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Na wstępie warto jeszcze odnotować, że 
z raportu o stanie miasta wynika, że liczba 
mieszkańców Ustronia zmniejszyła się  
o 132 osoby i na dzień 31.12.2021 wy-
nosi ona 15049 osób, w tym 7973 kobiet  
i 7076 mężczyzn. W 2021 r. urodziło się  
w gminie 127 osób, w tym 48 dziewczy-
nek i 79 chłopców, a zmarło 299 osób,  
w tym 144 kobiety i 155 mężczyzn, przy-
rost naturalny w 2021 r. wyniósł – 172. 

DOCHODY 
W raporcie czytamy: W 2021 roku 

Miasto Ustroń uzyskało dochody w wy-
sokości 119.998.773,53 zł, z czego do-
chody bieżące stanowiły 90,05% i wy-
niosły 108.056.482,89 zł, pozostałą część  
w wysokości 11.942.290,64 zł stanowi-
ły dochody majątkowe. Oznacza to, że  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
dochody ogółem wynoszą 7 973,87 zł. 
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O miejskich rowerach, które pojawiły się po dzień po wysłaniu gazety do druku i dzień przed 
jej pojawieniem się w sklepach, piszemy na str. 4.                                          Fot. M. Niemiec

W numerze m.in.: Jak so-
bie radzić z upałem, Wy-
padki, Oszukują na komi-
niarza, Osiągnięcia uczniów 
ustrońskich szkół, Moda cyr-
kularna, Zlot na Groniczku, 
Uczniowie Karoliny, Werni-
saż w Galerii, Ryby nocą,  
O dzikich zapylaczach, Za-
służeni dla ustrońskiej piłki, 
Tenisowa Lotto SuperLiga

Zapraszamy do zabawy z Gazetą Ustroń-
ską – w każdym numerze krzyżówka 
z nagrodą w wys. 50 złotych i konkurs pt. 
„Recykling – wspólny interes”, w którym 
do wygrania kubki z widokami Ustronia. 
Karteczki z rozwiązaniami można przy-
nieść do redakcji lub wrzucić do pudełka 
na parterze budynku, w którym mieści się 
redakcja, można też wysłać rozwiązanie 
mailem: gazeta@ustron.pl. 

W co drugim numerze – zagadka 
w Kąciku Szachowym MOKATE. Moż-
na potrenować przed III edycją Festiwalu 
„Szachy w Ustroniu łącza pokolenia”, 
który rozpocznie się 12 sierpnia. Obecnie 
jest już ponad 400 zgłoszeń, organizatorzy 
przedłużyli termin pierwszej puli wpisowe-
go aż do 15 lipca. Po tym terminie będzie 
obowiązywać podwyższone wpisowe. 
Szczegóły na: chessustron.pl W tym roku 
gościem specjalnym Festiwalu będzie XV 
Mistrz Świata Viswanathan Anand. 

Z roku na rok zwiększa się udział po-
zyskiwanych środków zewnętrznych  
z innych źródeł krajowych (za wyjątkiem 
środków UE oraz porozumień z jednost-
kami samorządu terytorialnego i organami 
administracji rządowej). W zeszłym roku 
w taki sposób pozyskano 11.580.547,61 
zł co stanowi 9,7% udziału w dochodach 
ogółem. 

O potencjale miasta świadczą jego 
dochody własne. W wyniku realiza-
cji założeń rządu w zakresie finansów 
samorządowych najniższego szczebla 
wprowadzono nowe zasady gospodarki 
finansowej. Polegają one na ograniczaniu 
dochodów własnych bieżących na rzecz 
subwencji i dotacji. Konsekwencją takiej 
polityki jest fakt, że następuje stopnio-
wy spadek udziału dochodów własnych  
w strukturze dochodów ogółem naszego 

(cd. na str. 6)

W ostatnim numerze Gazety Ustrońskiej w artykule „Zmniejszony wskaźnik zadłu-
żenia” omyłkowo wpisałem nieprawidłową wartość długu naszego miasta. Faktycz-
nie wynosi on 41,5 miliona złotych. Oznacza to. że znacząco obniżono tę kwotę 
w ostatnim roku. Dla całkowitej jasności przedstawiamy stan finansów Ustronia 
za 2021 na podstawie dokumentu „Raport o stanie miasta Ustroń w roku 2021”.

SPŁACONO POŻYCZKI I KREDYTY

KRZYŻÓWKA
KONKURS
SZACHY

4 lipca w redakcji naszej gazety niespodzie-
wanie spotkały się szwagierki Anna Marianek 
i Aniela Tatara. Pani Anna przyszła po odbiór 
nagrody za rozwiązanie w konkursie „Recy-
kling – wspólny interes”, a kiedy sprawdzały-
śmy, w której gazecie jest o tym informacja, 
pani Anna powiedziała, że w tym samym 
numerze jest wymieniona jej szwagierka, 
która z kolei wygrała nagrodę za rozwiązanie 
krzyżówki. I w tym właśnie momencie weszła 
pani Aniela. Panie były bardzo zaskoczone, 
ale i zadowolone z niespodziewanego spot-
kania. Oprócz nagród otrzymały firmowe 
długopisy i łopatki do naleśników. Zapraszamy 
do zabawy!                Fot. M. Niemiec
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tym zmodernizowanym szlaku 
powinny pojawić się po wa-
kacjach.

