobrą wiadomością jest to, że umowę 
z firmą wyłonioną w przetargu podpisa-
no na dwa lata, a zgodnie z jej zapisem 
następny sezon rowerów miejskich za-
cznie się 15 kwietnia 2023 r. bez opóźnień 
związanych z kosztami i formalnościami. 
I w tym, i w przyszłym roku rowery będą 
działać do połowy listopada. Poza sezo-

nem firma obsługująca rowery musi je 
zabezpieczyć i przezimować na własny 
koszt. 

W przetargu najkorzystniejszą ofertę na 
zadanie pn. „Uruchomienie i zarządzanie 
Ustroń Bike System (UBS) – Ustrońskim 
Rowerem Miejskim jako nośnikiem pro-
mocyjnym miasta” złożyła firma „Geo-
velo” sp. z o.o. ze Szczecina. To ta sama 
firma, która już wcześniej zarządzała ro-
werami miejskimi. Za dwa sezony Ustroń 
zapłaci 295 tys. zł brutto. 

W ramach Ustroń Bike System można 
korzystać z rowerów miejskich, ale trzeba 
zainstalować specjalną aplikację w telefo-
nie komórkowym, wnieść opłatę aktywa-
cyjną i opłacić korzystanie. Do dyspozycji 
mają być co najmniej 63 jednoślady. (mn)

Stacja rowerowa jeszcze pusta, ale już wkrótce się to zmieni. Na terenie Ustronia znajduje się 
13 takich miejsc, rozlokowanych we wszystkich dzielnicach.                         Fot. M. Niemiec
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Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w ratuszu burmistrz 
Przemysław Korcz i przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik 
podziękowali Jolancie Cieślar za 10 lat pełnienia funkcji dyrektora 
Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach. Odczytano list gratulacyj-
ny od władz samorządowych, w którym napisano m.in.: „Pragniemy 
złożyć Pani najserdeczniejsze podziękowania za kierowanie placów-
ką. Ufam, że Pani wkład pracy i poświęcenie pozostaną w pamięci 
Pani wychowanków, a dalsza praca zawodowa również przyniesie 
wiele satysfakcji i nowych możliwości. Dziękując, życzymy Pani dużo 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech sprzyjające okoliczności 
zawsze pozwalają Pani na realizację planów i zamierzeń, przynosząc 
dalsze zadowolenie z pracy zawodowej.”

Przez ostatnie dwa lata z powodu pandemii nie mogło się 
odbywać Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego, które trady-
cyjnie organizowano w „Prażakówce”. W tym roku uroczystość 
powróciła, choć przeniosła się do ratusza. Odbyła się w najład-
niejszej, jak podkreślił burmistrz, sali w mieście, czyli w Sali 
Ślubów, a dyplomy i nagrody stały na masywnym, zdobionym 
biurku, przy którym podpisywane są najważniejsze umowy. Ze-
branych przywitała Joanna Iskrzycka-Marianek z Centrum Usług 
Wspólnych. Obecny był burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, 
przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik, przewodniczący Ko-
misji Oświaty RMU Artur Kluz, kierownik CUW Sylwia Moskal, 
dyrektorzy szkół, przedszkoli, nauczyciele oraz najważniejsze 
osoby – najlepsi uczniowie ustrońskich szkół podstawowych 
i najlepsi sportowcy wraz z rodzicami. 

– W pierwszej kolejności chcę pogratulować rodzicom, że 
macie takie dzieci, które są waszą chlubą i z których możecie 
być dumni. Podziękowania należą się nauczycielom i dyrek-
torom, bo również dzięki ich pracy i współpracy z młodzieżą 
i rodzicami, uczniowie mogą osiągać takie wyniki. Dziękuję 

ABSOLWENCI 
W SALI ŚLUBÓW

To czas znakomity, 
by zdobywać wszycki szczyty
Hej szkolniki! Labe mocie, tóż raziutko sie rychtujcie
Biercie ruksak, mocne bótki i po gróniach powyndrujcie.
Dyć nasze gróniczki nejszumniejsze i moc tu gościnnych ludzi
Tóż nie trza wandrować daleko, przeca nie werci sie trudzić. 
Hej dostojno Czantoryjo, przepiekno Równico!
Kierymi sie kożdy lufciorz dycki fest zachwyco.
I dlo nas ustrónioków to szumne gróniczki
Weźcie tam kamratów, śpiywejcie pieśniczki
Czas hónym żynie, niech bydzie wiesioły
Póki mocie wolne łod nauki i szkoły.
Coby Wóm ty feryje minyły w zdrowiu i radości 
Tego życzy Wom wszyckim - Stary Jura z Chrości

(cd. na str. 10)

KOBIETA STELA

DOROTA JANECZEK-KOGUT 
Tej Pani większości z Was nie muszę przedstawiać.

Każdy kto biega, trenuje crossfit, ćwiczy z kettlami, czy prze-
mieszcza się na skiturach, musiał spotkać Dorotę na swojej 
drodze. Dla tych, którzy jednak nie znają tej ustrońskiej postaci, 
przybliżę Ją pokrótce. Studiowała pedagogikę na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie ale poszła zawodowo troszkę w inną stronę. 
Dorota należy do świata aktywnych. Zobaczymy Ją na beskidz-
kich szlakach przemieszczającą się na skiturach, czasem na 
nartach. Mnie Dorota jednak najczęściej mija biegając. Miała 
swoją siłownię B-active, w której przez dwa lata prowadziła 
treningi crossfitowe i z kettlami. Najwięcej trenuje dla siebie. 
Jest piękną i wysportowaną kobietą, jednak mało kto wie,  
o wielkiej miłości naszej bohaterki do … fretek. A dlaczego? Bo 
jak sama stwierdziła, są tak samo porąbane jak Ona. Zawsze 
chciała mieć fretkę ale zdawała sobie sprawę, że jako dziecko 
na pewno by nie podołała opiece. Potem były dzieci, rodzina  
i praca. Teraz wreszcie mogła zrealizować swoje marzenie. 
Dorota miała dwa futrzane stwory, jednak teraz mieszka  
z nią tylko Una. Drobna i bardzo całuśna samiczka, której imię 
zaczerpnięte jest  z ulubionej bajki Emila (syna Doroty) puffin 
rock. Unka jest żywiołowa, wszędzie się wciśnie i wszystko ją 
ciekawi. Jest niesamowicie proludzka, kocha dzieci Doroty i ma 
względem nich instynkt macierzyński. Uwielbia wchodzić do 
wanny, kocha spacery, pudełka, szuflady, i kocyki. A jak idzie 
spać to nawet bomba jej nie obudzi. Jest po prostu boska. Razem 
z Dorota tworzą nietuzinkowy duet.

                        Fot. Katarzyna Serafin-Ciupek
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ABSOLWENCI W SALI ŚLUBÓW
przede wszystkim młodzieży, bo wasza 
praca jest tutaj najważniejsza. Dobrze pa-
miętam swoją szkołę – ustrońską Jedynkę  
i chociaż może przyjaźnie z tamtych lat nie 
są najmocniejsze, to podstawa do tego, co 
osiągnięcie w życiu, jest wypracowywana 
właśnie w szkole podstawowej. Jeśli te-
raz osiągacie tak dobre wyniki, jesteście 
najlepsi w Ustroniu, to wierzę, że na 
kolejnych etapach edukacji poradzicie 
sobie równie dobrze. Życzę wam, żeby 
wasze marzenia się spełniły, żebyście 
zrealizowali swoje plany. Bądźcie chlubą 
Ustronia, szczyćcie się tym, że chodzili-

ście do ustrońskich szkół, bo jest czym się 
chwalić  – powiedział burmistrz Korcz. 

– Jako przedstawiciele samorządu jeste-
śmy z was bardzo dumni. Cieszymy się, 
że wśród naszych mieszkańców są ludzie 
tak utalentowani, tak zdolni, a przede 
wszystkim bardzo pracowici. Za tę waszą 
pracowitość, za ambicję, za to, co robicie 
dla swoich rodziców, dla swoich szkół 
i dla swojego miasta chcę bardzo serdecz-
nie podziękować i życzyć wam dalszych 
sukcesów, zapału i pamięci w sercu, że 
jesteście z Ustronia – powiedział prze-
wodniczący Rady Miasta Marcin Janik.     