Blisko dziesięć lat temu tar-
gowisko rolno-spożywcze  
w Cieszynie, zostało powięk-
szone o plac zajmowany wcześ-
niej przez prywatną szkołę. Po 
wyprowadzce tej placówki  
i wyburzeniu budynku teren zo-
stał przystosowany do potrzeb 
handlujących i kupujących. Dla 
poprawienia komunikacji wy-
remontowano chodnik łączący 
ulice Sarkandra i Stawową. 

W tym roku 90 lat stuknie „no-
wej” podstawówce w Zebrzy-
dowicach. Pierwsze wzmianki 
o istnieniu szkoły w tej wsi się-
gają jednak aż 1700 roku. (nik)
     

w ostatnim dniu czerwca, ob-
radowali radni gminy Brenna. 
Tutaj, wójt Jerzy Pilch, zo-
stał oceniony negatywnie, nie 
otrzymując ani wotum zaufa-
nia, ani absolutorium. 

Rozpoczęto rozbiórkę mostu na 
Wiśle w Drogomyślu. Kierow-
cy muszą liczyć się z utrudnie-
niami w tym rejonie i korzystać 
z wyznaczonych objazdów. 
Inwestycję prowadzi Powiato-
wy Zarząd Dróg Publicznych  
w Cieszynie. Roboty – o ile 
nie pojawią się nieprzewidzia-
ne kłopoty – mają potrwać do 
grudnia tego roku.

Szkoła Podstawowa w Hażla-
chu jest jedną z najstarszych 
placówek oświatowych w cie-

szyńskim regionie. Za dwa lata 
przypadnie 130-lecie jej istnie-
nia. Kiedy świętowano „setkę”, 
to wójt podarował szkole ksero, 
co wtedy było niezwykle cen-
nym prezentem. 

Mieszkańcy Śląska Cieszyń-
skiego od dawien dawna nazy-
wali zwierzęta domowe włas-
nymi imionami. Dotyczyło to 
szczególnie koni i krów. Obec-
nie również można spotkać Si-
wule, Gwiazdule, Maliny czy 
Krasule.   

Prowadzone są jazdy próbne 
składów osobowych na linii 
kolejowej Cieszyń – Goleszów. 
Torowisko wraz z całą infra-
strukturą jest już gotowe do 
odbioru. Pierwsze pociągi na 

to i owo
z 

okolicy
W regionie cieszyńskim już 
we wszystkich samorządach 
odbyły się sesje absolutoryj-
ne. Na dobry początek wo-
tum zaufania i absolutorium 
otrzymał starosta cieszyński 
Mieczysław Szczurek wraz  
z całym zarządem. W kolejnych 
gminach burmistrzowie i wój-
towie również zostali ocenieni 
pozytywnie za realizację ubie-
głorocznego budżetu i strategii 
rozwoju gminy. Jako ostatni,  

*  *  **  *  *

*  *  *

*   *   *

*  *  *

*  *  *

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.

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.

 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

 PROGRAMY WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

W USTRONIU 
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do odbioru ma-

teriałów promocyjnych z programami wydarzeń kulturalnych  
i sportowych w Ustroniu w biurze Wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Miasta Ustroń w godzinach pracy Urzędu 
Miasta pn. – pt. 7.30 – 15.30.

UPHILL RÓWNICA 
9 lipca odbędzie się Ustroń - Uphill Równica (czasówka) - jazda 

indywidualna na czas 
godz. 08:00 - 9:30 - biuro zawodów (ul. Skalica - most nad 

rzeką Wisłą)
godz. 10:00 – START wg. listy startowej co 30 sek.
godz. 12:00 - dekoracje, zakończenie (góra Równica)
Lista startowa z orientacyjnym czasem startu zostanie opubli-

kowana po zakończeniu zapisów w piątek ok. godz. 20.00.   

*   *   *
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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

27/2022/1/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 Gomola  lat 47 ul. Orłowa
Cecylia Handerska-Kwas lat 75 ul.  Staffa
Danuta Konieczna lat 78 ul. Głogowa

Anna Bukowczan zd. Tomiczek   lat 90  ul. Jodłowa
Maria Chrapek zd. Kołder   lat 80  ul. Lipowska
Jan Cichy    lat 92  ul. Jelenica
Leokadia Czekajło zd. Rak   lat 85  ul. Kamieniec
Hermina Dryjak zd. Ośliźlok   lat 99  ul. Sztwiertni
Jerzy Dzierżewicz    lat 85   ul.  Daszyńskiego
Gertruda Golisz zd. Stec   lat 80  ul. Fabryczna
Paweł Górniak    lat 92  ul. Brody
Władysław Heller    lat 85  ul. Lipowska
Janina Karasiewicz zd. Czyż   lat 91  ul. Różana
Zofia Kieloch zd. Zawadzka   lat 85  os. Manhatan
Krystyna Kostka zd. Klich   lat 80  ul. Brody
Włodzimiera Kostka    lat 80  ul. Bładnicka
Zuzanna Sikora zd. Bujok   lat 80  ul. Kasprowicza
Lidia Troszok zd. Gluza  lat 92  ul. Szpitalna
Gertruda Zowada-Szczepańska zd. Kuleta lat 85   ul. Słoneczna

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

*   *   *

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 
- 22 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. 