Monika Niemiec

(cd. ze str. 9)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

Absolwent roku 2021/2022 
MATEUSZ RUBAS

co roku brał udział w wielu konkursach: 
Mistrz Tabliczki Mnożenia, Mistrz Rachunku 
Pamięciowego, Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny „Kangur”, konkurs „Narysuj 
znanego Fizyka”, Międzynarodowy Konkurs 
Online z Języka Angielskiego „The Big Chal-
lenge”, konkurs j. ang. „Best Hunter”. Dotarł 
do: II etapu Woj. Konkursu Przedmiotowego 
z Historii, II etapu Woj. Konkursu Przedmioto-
wego z Języka Angielskiego, II etapu (klasa 7), 
II etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów 
(klasy 7 i 8) i został finalistą (klasa 8) Woj. 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskie-
go. Mateusza cechuje wysoka kultura osobista 
i obowiązkowość. Jego zachowanie zawsze 
było wzorowe. Średnia ocen na koniec kl. 8 
wyniosła 5.3, w klasach młodszych zawsze 
przekraczała 5. Brał udział w wielu akcjach 
charytatywnych: WOŚP, „Prezent pod choin-
kę”, „Pomoc dla schroniska Azyl”, „Światowy 
Dzień Kota”. Reprezentował szkołę w miej-
skich uroczystościach. Zdobywał sukcesy spor-
towe w piłce ręcznej, siatkówce i piłce nożnej.

 
Sportowiec roku 2021/2022 

KONRAD SIKORA
z drużyną piłkarzy ręcznych zdobył: 1. m. 

zawodach miejskich, 1. m. w zawodach mię-
dzygminnych, 2. m. w mistrzostwach powiatu. 
Sukcesy odnosił również w koszykówce: 1. 
m. w zawodach miejskich, 1. m. w zawodach 

międzygminnych, 3. m. w finale powiatu. 
Konrad wywalczył nagrody w zawodach piłkar-
skich zwyciężając z drużyną zawody miejskie 
i międzygminne oraz zdobył z kolegami 3. m. 
w finale powiatu. W drużynie siatkarzy osiąg-
nął 4. m. w zawodach miejskich. Indywidu-
alnie zdobył 1. m. w sztafetowych biegach 
przełajowych w mieście. Jest osobą bardzo 
zaangażowaną w życie sportowe szkoły. Jest za-
wodnikiem Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń.

Sportowiec roku 2021/2022
SARA HUSAR

Sara Husar sukcesy sportowe osiągała 
w różnych dyscyplinach sportowych. Zawsze 
prezentuje postawę fair play. Jest zawodniczką 
Klubu Tenisowego Kubala Ustroń. Sara repre-
zentowała szkołę w następujących zawodach 
szkolnych: koszykówka – 2. m. w zawodach 
miejskich,  siatkówka – 3. m. w zawodach 
miejskich. Swoje sukcesy zdobywała przede 
wszystkim w zawodach tenisowych: 3. m. 
w Mistrzostwach Polski w kategorii Młodzików 
w grze pojedynczej, 1. m. w Ogólnopolskim 
Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetów w grze 
pojedynczej, 1. m. w Ogólnopolskim Turnieju 
Klasyfikacyjnym Kadetów w turnieju deblo-
wym, 1. m. w deblu w Tennis Europ kat. 2 
w Bańskiej Bystricy, 3. m. w turnieju Tennis 
Europe „Sobota Cup” U-14, 1. m. w Ogólno-
polskim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodziczek 
„Super Seria” w singlu i deblu, 1. m. w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski Młodziczek, 
1. m. w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyj-
nym Młodzików „Ustroń Cup” w singlu i deblu.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Absolwent roku 2021/2022 
PATRYCJA WÓJCIK

została finalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z j. ang. i matematyki. Uzy-
skała wynik dobry w Ogólnopolskim konkursie 
z j. ang. FOX. W konkursie Mistrz Rachunku 
Pamięciowego o Puchar Dyrektora SP2 zajęła 
3. m. W poprzednich latach Patrycja również 
odnosiła sukcesy. W roku szkolnym 2017/2018 
uzyskała wynik bardzo dobry w Międzyna-
rodowym Konkursie Kangur Matematyczny, 
a w roku szkolnym 2020/2021 otrzymała 
wyróżnienie w tymże konkursie. W tym sa-
mym roku szkolnym osiągnęła wynik dobry 
w Ogólnopolskim konkursie z j. ang. FOX. 
Patrycja jest uczennicą, którą cechuje wysoka 
kultura osobista. Wzorowo wywiązywała się 
z obowiązków szkolnych. Zawsze sumiennie 
przygotowywała się do zajęć i z chęcią wyko-
nywała prace dodatkowe. Na lekcjach wykazy-
wała dużą aktywność. Dodatkowo chętnie brała 
udział w konkursach z j. ang. i matematyki i to 
regularnie od kl. 4. Jej wiedza z tych przedmio-
tów wykracza poza poziom ósmoklasisty. Ce-
chują ją duże zdolności lingwistyczne nie tylko  
z j. ang., ale również z j. niem. Patrycja zawsze 
kończyła rok ze świadectwem z wyróżnieniem, 
a jej średnia ocen była powyżej 5. Na uwagę 
zasługują także jej sukcesy sportowe. Niejed-
nokrotnie reprezentowała szkołę w zawodach, 
szczególnie w koszykówce.

 Sportowiec Roku 2021/2022
 JAKUB JURASZEK 

reprezentował szkołę na wszystkich moż-
liwych zawodach międzyszkolnych od kl. 
4. Aktywnie uczestniczył w dodatkowych 
zajęciach sportowych SKS oraz prezentował 
wzorową postawę podczas lekcji wychowania 
fizycznego. Jakub trenuje w Klubie Sportowym 
Kuźnia Ustroń, gdzie prezentuje bardzo wysoki 
poziom sportowy. Ponadto uczeń zajął 3. m. 
w zawodach powiatowych z koszykówki, a w 
tym roku szkolnym 3. m. w zawodach powia-
towych z siatkówki plażowej.

Sportowiec Roku 2021/2022 
MAJA PROCNER 

od 4 klasy wyróżniała się bardzo dużym 
zaangażowaniem na lekcjach wychowania 
fizycznego. Reprezentowała szkołę we wszyst-
kich międzyszkolnych zawodach sportowych, 
zawsze będąc czołową zawodniczką. Aktywnie 
uczestniczyła w dodatkowych zajęciach SKS, 
oraz podejmowała wiele aktywności z własnej 
inicjatywy. Jest zawodniczką sekcji siatkówki 

ABSOLWENCI I SPORTOWCY ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
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TRS Siła Ustroń oraz klubu Victoria Cieszyn, 
gdzie osiąga bardzo wysokie wyniki sporto-
we. W tym roku szkolnym Maja zajęła 3. m. 
w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Siatkowej. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Absolwent Roku 2021/2022
AGNIESZKA ZGONDEK

w ostatnim roku nauki z większości przed-
miotów otrzymała ocenę celującą, osiągając 
średnią roczną 5,85. Wzorowa uczennica 
brała udział w wielu konkursach, olimpiadach, 
zdobywając wysokie miejsca. Osiągnęła naj-
wyższy wynik w mieście w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Matematyki, 
dochodząc do III etapu. Zdobyła wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 
„Leon”. Otrzymała najwyższy wynik w szkole 
w konkursie „Alfik Matematyczny”. Brała 
udział w innych konkursach matematycznych: 
„Rachmistrz Matematyczny” oraz „Kangur 
Matematyczny”. Oprócz sukcesów przed-
miotowych Agnieszka dostała wyróżnienie 
w miejskim konkursie na najpiękniejszą kartkę 
świąteczną. Uczennica angażowała się w życie 
klasy i szkoły – redagowała gazetki ścienne, 
aktywnie uczestniczyła w przygotowywaniu 
wielu uroczystości. Kilkukrotnie reprezen-
towała szkołę w miejskich uroczystościach 
patriotycznych. Agnieszka jest bardzo kole-
żeńska. Dzieliła się swoją wiedzą z uczniami 
mającymi trudności w nauce. W bieżącym 
roku szkolnym angażowała się w wolontariat 
akcyjny WOŚP i Szlachetna Paczka.

Sportowiec roku 2021/2022
BARTŁOMIEJ FRANEK

czynnie uczestniczył w życiu sportowym 
szkoły. Brał aktywny udział w zajęciach SKS. 
Reprezentował Szkołę oraz Miasto Ustroń 
w zawodach sportowych na szczeblu miej-
skim, gminnym i powiatowym. Bartek zawsze 
plasował się w czołówce i stawał na podium 
zdobywając pierwsze miejsca w różnych za-
wodach sportowych. Zdobył 1. m. w szkolnych 
zawodach w skoku wzwyż, 1. m. w szkolnym 
czwórboju lekkoatletycznym, 1. m. w miej-
skim turnieju piłki siatkowej chłopców, 1. m. 
w międzygminnym turnieju piłki siatkowej 
chłopców, 3. m. w igrzyskach młodzieży szkół 
z powiatu cieszyńskiego, 2. m. w miejskich 
zawodach siatkówki plażowej.

Sportowiec roku 2021/2022
PATRYCJA GLUZA

Patrycja Gluza stale angażowała się w ży-
cie sportowe szkoły. Brała również aktywny 
udział w zajęciach SKS, gdzie swoją postawą 
zachęcała innych do podejmowania aktywności 
fizycznej. Reprezentowała szkołę oraz Miasto 
Ustroń w licznych zawodach sportowych. 
W szkolnych zawodach sportowych Patrycja 
zawsze stawała na podium zdobywając czoło-
we miejsca: 1. m. w szkolnym turnieju tenisa 
stołowego, 1. m. w szkolnym czwórboju lekko-
atletycznym, 3. miejsce w szkolnych zawodach 
skoku wzwyż oraz 2. m. w miejskim turnieju 
tenisa stołowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Absolwent roku 2021/2022
EMILIA PIWOWAR

prezentuje nienaganną postawa i wysoką 
kulturę osobistą. Każdego roku uzyskiwała 
wzorową ocenę z zachowania oraz osiągała 
średnią ocen na poziomie co najmniej 4,75. 
Chętnie angażowała się w działania na rzecz 
innych poprzez aktywne uczestniczenie w dzia-
łaniach samorządu szkolnego oraz klasowego 
oraz w każdej akcji szkolnego koła wolonta-
riatu. Jest niezwykle sumienna i pracowita, 

a każde zadanie, którego się podejmowa-
ła wykonywała z pełnym zaangażowaniem. 
Odznacza się nieprzeciętną koleżeńskością, 
życzliwością i nigdy nie wchodziła w konflikty 
z innymi uczniami. Aktywnie uczestniczyła 
w dodatkowych zajęciach organizowanych 
na terenie szkoły, aby móc rozwijać swoje 
zainteresowania. Emilia od 1 klasy godnie 
reprezentowała szkołę w licznych konkursach. 
W tym roku szkolnym wzięła udział w rejono-
wym etapie Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz.

Sportowiec roku 2021/2022
WERONIKA CHRAPEK

trenuje lekkoatletykę, specjalizując się 
w skoku o tyczce. Jej osiągnięciami w tym roku 
szkolnym były: 8. m. na Mistrzostwach Polski 
w lekkiej atletyce, 1. m. Mistrzostw Śląska. 
Weronika posiada II klasę sportową w skoku 
o tyczce. Godnie reprezentowała szkołę na 
zawodach międzyszkolnych i pozaszkolnych. 
Osiąga świetne wyniki w nauce i łączy to 
z pasją do sportu .

Sportowiec roku 2021/2022
PIOTR SKRZYP

trenuje poza godzinami lekcyjnymi piłkę 
nożną. Godnie reprezentował szkołę na za-
wodach międzyszkolnych i powiatowych. 
Jest 3-krotnym mistrzem Ustronia w tenisie 
stołowym oraz uczestnikiem finału powiato-
wego w tej dyscyplinie. Cechuje go skromność 
i kultura osobista.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Absolwent roku 2021/2022
JULIA MANDZIJ

uzyskała najwyższą średnią ocen wśród 
wszystkich uczniów klas ósmych. Zawsze za-
chowuje się wzorowo. Jest niezwykle ambitna, 
solidna i skromna. Została finalistką Konkursu 
Przedmiotowego z Biologii. Jest uczennicą 
o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Jest kole-
żeńska, a w ostatnim czasie stała się klasowym 
autorytetem. Zawsze była chętna do pomocy 
angażowała się w życie klasy i szkoły.

Sportowiec roku 2021/2022
MAJA NIECKARZ

jest zapaloną szachistką. W ostatnim roku 
szkolnym osiągnęła wiele sukcesów, a do 
najważniejszych z nich należą: 2. m. w Indy-
widualnych Mistrzostwach Śląska Juniorów 
w szachach klasycznych, 17. m. w Polsce 
w  XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży, 6. m. w Indywidualnych Mistrzostwach 

Śląska w Szachach Szybkich do lat 13, 1. m. 
w Turnieju Jesiennym - V Grand Prix Miasta 
Katowice, 2. m. w VI Otwartym Turnieju 
Szachowym, 2. m. w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Juniorów do lat 13 w sza-
chach klasycznych łączące się z awansem do 
Mistrzostw Polski, 2. m. w Pucharze Śląska 
Juniorów w Szachach, 2. m. i 1. m. w VI Grand 
Prix Miasta Katowice - Wiosenny Turniej 
Szachowy, 14. m. w Polsce podczas XXVIII 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Maja 
reprezentowała szkołę w miejskich zawodach 
koszykówki dziewcząt starszych. Dziewczęta 
wywalczyły 1. m. 

Sportowiec roku 2021/2022 
ŁUKASZ SIKORA

jest liderem w grach zespołowych. Wraz 
z drużyną szkoły godnie reprezentował Ustroń 
zajmując kolejno: 3. m. w Powiatowych Zawo-
dach Tenisa Stołowego, 3. m. w Powiatowych 
Zawodach Piłki Siatkowej Chłopców Młod-
szych oraz 2. m. w Powiatowych Zawodach 
Piłki Nożnej Chłopców Młodszych.

Na podstawie materiałów przekazanych 
przez Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu.

Fot. M. Niemiec 
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Otrzymaliśmy od Zarządu Towarzystwa 
Kształcenia Artystycznego prowadzą-
cego Ognisko Muzyczne informację, że 
minęła kadencja 2019-2022 i zgodnie ze 
statutem stowarzyszenia, 21 czerwca prze-
prowadzono w MDK „Prażakówka” Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
członków TKA, które zagaiła ustępująca 
prezes – Elżbieta Sikora, a na prowadzącą 
zebranie została wybrana Aleksandra Hat-
las. Przedstawiono wymagane sprawozda-
nia merytoryczno-finansowe z działalności 
Zarządu, które zostały przyjęte.

Wybrano Zarząd na kadencję 2022-2025 
w tym samym składzie: Elżbieta Sikora – 

prezes, Piotr Zwias – wiceprezes, Alena 
Kolarczyk – sekretarz, Monika Grzyb 
– skarbnik i Lidia Janczar – członek Za-
rządu. Do Komisji Rewizyjnej weszły: 
Elżbieta Węglorz, Dominika Cyba-Matus 
i Marta Cichy. W czasie zebrania podjęto 
7 uchwał.

W drugiej części odbyło się zakończenie 
roku szkolnego z wręczeniem świadectw 
i drobnych nagród absolwentom, którego 
dokonali Aleksandra Hatlas i Piotr Zwias. 
W tym roku naukę pobierało 120 uczniów 
w dwustopniowym systemie nauczania.

Ognisko I stopnia ukończyło 7 osób: 
Magdalena Gibiec – skrzypce, Anna 

Uchrońska – skrzypce, Igor Kowalczyk – 
fortepian, Amadeusz Gruszka – fortepian, 
Patrycja Cieślar – fortepian, Michalina 
Kiecoń – fortepian, Zofia Szydło – for-
tepian, natomiast II stopnia 5 osób: Olaf 
Woltman – fortepian, Tymoteusz Cieślar 
– fortepian, Nikola Smyk – skrzypce, 
Igor Kowalczyk – gitara i Jan Nowak – 
akordeon. Na koniec wystąpiło dwóch 
absolwentów: Jan Nowak na akordeonie 
i Igor Kowalczyk na gitarze.

Już trwają zapisy do Ogniska na rok 
szkolny 2022/2023, którego praca rozpo-
cznie się od września.                           (LS)

 

URODZINY SINDBADA
„Sindbad” Rodzinny Dom Czasowe-

go Pobytu, który mieści się w Lipowcu 
przy ul. Bernadka, 14 czerwca obchodził 
17-lecie działalności w Ustroniu. Przez te 
lata otoczył opieką i wsparciem 252 dzieci  
z województwa śląskiego, głównie z po-
wiatu cieszyńskiego. „Sindbad” jest częś-
cią Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce 

w Polsce. Jest to placówka opiekuńczo-
-wychowawcza typu interwencyjnego, 
do której na krótki czas trafiają dzieci 
powyżej 10 roku życia w momencie wy-
stąpienia kryzysu w rodzinie. Placówka 
zapewnia opiekę dzieciom opuszczonym, 
osieroconym, sprawiającym problemy 
wychowawcze, z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, o nieuregulowanej sytu-
acji prawnej. Czas pobytu dzieci w „Sin-
dbadzie” uzależniony jest od znalezienia 
im docelowej formy opieki, tj.: powrotu 
do rodziny naturalnej, adopcji, rodziny 
zastępczej lub umieszczenie w innej pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej. 