Z BUTA 
I NA KOLE

9 lipca (sobota)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO MUZEUM ZOFII KOSSAK 
I CHLEBOWEJ CHATY 

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9.50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
• trasa wycieczki: Ustroń Rynek - Skoczów - Górki Wielkie - 
Muzeum Zofii Kossak - Górki Małe - Chlebowa Chata - trawers 
Żarnowca - Ustroń Rynek
Trasa w przeważającej części płaska ze względu na podjazdy  
w masywie Żarnowca można zaliczyć ją do średnio trudnych. 
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 godziny, dystans ok. 
30 km.

10 lipca (niedziela)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO „ŻABIEGO KRAJU”

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9.50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
• trasa wycieczki: Ustroń Rynek - Skoczów - Ochaby Wielkie 
- Drogomyśl - Gołysz - Zaborze - Kiczyce - Skoczów - Ustroń 
Rynek
Trasa łatwa, płaska. Jedyną trudność dla niezbyt wprawnych 
uczestników może stanowić dystans. Orientacyjny czas trwania 
wycieczki ok. 4  godziny, dystans ok. 45 km.

Uwagi ogólne:
- wszyscy uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność, 
- organizator zapewnia bezpłatną opiekę przewodnika w trakcie wyciecz-
ki, - 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 infor-
macje - Miejska Informacja Turystyczna tel. 33-854-26-53.

„I choć ich płomień myśli zgasł, to myśli o nich są przecież w nas.”

Rodzinie i bliskim 

śp. Krystyny Gluzy 
wyrazy szczerego współczucia 

oraz słowa wsparcia 

składają 
pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

w Ustroniu

27/2022/1/N

*   *   *
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Aplikację, która jest potrzebna do wy-
pożyczenia roweru miejskiego można po-
brać w sklepie Google Play (Android) lub 
w App Store (iOS). Po ściągnięciu apli-
kacji, zasilamy konto kwotą minimum 10 
zł, za pomocą PayPall, kartą debetową lub 
kredytową. Rower wypożyczamy sczytu-
jąc kod QR z pojazdu telefonem lub wpisu-
jąc numer znajdujący się na ramie pojazdu. 
Po zakończeniu jazdy rower trzeba zabez-
pieczyć w dowolnej stacji i zakończyć 
jazdę w aplikacji. Rowery wyposażone 
są w aktywne systemy antykradzieżowe  

ROWERY DO WYNAJĘCIA

z technologią GPS. Jedna aplikacja pozwa-
la wypożyczyć tylko jeden rower. 

Wypożyczenie kosztuje 1,5 zł za każde 
rozpoczęte pół godziny, maksymalnie  
9 zł na dobę. Bilet dzienny uprawniający do 
wielokrotnego wypożyczania roweru przez 
24 godziny od momentu wykupienia biletu: 
9 zł. Dostępne są abonamenty. 

Stacje rowerowe znajdują się w następu-
jących miejscach: Nierodzim – ul. Krótka 
przy ścieżce rowerowej, przy DK941, 
Hermanice – ul. Skoczowska (naprzeciw-
ko spichlerzy), Lipowiec – ul. Lipowska 

przy zjeździe na ul. Przetnica (w pobliżu 
sklepu Żabka), Lipowiec – przy szkole, 
Centrum – ul. Grażyńskiego, parking przy 
stadionie naprzeciw dworca Ustroń Zdrój, 
Centrum – Rynek przy Miejskiej Informa-
cji Turystycznej, Centrum – ul. Parkowa 
(obok tężni), Brzegi – przy kortach KT 
Kubala Ustroń, Polana – ul. Wczasowa 
12, przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
PSP, Polana – parking przy dolnej stacji 
Kolei Linowej „Czantoria”, Zawodzie – ul. 
Szpitalna naprzeciwko Szpitala Reumato-
logicznego, Zawodzie – rejon skrzyżowa-
nia ul. Źródlanej z ul. Belwederską. 

Przy każdej wypożyczalni znajduje się 
samoobsługowa stacja naprawy rowerów. 
Można powiesić pojazd na stojaku i użyć 
narzędzi. Do dyspozycji jest wkrętak pła-
ski i krzyżowy, klucz imbusowy 2- 8 mm, 
klucz torx 9-40 mm, klucz płaski 6x10 
i 13x15 mm, klucz nastawny, łyżki do 
opon, 3 rodzaje pompek. Dzięki narzę-
dziom można dokonać niezbędnej napra-
wy, jednak za sprawność rowerów odpo-
wiada firma nimi zarządzająca. W razie 
problemów z rowerem można zadzwonić 
pod nr tel. 572-779-100. Monika Niemiec

Rowery miejskie okazały się szybsze od naszej drukarni. Gdy oddaliśmy do druku 
poprzedni numer Gazety Ustrońskiej z informacją, że nie ma rowerów, rowery 
się pojawiły i stało się to zanim gazeta trafiła do sklepów. Może warto tę metodę 
zastosować do innych rzeczy, na które czekają mieszkańcy? Najważniejsze, że 
tradycyjne rowery są już do dyspozycji mieszkańców i turystów, teraz czekamy aż 
na ulice wyjadą elektryczne jednoślady.