– Zapewniamy dzieciom warunki zbli-
żone do warunków domu rodzinnego, 
dlatego wszystkie obowiązki domowe 
wykonują wychowawcy wspólnie z dzieć-
mi. Przygotowujemy dzieci do dorosłego 
życia, uczymy gotować, sprzątać, prać 
i prasować, uczymy gospodarować pie-
niędzmi. Jednym z ważniejszych obo-
wiązków dzieci jest nauka i nadrabianie 
zaległości szkolnych. W wolnym czasie 
dzieci uczestniczą w wycieczkach, zaję-
ciach sportowych, plastycznych, kulinar-
nych, chodzą do kina, teatru, na koncerty. 
W każde wakacje dzieci wyjeżdżają na 
kolonie. Podczas całego pobytu dziecka 
opiekunowie SOS pracują również z ro-
dzicami biologicznymi, aby dzieci mogły 
wrócić do domu rodzinnego. Motywu-
ją ich do poprawy warunków w domu  
i sytuacji rodzinnej – wyjaśnia Elżbieta 
Grabowska-Jabłońska, dyrektor Sindbada.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
w Polsce działa w naszym kraju od 38 lat, 
jest częścią międzynarodowej organizacji 
SOS Children’s Villages.                     (M)

ZAKOŃCZENIU ROKU W OGNISKU 
Absolwenci Ogniska Muzycznego otrzymali świadectwa i drobne upominki.    Fot. E. Sikora

Świadectwa wręczali Aleksandra Hatlas  
i Piotr Zwias.                           Fot. E. Sikora
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ..

DO SCHRONU, CZYLI GDZIE?

Organizatorzy placówki muzealnej w schronie mają wiele ambitnych planów i niebawem 
uruchomią kolejną salę.                                                                       Fot. L. Szkaradnik

Prywatne ekspozycje militariów i mo-
delarstwa o tej tematyce kilkakrotnie 
przygotowywano w Muzeum Ustrońskim  
z inspiracji i pod kierunkiem mieszkańca 
naszego miasta Mirosława Gaury wraz 
ze Stowarzyszeniem Historyczno-Rekon-
strukcyjnym „Barwa i Broń – Schron 45”. 
Po wielu zabiegach organizacyjnych ten 
kolekcjoner militariów i znakomity orga-
nizator wielu ambitnych przedsięwzięć jak 
chociażby słynne rekonstrukcje historycz-
ne uzyskał zgodę na zagospodarowanie 
na cele muzealne schronu pod budyn-
kiem dyrekcji Galerii Handlowej „Pledan”  
w Skoczowie, przy ul. Fabrycznej 9, który 

Żyjemy w trudnych i nieprzewidywalnych czasach, a wojna tocząca się na Ukrainie 
wpływa na to, że coraz więcej Polaków interesuje się służbą wojskową i historią 
wojskowości, więc wystawy prezentujące tę problematykę cieszą się zawsze dużą 
popularnością. 

przez długie lata był wykorzystywany jako 
magazyny piwniczne. 

Po roku intensywnej pracy, którą znany 
w szerokich kręgach pasjonat prowadził 
wraz ze swym przyjacielem Januszem 
Boroniem, od kilku lat również miesz-
kańcem Ustronia, powstała wyjątkowa, 
klimatyczna ekspozycja, którą uruchomio-
no w Skoczowską Noc Muzeów 13 maja,  
a zwiedziło ją kilkaset osób. Zawiera ona 
rekonstrukcje historyczne i wiele unikal-
nych okazów z czasów zaboru austria-
ckiego oraz pierwszej i drugiej wojny 
światowej. Twórca tej oryginalnej koncepcji  
M. Gaura wyszukiwał archiwalne foto-

grafie i na ich bazie organizatorzy wiernie 
odtwarzali sceny z pola walki, z wyposa-
żenia schronów, czy fragmenty dawnych 
ulic, przedstawiając wiernie każdy de-
tal. Obaj panowie świetnie się rozumieją  
i uzupełniają swoimi umiejętnościami.  
M. Gaura jest autorem koncepcji,  
a J. Boroń potrafi sprostać każdemu sta-
wianemu mu wyzwaniu, wykonując nie-
mal z niczego i tworząc różne elemen-
ty, które stanowią wierną imitację detali  
z dawnych czasów. 

Główni autorzy tego ambitnego po-
mysłu mieli sprzymierzeńców, którzy 
widząc to wyjątkowe zaangażowanie  
w tak szczytny cel, starali się pomóc prze-
kazując pamiątki rodzinne lub wspierając 
przygotowania potrzebnymi materiałami. 
Przykładem tego jest firma „Usługi Sto-
larskie” Andrzeja Heczki z Ustronia, która 
wykonała bardzo skomplikowany stół pod 
CKM wzór 30, według instrukcji saperskiej 
z 1936 roku . Warto podkreślić, że organi-
zatorzy angażują się nadal, mają daleko-
siężne plany i będą uruchamiać kolejne po-
mieszczenia schronu, by stworzyć muzeum  
z prawdziwego zdarzenia z najnowocześ-
niejszymi możliwościami audio-wizualny-
mi, działając na widza nie tylko wiernymi 
rekonstrukcjami wydarzeń historycznych, 
lecz również autentycznymi dokumental-
nymi odgłosami z pola walki, czy archiwal-
nymi mowami postaci historycznych z cza-
sów wojennych. Plany są bardzo ambitne  
i trudne do realizacji, więc każde wsparcie 
będzie mile widziane, tym bardziej, że 
niejedna osoba posiada w domu pamiątki 
po przodkach (przedmioty, zdjęcia, zapiski 
wspomnień..) które mogłyby wzbogacić 
zbiory tworzącej się placówki muzealnej  
i zostać udostępnione szerszej publiczności 
na ekspozycji, a zatem realizatorzy proszą 
o kontakt pod nr. 513 744 111. 

                                  Lidia Szkaradnik
 

Tegoroczny, szósty Festiwal Nadziei 
w Ustroniu już za nami. Jak zawsze pub-
liczność dopisała bardzo licznie, co siłą 
rzeczy wpisuje to wydarzenie w kalendarz 
kulturalny Ustronia.

Podczas festiwalu zabrał głos jeden  
z patronów wydarzenia w osobie burmi-
strza Przemysława Korcza. Wspomniał 
on między innymi, iż od początku pia-
stowania swojego urzędu, pragnął być 

burmistrzem wszystkich ustroniaków, bez 
względu na ich światopogląd, wyznanie, 
czy sytuacje materialną.

Oprócz licznych atrakcji dla dzieci, 
uczestnicy mogli skorzystać z dostępnych 
punktów z przekąskami, lodami, pyszną 
kawą, ciekawą literaturą, czy skosztować 
regionalnego napoju Kombucha, produ-
kowanego w Ustroniu. 

Zapraszamy zatem na krótką fotorelację 
z tego wydarzenia, a za rok na kolejny Fe-
stiwal Nadziei.        red. Tomasz Lewicki
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BIBLIOTEKA POLECA  
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Joanna Lampka
 „Szwajcaria. Bilet w jedna stronę”

Autorka od 7 lat mieszka w Szwajcarii 
i pisze o niej na blogu. Wydała prze-
wodnik „Szwajcaria i Lichtenstein”, 
pracuje nad pierwszą powieścią.  
W swojej książce z humorem opowia-
da o trudnych początkach w nowym 
kraju, integracji z nowymi sąsiadami 
i licznych niespodziankach, które 
czekały na nią w małej szwajcarskiej 
wiosce. Ale także o Polsce widzianej 
z perspektywy wysokich Alp i Jeziora 
Genewskiego, oczami Szwajcarów  
i emigrantów stęsknionych za domem.

Anthony Horowitz 
„Morderstwa w Suffolk”

Klasyczna angielska powieść kryminalna,  
a zarazem hołd złożony Agacie Chri-
stie. Emerytowana redaktorka Susan 
Ryeland prowadzi  mały hotel na gre-
ckiej wyspie. Pewnego dnia pojawia się  
u niej para Anglików z dziwną prośbą. 
Swoją historię zaczynają opowieścią  
o morderstwie, do którego doszło w 
dniu ślubu ich córki Cecily. Na domiar 
złego okazało się, że ich córka zaginęła 
bez wieści kilka godzin po przeczytaniu 
kryminału, który Susan opracowywała 
kilka lat wcześniej.

RECYKLING 
wspólny interes

Wakacje to czas podróży, podczas których poznajemy inne kraje, 
a zatem przypominamy kilka zasad ekologicznych stosowanych  
w najbardziej ekologicznym kraju.  

 Spośród wszystkich państw na świecie, aż 8 na naszym konty-
nencie znalazło się w pierwszej dziesiątce rankingu Environmental 
Performance Index (EPI – wskaźnik wydajności środowiskowej) 
najbardziej ekologicznych państw, który przedstawia efektywność 
178 krajów z całego świata podejmowanych w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego oraz sam jego stan. Pod uwagę bierze się 
20 wskaźników w 9 różnych kategoriach, m.in. jakość powietrza, 
metody oczyszczania ścieków, obecność wody pitnej, udział węgla 
w produkcji energii czy przeżywalność dzieci do 5 roku życia.  
W rankingu z roku 2014 Polska znalazła się na 30. miejscu.