Wciąż prowadzone jest śledztwo 
w sprawie zabójstwa w lipcu 2021 
r. trzech osób w Borowcach pod 
Częstochową. Podejrzewany o tę 
zbrodnię Jacek Jaworek jest nadal 
poszukiwany przez organy ścigania. 
Policja publikuje portrety progre-
sywne poszukiwanego mężczyzny 
obrazujące, jak może obecnie wy-
glądać. Portrety przygotował biegły 
z Laboratorium Kryminalistycznego 
KWP w Katowicach. Wszystkie osoby, 
które mają jakiekolwiek informacje 
o miejscu pobytu poszukiwanego, 
proszone są o kontakt z Wydziałem 
Kryminalnym KWP w Katowicach tel. 
798031306, Komendą Miejską Policji 
w Częstochowie tel. 47 858 1255, 
albo z najbliższą jednostką Policji 
tel. alarmowy 112.

Na swoim albo na miejskim. Fot. M. Niemiec

 Fot. M. Niemiec
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TRZEBA UWAŻAĆ

3 lipca na ul. Brody doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. 
                                                                    Fot. OSP Ustroń Centrum

Jak tłumaczyć ostatnie kolizje i wypadki w Ustroniu? Upałami, 
wakacyjnym rozprzężeniem? Można, ale roku szkolnym mówi-
liśmy o innych trudnościach – pośpiechu i stresie. Okoliczności 
osłabiające naszą koncentrację występują przez cały rok, mimo to 
trzeb zachować czujność. Na przykład bardzo dokładnie rozejrzeć 
się zanim włączymy się do ruchu, nie tak jak 63-latek kierujący 
huyndayem, który 3 lipca przed godz. 20 wymusił pierwszeństwo 
na ul. A. Brody i uderzył w motocykl kawasaki, na którym jechał 
23-latek. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. 

Nie mamy wpływu na zachowanie zwierząt i bywa, że niespo-
dziewanie wchodzą na jezdnię. W takich momentach wiele zależy 
od umiejętności kierowcy, ale też od prędkości z jaką porusza 
się samochód. Udzielający nam informacji rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Cieszynie Krzysztof Pawlik podkreślił, że 
zgodnie z przepisami, musimy zawiadomić służby o tym, że po-
trąciliśmy zwierzę, powinniśmy to zrobić również w przypadku, 
gdy zauważymy ranne lub martwe zwierzę na drodze. Tak zrobił 
kierowca 30 czerwca przed godz. 23 na ul. Katowickiej II. 

Groźne dla zdrowia i życia jest siadanie za kierownicą pod 
wpływem alkoholu, o czym przekonała się 30-letnia kobieta, 

– Zadzwoniła jedna z mieszkanek, która 
zna mnie osobiście i powiedziała, że ja-
cyś ludzie w strojach kominiarzy pukają 
do drzwi na osiedlu „Zacisze” przy ul.  
M. Konopnickiej i proszą o wpłatę w wys. 
20 zł na obchody moich urodzin – relacjo-
nuje Józef Waszek. – Nie mogłem w to 
uwierzyć! Owszem, obchodziłem w tym 
roku okrągłą rocznicę urodzin, ale nikt  
z moich krewnych, przyjaciół, znajomych, 
współpracowników nie zrobiłby czegoś 
tak oburzającego! Naciągacze byli na 
tyle bezczelni, że w zamian za pieniądze 
wręczali okolicznościową kartkę. Oni 
naprawdę mają tupet, ale ludzie bywają 
też bardzo naiwni. Kiedyś rozmawiałem  
z pewną starszą panią na korytarzu  
w bloku. Podszedł do niej jakiś obcy 
mężczyzna w stroju kominiarza, chciał jej 

sprzedać kalendarz od naszej firmy i ona 
zamierzała go kupić. Chciałem zatrzymać 
tego mężczyznę, ale gdy dotarło do nie-
go, że rozmawia z właścicielem zakładu, 
natychmiast uciekł.  

Józef Waszek powiedział, że oszuści 
bardzo często podszywają się pod komi-
niarzy. Zdobyć mundury nie jest trudno, 
bo nikt nie sprawdza, kto je kupuje, a że 
kominiarze cieszą się zaufaniem ludzi, 
przesądni wierzą wręcz, że przynoszą 
szczęście, to oszustwo przychodzi sto-
sunkowo łatwo. 

– Pracownicy naszej firmy nigdy nie 
chodzą po domach i nie zbierają żadnych 
pieniędzy – podkreśla Józef Waszek. – 
Ciężko pracują i nie mają czasu na takie 
rzeczy. Odradzam dawanie jakichkolwiek 
pieniędzy przypadkowym kominiarzom. 

BEZCZELNIE OSZUKUJĄ
NA KOMINIARZA

Jeśli ktoś miałby wątpliwości, zawsze 
może zadzwonić do naszej firmy, tel. 854 
37 59, 602 777 897.          Monika Niemiec

która straciła panowanie nad samochodem 2 lipca około godz. 
23, jadąc ul. 3 Maja w rejonie Nadleśnictwa. Auto dachowało, 
policja wyciągnęła kobietę z samochodu, a potem przekazała pod 
opiekę bliskich. Za 0,82 mg/l, czyli około 1,7 prom czekają ją 
poważne konsekwencje.                                                         (mn)

W 2021 r. na terenie Ustronia doszło do 256 kolizji i 15 wypadków. 
W wyniku tych zdarzeń 16 osób zostało rannych, nikt nie zginął.