 Pierwsze miejsce, nieprzerwanie od momentu powstania ran-
kingu, należy do Szwajcarii.  Ma na to wpływ powszechny dostęp 
do wody pitnej, bardzo niska śmiertelność noworodków i ogromna 
liczba obszarów zielonych chronionych. 

 Szwajcarska postawa ekologiczna bierze się z dwóch powo-
dów: ogromnego szacunku do środowiska obywateli tego kraju 
i do własnych portfeli. Szwajcarzy są świadomi, że w ich kraju 
o niewielkiej powierzchni, bez segregacji śmieci, ograniczenia 
emisji spalin, czy wykorzystywania alternatywnych źródeł energii 
zaczęliby się po prostu dusić. Bardzo cenią sobie czyste powietrze 
i zielone otoczenie, więc dla tej sprawy są w stanie bardzo dużo 
zrobić. Na czym polega ekologia Szwajcarii:

• Już w przedszkolu dzieci uczą się jak segregować śmieci.
• Butelki segreguje się według kolorów (białe, zielone i brązowe).
• Paragony ze sklepu wyrzuca się tylko do specjalnego pojem-

nika na papier.
• Do perfekcji opanowano też sztukę recyklingu. Aż 80 % pla-

stikowych butelek pochodzi z ponownego przetworzenia.
Dzięki segregacji można oszczędzić kilkadziesiąt franków 

miesięcznie. Wszystkie kantony mają dokładnie opisane sposoby 
radzenia sobie z odpadami, których restrykcyjnie przestrzegają ich 
mieszkańcy.  Do domowych worków na śmieci można wyrzucać 
wiele rodzajów śmieci, ale im mniej zapełnisz worków tym mniej 
zapłacisz za swoje śmieci.

NAJBARDZIEJ 
EKOLOGICZNY KRAJ

* 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 21:
Jakie zagraniczne zasady ekologiczne, które 

zauważyliście podczas wyjazdów warto wprowadzić 
u nas? (podaj dwa przykłady).        

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 8 lipca.*             

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 19:
Nie robię nadmiernych zapasów żywności.

Zamrażam resztki różnych produktów i potraw.

Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia 
otrzymują:* Anna Marianek z Ustronia, ul. Lipowska oraz Krystyna 
Matuszek-Lebioda z Dębowca, ul. Rzeczna. 

Rzuca się w oczy tutejsza dbałość o roślinność. Genewa zajmuje 
imponujące 11. miejsce na liście najbardziej zadrzewionych miast 
na świecie. Wolne połacie przy ulicach zostały przeznaczone nie 
na parkingi, a całe szpalery drzew. Wiele miejskich kamienic ob-
sadzonych jest pnącymi się ku górze roślinami.

Alpy szwajcarskie są w centrum ekologicznej uwagi. Większość 
alpejskiej flory i fauny jest pod ścisłą ochroną.

Samorządy szwajcarskie coraz więcej miejscowości uwalniają 
od ruchu samochodowego. To pierwszy kraj, który już w 1986 r. 
wprowadził obowiązek wyposażenia samochodów w katalizatory.

Dla Szwajcarów ekologiczne muszą być też ich domy. Przykła-
dowo, gdy przeciętny Amerykanin zużywa w ciągu roku 10 tys. 
kWh, to Szwajcarowi wystarczy połowa tego.

Dzięki finansowemu wsparciu państwa architekci, konstrukto-
rzy i budowlańcy stawiają domy i badają zużycie energii. Dążą 
do tego, by przeciętny jego mieszkaniec zużywał najwyżej 500 
kWh rocznie.

Miejscowa rzeka jest na tyle czysta, że latem można się w niej 
kąpać. W Szwajcarii co szóste gospodarstwo jest ekologiczne  
i liczba ta stale rośnie. To tylko kilka przykładów dbałości o śro-
dowisko w tym kraju.                                Lidia Szkaradnik

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
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USTROŃSCY KOTLARZE

(część XIV)

W 2022 r. obchodzimy 250-lecie 
zapoczątkowania ustrońskiego 
przemysłu hutniczo-kuźniczego. 
Z tej okazji na łamach Gazety 
Ustrońskiej ukazywać się będą 
niepublikowane dotąd ciekawost-
ki oraz ilustracje, przybliżające 
Czytelnikom tę tematykę. Po-
znajmy zatem ustroński prze-
mysł, który dał początek rów-
nież uzdrowisku, z jeszcze innej 
strony. 

W drugiej połowie XIX w. siła Ustronia, jako ośrodka przemy-
słowego, skupiła się na Arcyksiążęcym Zakładzie Budowy Maszyn. 
Działał on od 1864 r. w dolnej części miejscowości, na terenie 
późniejszej Kuźni, pod zarządem wybitnego hutmistrza Emila 
Kuhlo. Ten ostatni sprawił, iż miejscowa kadra, coraz bardziej 
profesjonalna, cieszyła się wreszcie awansem społecznym. Ok. 
1870 r. pojawił się w użyciu tytuł „arcyksiążęcy robotnik hutniczy”, 
akcentujący przynależność do nobilitującej grupy zawodowej. Jak 
pisał Jan Wantuła, wykwalifikowani robotnicy siedzieli w gospo-
dzie wraz z przedstawicielami kadry urzędniczej, a także podbijali 
serca dziewic chłopskich, z których nie każda chciała „wydać się” 
na gospodarstwo, wybierając umorusanego hutnika. W 1867 r. 
przy Zakładzie Budowy Maszyn powstała Kotlarnia. Była ona 
zlokalizowana w północnej części późniejszej hali osprzętu, na 
tle której 18 października 2008 r. wykonano słynne pamiątkowe 
zdjęcie licznych pracowników Kuźni z okazji pożegnania zakładu. 
Kotlarnia szybko zasłynęła z bardzo imponującego asortymentu, 
wykonując: kotły parowe (zbiorniki wytwarzające parę, używaną 
np. w maszynach parowych), rezerwuary na wodę, zbiorniki na 
spiritus (niezbędne w gorzelniach), cysterny używane w warzelniach 
do pozyskiwania soli poprzez odparowanie wody z solanki oraz 
zbiorniki dla rafinerii do przechowywania ropy, nafty czy olejów. 
Te ostanie trafiały głównie do Galicji Wschodniej (Borysławsko-
-Drohobyckiego Zagłębia Naftowego), głównymi kierunkami zbytu 
były także Galicja Zachodnia, Słowacja i Węgry. Kotły parowe 
zasilały natomiast Ostrawsko-Karwińskie Zagłębie Węglowe. 
Miejscowi kotlarze byli więc kowalami, którzy, dzięki inspiracji 
hutmistrza Kuhlo, poszerzyli swe kwalifikacje. Ustrońskie zbior-
niki były najwyższej jakości - bezawaryjnie szczelne oraz solidnie 
nitowane, a na dodatek kotlarze montowali swe dzieła osobiście  
w miejscu przeznaczenia. Wyjazd na „monterunek” był ważnym  
w Zakładzie Budowy Maszyn wydarzeniem, wymagającym długich 
przygotowań. Złożone na miejscu zbiorniki należało odpowiednio 
oznaczyć, po czym rozebrać i przygotować do transportu, który, 
przed doprowadzeniem do Ustronia kolei, odbywał się za pomocą 
licznych zaprzęgów konnych, co skutkowało niebezpiecznymi 
wypadkami w drodze. Często z kotlarzami oraz ich wyrobami 
podróżowały także kobiety, dbające o praktyczną stronę ekspe-
dycji. Zwyczajowo też, po ukończeniu gigantycznego zbiornika, 
wykonywano na jego tle pamiątkową fotografię. „Monterunki” 
pozwalały ustroniakom na łączność z szerokim światem, poznanie 
nowych wzorów życia oraz nurtów społeczno-ideowych. Wracając 
do domu, przywozili z sobą atrakcyjne przedmioty domowego użyt-
ku, a ponadto z Węgier aromatyczne wina (po których przez długie 
lata przechowywano na pamiątkę butelki), zaś z terenów Galicji 
– polskie książki. Siłą rzeczy zarobki kotlarzy były więc wyższe  
w stosunku do innych arcyksiążęcych robotników, a oni sami stano-
wili grupę uprzywilejowaną, rodzaj zakładowej arystokracji. Dzięki 
nurtom socjalistycznym, poznanym podczas pobytów „we świecie”, 
chętnie uczęszczali na zebrania robotnicze, a gdy zarządca Julius 
Kleinpeter (następca E. Kuhlo) kazał opóźnić wypłatę zarobków, 
co miało być karą za uczestnictwo w takim zgromadzeniu, tylko 
kotlarze, z Ferfeckim z Zawodzia na czele, mieli odwagę podnieść 
bunt, zwieńczony sukcesem. W 1908 r., w związku z zakończe-
niem epoki hutnictwa w Ustroniu, Kotlarnia, prowadzona przez 
40 lat przez mistrza Leona Jakubeckiego, została zamknięta. 200 
fachowców rozproszyło się po świecie, trafiając między innymi do 
huty w Trzyńcu, a każdy z nich otrzymał w nowym miejscu godne 
zatrudnienie. Znanym w Ustroniu kotlarzem był Jerzy Nowak (dziś 