Kierowca zatrzymał się i zgłosił policji potrącenie kozła, czyli samca 
sarny na ul. Katowickiej II. Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogowe

ULICA KOLIZJE WYPADKI RANNI

Katowicka 77 7 8

Katowicka II 29 2 2

Brody 12 1 1

Polańska 5 1 1

Wiejska 13 1 1

Traugutta 1 1 1

Wczasowa - 1 1

Daszyńskiego 16 1 1

Skoczowska 9 - -

– Oszuści nie mają żadnych zahamowań, a przecież kominiarz to zawód zaufania 
społecznego – mówił w naszej redakcji oburzony Józef Waszek, założyciel Zakła-
du Kominiarskiego „Waszek”, prezes Beskidzkiego Cechu Kominiarzy, który tego 
ranka dowiedział się, że ktoś wyłudza od ustroniaków pieniądze, twierdząc że to 
na obchody jego jubileuszu. 

Okładka 4-stronicowej kartki z życzeniami 
i wierszykiem, którą oszuści wręczali miesz-
kańcom w zamian za wyłudzone pieniądze. 
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miasta. Np. w ramach takich dotacji mia-
sto otrzymało pieniądze na pomoc dla 
ustrońskich przedsiębiorców w wysokości 
906.543,03 zł, co miało złagodzić skutki 
pandemii COVID-19. Oczywiście cały 
okres pandemiczny wpłynął znacząco na 
spadek bieżących dochodów własnych. 

Nasze miasto posiada także dochody 
majątkowe, które w 2021 roku wyniosły 

11.942.290,64 zł. Ich główną część stano-
wiły środki otrzymane z Funduszu Gmin 
Górskich w ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone 
na modernizację miejskiej oczyszczalni 
ścieków. Najmniejsze wpływy pochodzą 
ze sprzedaży nieruchomości miejskich. 
W tym wypadku budżet miasta otrzymał 
zaledwie 355.404,34 zł. 

WYDATKI
W ubiegłym roku wydano ogółem 

110.966.290,71 zł. – Największy udział  
w strukturze wydatków zajmuje nadal 
oświata (32.052.820,26 zł), następ-
nie pomoc społeczna i prorodzinna 
(27.017.190,69 zł), gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska (19.102.992,32 zł), 
administracja publiczna (13.625.199,69 
zł) oraz transport i łączność (7.023.269,36 
zł). – piszą twórcy raportu. 

Jeśli chodzi o tzw. wydatki majątkowe, 
to w 2021 roku były mniejsze niż w roku 
2020 i wyniosły 19.313.975,80 zł. Inwe-
stycjami, które kosztowały nas najwię-
cej były rozbudowa ul. Bładnickiej wraz  
z budową kanalizacji sanitarnej na ul. 
Bładnickiej i Łącznej, a także stworzenie 
tężni miejskiej i uporządkowanie obszarów 
nad Wisłą dla tras rowerowych. Łącznie na-
kłady na te realizacje wyniosły 5,8 mln zł. 

PRZYCHODY I ROZCHODY
Przychody i rozchody budżetu miasta  

w 2021 roku wynios ły  kole jno 
10.244.006,48 oraz 11.821.839,13 zł. 
Spłacano pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w łącznej wysokości 664.044,03 
zł oraz kredyty zaciągnięte w bankach ko-
mercyjnych w wysokości 1.784.000,00 zł.

W poprzednim roku nie zaciągnięto żad-
nego zaplanowanego nowego zobowią-
zania finansowego. W raporcie czytamy 
także: Ponadto Miasto terminowo spłaciło 
blisko 2,5 mln zł wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek uzyskując osta-
tecznie zadłużenie na koniec 2021 roku  
w wysokości 41 528 851,15 zł.

MAJĄTEK MIASTA
W odniesieniu do lat poprzednich widać, 

że wielkość majątku trwałego w ostatnich 
latach stale wzrasta. Na dzień 31.12.2021 
r. roku wyniosła 185.626.906,72 zł. Naj-
większy udział w dochodach z mienia 
stanowiły wpływy z najmu lokali użyt-
kowych i mieszkalnych - 44,1% (kwota 
1.075.393,58 zł).

Największe wpływy uzyskano z opłat 
parkingowych, gdzie roczny dochód na 
poziomie 654.460,19 zł wynikła głównie 
z wydłużenia czasu pobierania opłaty par-
kingowej.                         Mateusz Bielesz

W upalne dni serce człowieka bije szybciej, rozszerzają się naczynia krwionośne, 
ciało zaczyna się pocić – wszystko po to, by dostarczyć do skóry więcej krwi i za-
pobiec przegrzaniu – powiedział dr hab. n. med. Adam Janas, Polsko Amerykańskie 
Kliniki Serca, Grupa American Heart of Poland. 