patron Czytelni Katolickiej). Innym ciekawym przykładem kotlar-
skiej rodziny byli bracia Kubieniowie, których przodkowie, końcem 
XVIII w., przybyli do Ustronia z Liptova na Słowacji. Sprowadzono 
ich tutaj jako rudziarzy (rudników), bowiem Słowaków uważano za 
największych specjalistów od pozyskiwania w beskidzkich lasach 
rudy żelaza. Byli oni, podobnie jak ustroniacy, poddanymi Cesar-
stwa Austriackiego, gdyż Słowacja należała do Królestwa Węgier. 
Początkowo używali oryginalnego nazwiska Kubin, zmieniwszy 
je na Kubień gdzieś pod koniec XIX w. Najstarszym udokumen-
towanym przodkiem Kubieniów był Georg (Jerzy), żonaty z Ewą  
z domu Miech. Byli oni rodzicami Pawła (ur. 1838), z zawodu 
palacza przy maszynie parowej, który w 1862 r., jeszcze jako Paul 
Kubin, ożenił się z Ewą z domu Troszok z Hermanic (ur. 1843), 
córką Jana Troszoka i Anny z domu Szkaradnik (pochodzącej z Ja-
szowca). Ślubu udzielił młodym ksiądz Józef Bilowitzki w kościele 
św. Klemensa w Ustroniu. Paweł i Ewa mieszkali w drewnianym 
domku na Zawodziu, nieco poniżej Źródła Karola, u zbiegu dzi-
siejszych ul. Źródlanej, Kuźniczej i Liściastej. Paweł zmarł młodo, 
mając zaledwie 34 lata, przygnieciony drzewem podczas ścinki  
w lesie. Osierocił 6 dzieci – dwie córki oraz czterech synów,  
z których najmłodszy – Jan, urodził się niedługo przed śmiercią 
ojca. Czterej bracia Kubieniowie zostali kowalami – kotlarzami. 
Początkowo zatrudnieni byli w Arcyksiążęcym Zakładzie Budo-
wy Maszyn w Ustroniu, często wyjeżdżając na „monterunki”,  
a po likwidacji Kotlarni trafili do huty w Trzyńcu, gdzie wysyłano 
zwłaszcza młodszych fachowców. Jan (ur. 1872), ożenił się z Jadwi-
gą Jaworską, osiadłszy na gospodarstwie zwanym „Kubieniówką” 
u zbiegu dzisiejszych ul. Spokojnej i Lipowskiej (obok kapliczki na 
lipie, której był fundatorem). Franciszek (ur. 1870), żonaty z Anną 
z d. Małysz, zamieszkał na Gojach (jego wnuczką była Helena 
Pilchowa, małżonka bibliofila Józefa Pilcha). Trzeci z braci – Józef 
(ur. 1868) nabył wraz z żoną Marią z d. Chodura gospodarstwo  
w Nierodzimiu obok mostu lipowieckiego, zwane „do Sośnio” (był 
on dziadkiem Stanisławy Jabłonkowej), zaś najstarszy – Paweł (ur. 
1866), dwukrotnie żonaty (z Marią z d. Wantulok oraz Marią z d. 
Bojda), osiedlił się w Górkach Wielkich. Warto dodać, iż wszyscy 
czterej Kubieniowie wyjątkowo troskliwie opiekowali się matką, 
która, jako młoda wdowa, dzielnie podołała trudom ich wychowa-
nia.                                      Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

Bracia Kubieniowie na fotografii, wykonanej w końcowym okresie 
działalności ustrońskiej Kotlarni, pozujący w ubraniach, zakupionych 
podczas „monterunku” w Karwinie, zwanych przez nich „karwi-
niokami”. Siedzi Józef „ze Sośnio”, stoją od lewej: Jan z Lipowca 
(pradziadek autorki), Paweł z Górek oraz Franciszek z Gojów.
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CO SŁYCHAĆ 
U USTROŃSKICH BOCIANÓW

IMIONA DLA MŁODYCH
BOCIANKÓW

Z inicjatywy kilku sympatyków na-
szych bocianów, został ogłoszony konkurs 
na imiona dla piskląt. Wpłynęło 28 propo-
zycji, z których admin wybrał 4: Cieszyn-
ka Polanka Zawodek; Jesenka Ligotek 
Ustronik; Rumcajs Perełka Kryształek; 
Gwarek Giermek Miłka. Po głosowaniu 
zwyciężyły: Cieszynka Polanka Zawodek 
(56% głosów). 

NIEBEZPIECZNE 
POŻYWIENIE

Pojawiło się poważne niebezpieczeń-
stwo ze strony ludzi, zagrożenie dla zdro-
wia piskląt. Ktoś karmi samicę odpadkami 
z uboju: kawały mięsa, skóry, słoniny, 
flaki. 18 czerwca poza flakami i tłusz-
czem samica podała pisklętom kiełbasę 
i wędlinę w plastrach. Takie jedzenie jest 
niebezpieczne dla bocianów, a szczególnie 
dla piskląt – solone i przyprawiane na os-
tro. We flaki mogą się zaplątać, a słoniną 
zadławić. Takie odpady powinny podlegać 
utylizacji, wyrzucanie ich jest nielegalne, 
szkodliwe dla środowiska i podlega karze 
grzywny.

Miłośnicy bocianów ustrońskich zwra-
cają się z apelem o zaprzestanie wyrzu-
cania odpadów z uboju i dokarmiania 
bociana!

TRAGEDIA 
W GNIEŹDZIE

20 czerwca doszło w gnieździe do przy-
krej sytuacji. Wraz z nastaniem upałów 
zmieniła się sytuacja piskląt. Czekały 
długie godziny na posiłek, doskwierał im 
upał, rodzice przynosili wodę. Silny ciepły 
wiatr, który wiał przez całą noc spowo-
dował brak rosy o poranku, a tym samym 
brak dżdżownic. Beskidka z jedzeniem 
długo nie było, pisklęta były głodne (zwy-
kle do godz. 6 odbywały się 2-3 karmienia 
dżdżownicami). Najmłodszy bocian te 
warunki odczuł najbardziej. Czantorka 
wyrzuciła z gniazda najmłodsze pisklę, 

które nie przeżyło upadku. Jak informują 
administratorzy kanału Bociany Ustroń: 
obserwujemy tutaj prawdziwe życie dzi-
kich bocianów. Nie ingerujemy w prze-
bieg lęgu. W gnieździe bocianów mają 
miejsce procesy, których my ludzie nie 
jesteśmy świadomi. Bociany kierują się 
instynktem i doświadczeniem, nie ulegają 
emocjom. Dzięki takim zachowaniom 
zapewniają najlepszą pulę genową dla 
gatunku.                                            (kw)

Młode bociany czekają na poranny posiłek.

W którym roku / w której edycji pro-
gramu Mam Talent występował Zbigniew 
Brzozowski Brozi. Dwie pierwsze osoby, 
które dodzwonią się do MDK „Prażaków-
ka” otrzymają dwuosobowe zaproszenia 
na Magic Show w sobotę 2 lipca o 19.00 
w amfiteatrze. 

*W konkursie nie mogą brać udziału 
pracownicy MDK, GU, UM i jednostek 
podległych.

UWAGA
KONKURS!

Walka o każdy kęs.

Z ciekawością podglądamy życie „naszych” ustrońskich bocianów. W gnieździe zda-
rzają się  różne sytuacje, na które nie zawsze my, ludzie, jesteśmy przygotowani. 
Dlatego też na grupie Facebooka BOCIANY USTRON – POLAND jest wpis: UWAGA!!! 
Przekaz może zawierać sceny drastyczne. Należy pamiętać, że przyroda rządzi się 
swoimi prawami, które ludziom mogą wydać się okrutne. Przekaz pokazuje życie 
dzikich bocianów i nie daje podstaw do ingerencji w przebieg lęgu. 

Sjesta.
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REWELACYJNA 
WIOSNA

Za Kuźnią Ustroń fantastyczna wios-
na! O ile runda jesienna była sporym 
rozczarowaniem, tak druga część 
sezonu była już o niebo lepsza. 
Przypomnijmy, że ustronianie spę-
dzili zimę tuż nad strefą spadko-
wą, jednak w rundzie rewanżowej 
przegrali jedynie dwa spotkania  
i finalnie zakończyli sezon 2021/22 
na szóstym miejscu. Na przestrze-
ni całych rozgrywek Kuźnia za-
notowała czternaście wygranych, 
osiem remisów i tyle samo porażek.  
Co ciekawe, ustronianie zdobyli 
wicemistrzostwo wiosny, a jedym 
z autorów tak dobrego wyniku jest 
trener Dariusz Kłus, który prowadził 
Kuźnię od pierwszego kwietnia.