JAK SOBIE RADZIĆ Z UPAŁEM

–  Unikamy nadmiernej ekspozycji na 
promienie słoneczne, między godziną 
11.00 a 14.00. Wysiłek fizyczny, a na-
wet spacer należy przełożyć na godzi-
ny poranne lub wieczorne. Pamiętajmy  
o ubiorze, żeby był lekki, przewiewny 
oraz o nakryciu głowy – stwierdza dr hab. 
n. med. Janas. – Spożywajmy do dwóch, 
trzech litrów płynów sukcesywnie przez 

całą dobę. Uczucie pragnienia świadczy  
o 5 % odwodnieniu. Jeśli poziom odwod-
nienia wzrośnie o kolejne kilka procent 
może być ono bardzo groźne. Dlatego tak 
ważne jest regularne picie wody. Należy 
sięgać po wodę często i pić ją małymi 
łykami. Wypicie dużej ilości naraz nie po-
może, a wręcz może zaszkodzić. Organizm 
ludzki nie ma możliwości magazynowania 

wody. Słodkie soki, czy też napoje kolo-
rowe nie nawadniają naszego organizmu  
w odpowiedni sposób. Wysokie stęże-
nie cukru będzie działało odwadniają-
co, ponieważ woda będzie wyciągana  
z komórek, aby obniżyć stężenie cukru. 
Natomiast do szklanki wody mineralnej 
możemy dodać plasterek cytryny, listek 
melisy lub mięty, które dodatkowo nas 
orzeźwią. Woda powinna mieć tempera-
turę pokojową lub być lekko schłodzona. 
Podczas wysokich temperatur, organizm 
uruchamia naturalne mechanizmy obrony 
przed odwodnieniem. Dlatego zaczyna 
gromadzić wodę w tkance podskórnej, 
czego wynikiem są obrzęki. Ciepło powo-
duje również rozszerzanie się żył, a to spo-

(cd. ze str. 1)

Struktura finansów miasta.

SPŁACONO POŻYCZKI I KREDYTY



7 lipca 2022 r.    7

Chłodzenie na rynku.                                                Fot. M. Niemiec

Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z matematyki
Finalista: Agnieszka Zgondek z SP3 (Sylwia Klusek-Szleszyńska)
Finalista: Patrycja Wójcik z SP2 (Monika Gluza)

Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z języka polskiego
Finalista: Mateusz Rubas z SP1 (Bożena Mynarz)
Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

Finalista: Patrycja Wójcik z SP2 (Magdalena Gregorska)
Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z biologii

Finalista: Judyta Chwistek z SP6 (Ireneusz Bosak)
Finalista: Julia Mandzij z SP6 (Ireneusz Bosak)

Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z chemii
Finalista: Marta Zwolińska z SP1 (Monika Zarzeczna)
III Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

dla Szkół Podstawowych
Finalistka: Eliza Gaś z SP2 (Barbara Kossakowska)

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
Kategoria „Żaczek” – klasy II
Wyróżnienie: Milan Raszka z SP6 (Edyta Gancarz)
Kategoria „Maluch” – klasy III
Wynik bardzo dobry: Grzegorz Kamiński z SP1 (Aleksandra 
Cymerlik)
Kategoria „Maluch” – klasy IV
Wynik bardzo dobry: Antoni Omozik z SP6 (Gustaw Chraścina)
Kategoria „Beniamin” – klasy V
Wyróżnienie: Ignacy Loter z SP2 (Monika Gluza)
Kategoria „Beniamin” – klasy VI
Wyróżnienie: Iga Janeczek z SP2 (Małgorzata Mierwa)
Kategoria „Kadet” – klasy VII
Wyróżnienie: Rafał Czyba z SP2 (Monika Gluza)
Kategoria „Kadet” – klasy VIII
Wynik bardzo dobry: Agnieszka Zgondek z SP3 (Sylwia Klusek-
-Szleszyńska)

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX”
Klasy III
Najlepszy wynik w mieście: Wiktoria Bąk z SP1 (Dagmara 
Wiercińska)

Klasy IV
Najlepszy wynik w mieście: Hanna Gubała z SP1 (Dagmara 
Wiercińska)
Klasy V
Wynik bardzo dobry: Emilia Sztwiertnia z SP2 (Małgorzata 
Ściślewska)
Klasy VI
Wynik bardzo dobry: Ewelina Brassett z SP5 (Katarzyna Gabrych)
Klasy VII
Wynik bardzo dobry: Santino Nowoczek z SP6 (Mariusz Zawada)
Klasy VIII
Wynik dobry: Kaja Klama z SP3 (Eliza Machnicka)
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „Wiem, bo chcę”

Klasa I
I miejsce: Zuzanna Górniak z SP5 (Jolanta Kowalska)
I miejsce: Hanna Staszewska z SP1 (Urszula Tomczyk)
Klasa II
I miejsce: Michał Kossakowski z SP2 (Aleksandra Sikora)
Klasa III
I miejsce: Kamila Małyjurek z SP5 (Anna Tarasz)

Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs 
Wiedzy Biblijnej  „Jonasz”

Klasa IV
Laureat: Aleksander Szeremeta z SP2 (Urszula Śliwka)
Laureat: Adam Szpin z SP6 (Maria Leszczyna)
Klasa V
Laureat: Emilia Sztwiertnia z SP2 (Urszula Śliwka)
Laureat: Barbara Bek z SP5 (Małgorzata Cieślar)
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

dla Uczniów Szkół Podstawowych
II miejsce w okręgu: drużyna SP2 w składzie: Dominik Pinkas, 
Mateusz Bujok, Estera Zięba (Dorota Werszner – Krzywoń)

Śląska Liga Dzieci i Młodzieży 
w Narciarstwie Zjazdowym

I m. w kategorii juniorki B: Kamila Wojciech z SP2 
II miejsce w klasyfikacji szkół: drużyna z SP1 w składzie: Alek-
sander Deda, Filip Gancarz, Karol Gancarz, Barbara Helios, 
Nadia Kohut, Aleksander Kolasa, Pola Kolasa, Józef Łamacz, 
Hanna Łamacz, Igor Majka, Konrad Michnik, Kamil Michnik, 
Aleks Ogonowski, Igor Olszak, Mateusz Sikora, Wojciech Srokol, 
Hanna Staszewska, Emilia Śliwka, Oliwier Uklejewicz 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt

III miejsce w półfinale wojewódzkim: drużyna SP2 w składzie: 
Natalia Wróblewska, Zofia Kamieniorz, Zofia Gawlas, Maja 
Procner, Zuzanna Kiecoń, Natalia Nowak, Magdalena Bohucka, 
Nikola Tyrna, Julia Czyż, Karolina Sadlok, Estera Zięba (Maria 
Graff)

Skok o Tyczce
Weronika Chrapek z SP5: I m. Halowe Mistrzostwa Śląska  
w Skoku o Tyczce i VIII m. Mistrzostwa Polski 
Patryk Polok z SP5: I m. Halowe Mistrzostwa Śląska w Skoku 
o Tyczce 
Hanna Krajewska z SP5: I m. Halowe Mistrzostwa Śląska  
w Skoku o Tyczce (Magdalena Kubala)                                    
                                                                                   

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy najlepszych absolwen-
tów i sportowców z każdej szkoły podstawowej i ich osiąg-
nięcia, jednak zakończony rok szkolny obfitował również  
w wiele sukcesów, które odnosili uczniowie klas młodszych. 
Poniżej laureaci i zwycięzcy konkursów przedmiotowych. Na 
podstawie informacji z Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu. 
Skróty: SP1 – Szkoła Podstawowa nr 1, SP2 – Klimatyczna Szkoła 
Podstawowa nr 2, SP3 – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Polanie, SP5 – Szkoła Podstawowa nr 5  
z Oddziałami Przedszkolnymi w Lipowcu, SP6 – Szkoła Pod-
stawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nierodzimiu.  
W nawiasach nazwiska nauczycieli – opiekunów. 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 
USTROŃSKICH SZKÓŁ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

walnia krążenie. Negatywnie na krążenie działa brak ruchu. Krew  
w naszym organizmie płynie z żył nóg do serca wbrew grawitacji, 
dlatego taki przepływ wspomagają zastawki żylne. One kierują 
krew w określoną stronę i zapobiegają cofaniu się. Natomiast 
działają tylko gdy nogi są w ruchu, gdy się nie ruszamy, zastawki 
są zamknięte. Wówczas w nogach zaczyna gromadzić się nad-
miar wody. Złagodzenie przyniesie odpoczynek z uniesionymi 
do  góry stopami, by krew mogła z nich odpłynąć. Jeżeli decy-
dujemy się na kąpiele zarówno wodne i słoneczne bezwzględnie 
należy zabezpieczyć skórę kremem z filtrem UV, który chroni 
m.in. przed rozwojem czerniaka. Po opalaniu może od razu nie 
wchodzimy do wody, może dojść do szoku termicznego, co  
w konsekwencji prowadzi do omdlenia, a nawet zatrzymania 
krążenia. Należy pamiętać o rozsądnym stosowaniu klimatyzacji 
i ustawieniu optymalnej temperatury. Jeżeli na zewnątrz jest 
30 stopni, to jadąc samochodem ustawiamy temperaturę na 25 
stopni. Różnica nie powinna być większa niż 5 stopni.
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NAUKOWO
Czytać metki ze składem, sprawdzać czy faktycznie firma, od 

której kupujemy produkty jest eco friendly (przyjazna dla śro-
dowiska) na przykład za pomocą specjalnej aplikacji w telefonie 
m.in.: Good on You. 

Czytać książki i artykuły. W naszej bibliotece miejskiej można 
wypożyczyć m.in. nowość wydawniczą „Odpowiedzialna moda. 
Guilt-free przewodnik po slow fashion” Katarzyny Zajączkow-
skiej. Ta książka obnaża przemysł modowy i jego praktyki,  
a nam konsumentom daje konkretne wskazówki, jak tworzyć 
garderobę przyjazną środowisku, opartą na realnych potrzebach, 
a nie sezonowych trendach. 

MODA CYRKULARNA 
DAJMY UBRANIOM DRUGIE I DŁUGIE ŻYCIE 
Produkcja, a raczej nadprodukcja w sektorze odzieżowym jest 
jednym z głównych czynników zatruwających nasze środowi-
sko. Tanie ubrania mają swoją wysoką cenę. W gigantycznych 
fabrykach poza granicami Europy często w sposób nieetyczny 
produkuje się ubrania złej jakości, na jeden sezon. Z drugiej 
strony co sekundę na śmietnik trafia ciężarówka pełna ubrań. 
Czy możemy coś z tym zrobić? Możemy!