Kapitalna runda wiosenna, która 
została okraszona imponującą serią 
dwunastu spotkań bez porażki za nami. 
Jaki to były czas?
Na pewno bardzo przyjemny. Jeśli notuje 
się taką serię to ciężko narzekać na wyniki, 
czy na pracę, którą wykonaliśmy wspólnie 
z drużyną. Wszystko przebiegało bardzo 
fajnie, szybko nawiązaliśmy nić porozu-
mienia, a drużyna szybko załapała o co 
mi chodzi, bo chcieliśmy grać agresywnie 
i mieć swój styl. Zagraliśmy też siedem 
spotkań na zero z tyłu i te wszystkie plusy 
pozwoliły nam zdobyć wicemistrzostwo 
wiosny. Mieliśmy swój cel, bowiem mając 
już praktycznie zapewnione utrzymanie 
założyliśmy sobie, że nie przegramy już 
żadnego meczu. To się nam niestety nie 
udało. W ostatnim spotkaniu straciliśmy 
zbyt łatwe bramki po stałych fragmentach 
gry, ale przedewszystkim szybko stracili-
śmy dwóch podstawowych zawodników, 
czyli Mykolę Buia i Bartosza Iskrzyckie-
go. Z tego 0:2 mogliśmy jeszcze wyjść. 
Zaraz po wyjściu z szatni strzeliliśmy 
bramkę kontaktową i gdybyśmy ten 
mecz grali w pełnym składzie to myślę, 
żebyśmy wówczas nie przegrali. A tak 
szkoda, bo ten cel nie został osiągnięty, 
jednak i tak jestem bardzo zadowolony  
i dumny z drużyny. 
Co było największą siłą Kuźni?
Jedność, zespołowość oraz charakter. Nie 
ma nas dużo, a dodatkowo mieliśmy też 
problemy z kontuzjami, ale każdy dał  
z siebie wszystko i to między innymi stąd 
taki wynik. Funkcjonowaliśmy bardzo 
dobrze jako drużyna. Dobrze broniliśmy 
i traciliśmy mało bramek, a po drugiej 
stronie mieliśmy kreatywnych zawod-
ników, którzy nie mieli problemów ze 
skutecznością. 
A największą bolączką i mankamen-
tem?
Myślę, że mankamentem była zbyt wąska 
kadra. Brakowało nam czasami jakości  
w zmianach. Jeśli chodzi o naszą młodzież 
to muszą oni jeszcze dużo pracować i 
uczyć się od tych starszych zawodników. 

Troszkę brakowało mi z ich strony de-
terminacji. Czasami trenowali w kratkę 
i później ich forma nie była taka jaka 
mogłaby być. Często brakowało nam  
w okolicach sześćdziesiątej i siedem-
dziesiątej minuty wartościowych zmian. 
Gdyby takowe były to myślę, że wy-
gralibyśmy z Unią Książenice i Spójnią 
Landek, a meczu z Bełkiem byśmy nie 
przegrali. Nie ma jednak co narzekać, bo 
dla młodzieży jest to cenna wskazówka, 
że trzeba pracować. 
Tak dobre występy nie mogły pozostać 
niezauważone przez wyżej notowane 
kluby. Czy w związku z tym istnieje 
ryzyko, że kilku podstawowych zawod-
ników nie będzie już grało w barwach 
Kuźni?
To już pytanie do prezesa. Na pewno 
zainteresowanie innych klubów naszymi 
zawodnikami jest. Ja jestem trenerem,  
a nie działaczem i nie wiem na jakim 
etapie są rozmowy. Boję się, że możemy 
zostać rozkradzeni i będzie trzeba wszyst-
ko budować od zera. Teraz ruch po stronie 
włodarzy, aby zatrzymać najważniejszych 
zawodników. Do tego fajnie byłoby do-
koptować nowych, którzy wzmocniliby 
drużynę. Czym ta kadra będzie większa, 
a pole manewru szersze, tym lepiej. 
Na kiedy zaplanowany jest koniec wa-
kacyjnej przerwy i rozpoczęcie przygo-
towań do kolejnego sezonu?
Planujemy przerwę do jedenastego lipca, 
przy czym zawodnicy będą mieli mniej 
więcej dwa tygodnie luzu, a później dosta-
ną rozpiskę na pierwsze dni lipca. Będzie 
to sześć jednostek treningowych, więc 
praktycznie co drugi dzień będą mieli za 
zadanie się poruszać. Wszystko po to, aby 
jedenastego lipca nie zaczynać od zera.
Ma Pan niezwykle bogate doświad-
czenie piłkarskie (ponad sto występów  
w ekstraklasie – przyp. auto.), jednak  
w roli trenera stawia pan dopiero 
pierwsze kroki i trzeba przyznać, że 
lepszego debiutu nie dało się wymarzyć. 
Czy przed podjęciem pracy w Kuźni 
miał pan jakieś obawy lub wątpliwości?
Nie. Bardzo chciałem w końcu spró-
bować się w roli pierwszego trenera. 
Dotychczas pracowałem jako asystent  
w trzecioligowym Pniówku Pawłowice 
oraz pierwszoligowym Jastrzębiu. Za-
wsze to było jednak jedynie asystento-
wanie, więc za każdym razem wykonana 
praca przechodziła na konto pierwszego 
trenera. Chciałem w końcu popracować 
na swój rachunek. Po pracy w Jastrzębiu 
miałem dwumiesięczny odpoczynek, 
bo nie ukrywam, że tego mi brakowało  
w ostatnich latach. Do południa praco-
wałem w akademii Jastrzębia z dziećmi, 
natomiast po południu z seniorami, więc 
te ostatnie lata były bardzo intensywne  
i wypełnione treningami. Po dwumie-
sięcznej przerwie poczułem, że chcę 
wrócić do treningów. Gdy przeczytałem w 
prasie, że zwolniło się miejsce w Kuźni po 
trenerze Furlepie to wysłałem swoje CV  
i zapytanie, na które dostałem odpowiedź. 
Dogadaliśmy się praktycznie jednego dnia 
i bardzo się z tego cieszę.
Dziękuję za rozmowę.
                Rozmawiał: Arkadiusz Czapek

TRENERSKA KARUZELA
Powyższa rozmowa z trenerem Dariuszem 
Kłusem została przeprowadzona w piątek 
siedemnastego czerwca, a więc w przed-
dzień pikniku organizowanego w ramach 
obchodów stulecia klubu oraz meczu 
sparingowego z ekstraklasowym Piastem 
Gliwice. Z perspektywy czasu wiemy już, 
że było to ostatnie spotkanie, w którym 
naszego rodzimego czwartoligowca po-
prowadził Dariusz Kłus. 40-letni szko-
leniowiec pracował w Ustroniu jedynie 
przez trzy miesiące, natomiast Kuźnia pod 
jego wodzą zdobywała średnio ponad dwa 
punkty na mecz (!). Sezon 2021/22 ustro-
nianie zaczynali pod wodzą Mateusza 
Żebrowskiego, który jednak po rundzie 
jesiennej i tym samym po ponad ośmiu 
latach przestał pełnić funkcję pierwszego 
trenera. Jego miejsce zajął niezwykle do-
świadczony Jan Furlepa, którego kadencja 
trwała jedynie dwa spotkania. Później 
w jednym meczu Kuźnię tymczasowo 
poprowadził Adrian Sikora, aż w końcu 
pierwszego kwietnia zespół objął Dariusz 
Kłus.                                                     (acz)

Dariusz Kłus.                           Fot. KS Kuźnia
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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.

Usługi stolarskie, meble z 
drewna do wnętrz, altanki, wia-
ty, domki narzędziowe, meble 
ogrodowe, domki dla dzieci, 
place zabaw i inne, www.swiat-
zdrewna.pl 513-263-338

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

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

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

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. 

Ampleks - kompleksowe usługi 
dla seniorów, sprzątanie. 516-
768-517.

Poszukuje pokoju do wynajęcia 
dla jednej osoby na stałe. 786-
924-728.

Szukam osoby do towarzystwa 
dla seniorki, najchętniej gdyby 
była to emerytka, uczciwa, su-
mienna. Telefon po godz. 21.00 
33-47-902-08.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

KILKU DEBIUTANTÓW
21 czerwca w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej Leśnik 

odbyła się prezentacja XI Przyrodnika Ustrońskiego. Wprawdzie  
w swoim wystąpieniu Aleksander Dorda, jeden z twórców i auto-
rów wydawnictwa powiedział, że ani on ustroński, ani przyrodnik, 
jednak w uroczystym spotkaniu uczestniczyli głównie mieszkańcy 
naszego miasta albo przynajmniej jego miłośnicy. Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Ustroń Leon Mijal powitał: burmistrza Ustronia Ire-
neusza Szarca, prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń 
Marcina Kołtuna, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Danutę Koenig, radną Elżbietę Sikorę, 
radną powiatu cieszyńskiego Annę Suchanek, dyrektor Muzeum 
Ustrońskiego Lidię Szkaradnik, dyrektor Banku Spółdzielczego   
w Ustroniu Halinę Fober, prezes Towarzystwa Miłośników Ustro-
nia Bożenę Kubień, zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła 
Andrzeja Kudełkę, prezesa Stowarzyszenia Twórczego Brzimy Ka-
zimierza Heczko. Tradycyjnie z L. Mijalem promocję Przyrodnika 
prowadziła Małgorzata Węgierek, również autorka artykułów do tej 
publikacji i ona przedstawiła Monikę Maksymczak, nową naczel-
nik Wydziału Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń. Przy-
rodnik Ustroński na rok 2012 dedykowany jest dwojgu znakomitym 
mieszkańcom naszego miasta: Renacie Dubiel-Białas, współtwór-
czyni Ustrońskiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego, prezesa 
TMU, wybitnego konserwatora zabytków oraz Bogusławowi 
Heczce, akwareliście, malarzowi, grafikowi, który w społecznym 
wymiarze poświęcił wiele czasu naszemu miastu.  Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 28.06.2012 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: 
2.07   Na Szlaku     ul. 3 Maja 46  tel. 33 854-14-73
3.07   Centrum     ul. Daszyńskiego 8  tel. 33 854-57-76

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

19.06-31.08  Wystawa: Letni Salon Sztuki, MDK Prażakówka 
30.06 godz. 16.00 Śpiewające zakończenie roku szkolnego, występ 
       uczniów Karoliny Kidoń – „Sing It Out”, rynek
1.07-31.08   Wystawa malarstwa Moniki Ślósarczyk i rzeźby 
       Sylwestra Chłodzińskiego, Galeria Rynek
1.07 godz. 17.00 Wernisaż wystawy malarstwa Moniki Ślósarczyk 
        i rzeźby Sylwestra Chłodzińskiego, Galeria Rynek
2.07 godz. 10.00 Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa do Kost- 
       kowic, szczegóły str. 3
2.07 godz. 11:00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: war- 
       sztaty z wykonywania breloczków, Górna Stacja
       KL „Czantoria”
2.07 godz. 16.00 Festiwal u Źródeł, szczyt Równicy, szczegóły str. 3
2.07  godz. 19.00 Magic Show - Zbiegniew Brozi Brzozowski, Fakir 
       Don Slavio, Amfiteatr (impreza biletowana)
2.07 godz. 21.00 Kino na szczycie, seans filmu „Dżentelmeni”, 
       Górna Stacja KL Poniwiec Mała Czantoria
3.07 godz. 10.00 Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa do Bacówki  
       Bucze, szczegóły str. 3
3.07 godz. 10.00 Lotto Superliga KT Kubala Ustroń - KS Górnik 
       Bytom, Korty tenisowe Ustroń Brzegi
3.07 godz. 15.00 Koncert Orkiestry Dętej Echo Adwentu, Rynek
4.07 godz. 10.00 Spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum  
       Zbiory Marii Skalickiej
8.07 godz.17.00 Spotkanie autorskie z księdzem Januszem Wil- 
       kiem prezbiterem archidiecezji katowickiej, MDK  
       Prażakówka
8.07 godz. 19.00 Koncert Trzech Tenorów, Amfiteatr (impreza 
       biletowana)
9-10.07     Królowie Ulicy - turniej koszykówki, Szkoła Pod- 
       stawowa nr 1
9.07  godz. 19.00 Koncert zespołu Turnioki, Amfiteatr 
9.07 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, Poniwiec Mała Czantoria
10.07 godz. 12.00 Uroczysta Msza Odpustowa, Kościół rzymskoka- 
       tolicki pw. św. Klemensa
10.07 godz. 16.30 Koncert „Modlitwa o pokój”,  Kościół rzymskoka- 
       tolicki pw. św. Klemensa

Róże wyższe niż Lipowski Groń.                              Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) okrągła klamra, 8) bezradność, 9) broni wjazdu 
na plac, 10) do prostowania uzębienia, 12) dodatki do kłódki, 
14) składana królowi, 15) okrągła mapa świata, 16) zwierzęcy 
pyszczek, 19) drzewo liściaste do przytulania, 22) dość rzadkie 
imię żeńskie, 23) nerwowe lub wełniane, 24) czyta tekst.
PIONOWO: 2) jeden z legendarnych założycieli Cieszy-
na, 3) złote pary w „Prażakówce”, 4) lipcowa solenizantka,  
5) polot twórczy, 6) książka pomysłów pełna, 7) marka kom-
putera, 11) zatrudniony w firmie, 13) warzywo korzeniowe, 
17) przeciwieństwo zła, 18) kontrnatarcie, 20) ryba z kolcem, 
21) bezpieczne schronienie.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna-
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy 
do 8 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 24

CZERWIEC PRZYPIEKA

K R Z Y Ż Ó W K A

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

KĄCIK SZACHOWY
26/2022/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                                       W. Suchta                      

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 24: S f7

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Aniela Tatara z Ustronia, ul. 
M. Konopnickiej. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

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

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

CYFROWA TYLKO ZA 2 ZŁ
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W ubiegłym roku ustroniak złożył 
obietnicę Sobiesławowi Zasadzie, wie-
lokrotnemu rajdowemu mistrzowi Polski, 
mistrzowi i wicemistrzowi Europy, kiedy 
ten w wieku 91 lat wystartował w Rajdzie 
Sahary. Legendarny kierowca i zamożny 
przedsiębiorca nie ukończył rajdu i w jego 
imieniu zrobił to rok później Kajto. Nie 
tylko ukończył, ale zwyciężył i zrobił to 
w fenomenalnym stylu z 19-minutową 
przewagą nad kolejną załogą.

Rajd Safari (nazwa od 1975 r.) po raz 
pierwszy odbył się w 1953 roku w Kenii, 
Ugandzie i Tanganice pod nazwą East 
African Coronation Safari, a zorgani-
zowano go z okazji koronacji królowej 
brytyjskiej Elżbiety II. Do 2003 r. Safari 
Rally był jedną z eliminacji Rajdowych 
Mistrzostw, ale utracił ten status z powodu 
niedociągnięć organizacyjnych. Powrócił 
na listę eliminacji WRC w ubiegłym roku. 

W roku 2022 Kajetan Kajetanowicz 
i Maciej Szczepaniak nie dali szans kon-
kurentom w swoim debiucie na afrykań-
skich trasach. 

– Nigdy nie czułem takiej dumy i rado-
ści z tego, że jestem na mecie! Nie tylko 
dlatego, że wygraliśmy Rajd Safari, ale 
przede wszystkim ogromnie cieszę się, że 
udało nam się ukończyć te zawody. Przez 
całą swoją karierę nie miałem okazji ry-
walizować w tak trudnych i zmieniających 
się w mgnieniu oka okolicznościach. Nie 
daliśmy się pokonać rywalom, ale przede 
wszystkim ekstremalnym warunkom, 
które w mojej opinii były najtrudniejszym 
przeciwnikiem – powiedział Kajto.

To był dopiero trzeci start w tym sezo-
nie załogi Lotos Rally Team, ale dzięki 
znakomitym wynikom objęła prowadze-
nie w klasyfikacji generalnej kategorii 
WRC2, z dorobkiem 66 punktów. Na 
drugim miejscu jest Yohan Rossel (63 
punkty), dalej Nikołaj Griazin (52 punkty) 
i Andreas Mikkelsen (51 punktów). Ci 
kierowcy mają już cztery starty na koncie.

Kajetanowicz i Szczepaniak w kla-
syfikacji generalnej uplasował się na 9. 
pozycji. Wyprzedzili ich tylko kierowcy 
dysponujący najnowszej generacji samo-
chodami z napędem hybrydowym Rally1.            

                           Monika Niemiec

WYGRANA 
DLA ZASADY

– Zwycięstwo dedykuję swojej rodzinie, 
naszym kibicom i panu Sobiesławowi 
Zasadzie. Cieszę się, że mogę to po-
wiedzieć wprost: „Panie Sobiesławie, 
dotrzymałem słowa, zadanie wykona-
ne!” – takie słowa wypowiedział Kajetan 
Kajetanowicz na mecie najtrudniejsze-
go rajdu świata. 

Rajd Safari odbył się w Kenii.                                                                            Fot. kajto.pl

Kajetanowicz i Szczepaniak jechali szybko, ale rozsądnie, wiedzieli, gdzie mogą, a gdzie nie 
powinni ryzykować, dzięki czemu nie wypadli z drogi jak wielu rywali.              Fot. kajto.pl

Rajd Safari odbywa sie od 1953 r.                                                                      Fot. kajto.pl