Tymczasem w pierwszy wakacyjny 
weekend K. Heczko, będący od ponad 
ćwierćwiecza prezesem Stowarzyszenia 
Twórczego „Brzimy” znów zaprosił mi-
łośników sztuki na wernisaż i prezentację 
twórczości dwoje znanych artystów malar-
ki Moniki Ślósarczyk mieszkającej w Wi-
śle i Sylwestra Chłodzińskiego rzeźbiarza 
z Lubonia, którzy wystawiali swe dzieła 
wielokrotnie w kraju i za granicą. A, że  
w galerii mają miejsce liczące się wy-
darzenia artystyczne, więc dopisali za-
równo artyści, a także sporo celebrytów, 
koneserów sztuki oraz działaczy i osób 
opiniotwórczych w naszym środowisku 
kulturalnym. 

USTROŃ ŻYJE SZTUKĄ

Każda ekspozycja ma niepowtarzalny 
charakter, więc poprzednio można było 
podziwiać ulotne piękno kobiecego cia-
ła utrwalone przez Alinę Siberę, a teraz 
kolejna artystka przenosi na płótno dyna-
miczne sceny, w których dominują nieraz 
liczne grupy ludzi podczas różnorodnych 
codziennych zajęć. Zauważa się ekspan-
sywność postaci, wyjątkową żywiołowość 
tłumów przedstawionych oryginalnymi 
technikami i nietypowym tworzywem. 

Z kolei prezentowana po raz pierwszy  
w tej galerii rzeźba nawiązuje do od-
wiecznej tematyki ludzkiego ciała. Artysta 
stosuje różne surowce od drewna, poprzez 
ceramikę, gips, żywicę, styropian, lecz na 

wystawie przeważają finezyjne metalowe 
torsy. Rzeźbiarz jest także realizatorem po-
mników miejskich, scenografii teatralnych 
i renowacji ołtarzy. 

Na wstępie właściciel galerii powitał 
artystów i licznie przybyłych gości, pro-
sząc o zabranie głosu naszego burmistrza 
Przemysława Korcza, który powiedział: 
„Dziękuję Kazikowi i Robertowi, bo  
w przeciągu ostatnich dwóch lat, ale  
w tym roku zwłaszcza, Ustroń żyje sztuką. 
Co miesiąc, a czasem i częściej otwiera-
my piękne wystawy topowych polskich 
artystów i dzięki Waszemu zaangażowa-
niu, Waszym znajomościom zaczyna się  
w Ustroniu dziać coś bardzo dobrego. 
Zaczyna się tworzyć środowisko, które 
integruje się wokół sztuki, które dotychczas 
nie było widoczne aż w takiej skali. Jako 
gospodarz tego miasta wyrażam wielką 
radość z tego powodu, że jesteście z nami, 
że coś się dzieje”. 

Następnie wystawę omówił, podobnie 
jak na poprzednich wernisażach, miejsco-
wy artysta Robert Heczko zaznaczając: 
„Mamy tu do czynienia z kolejną wielką 
wystawą. Poprzednio prezentowaliśmy 
tu malarstwo realistyczne, podobnie jest 
i teraz. Jest to świat bardzo kolorowy, 
ekspresyjny świat Moniki Ślósarczyk.  
U Sylwka Chłodzińskiego mamy tak samo 
do czynienia z realnym światem, jakimś 
jego fragmentem, ale tak sprawnym, że on 
jest nadal realny. Nie musimy odbiorcom 
wszystkiego pokazywać, bo rozpoznaje-
my co może być dalej. Męski tors jest tak 
anatomicznie dopracowany, że dostrzega-
my te fragmenty, których na co dzień nie 
zauważamy. Możemy zaprosić odbiorcę, 
by na kanwie tych prac stworzył własną 
opowieść”. 

Chociaż wiele osób ignoruje obecność 
sztuki w codziennym życiu, skupiając się na 
rzeczach praktycznych zachęcamy wszyst-
kich do obcowania ze sztuką. Jest to szansa 
na ucieczkę od nieraz trudnej rzeczywisto-
ści, ale również rodzaj artystycznej księgi, 
w której możemy przeczytać jak tę co-
dzienność zrozumieć.  Lidia Szkaradnik 

Artyści w otoczeniu organizatorów wystawy.                                             Fot. L. Szkaradnik

Galeria „Rynek” stale działa pełną parą, tak było w czasie pandemii, tak jest i teraz. 
Wydawałoby się, że lato to sezon ogórkowy dla wydarzeń artystycznych, tymczasem 
Kazimierz Heczko właściciel tejże galerii nie tylko systematycznie organizuje werni-
saże, zapraszając artystów z najwyższej półki, to jakby tego było mało z jego inspi-
racji otwarto w „Prażakówce” Letni Salon Sztuki, którego był współorganizatorem, 
o czym informowaliśmy w ostatnim numerze gazety. Wstęp od początku lipca jest 
bezpłatny, a zatem warto delektować się malarstwem artystów znanych i cenionych. 

Upcyclingowa kolekcja Jackob Buczynski X Wtórpol.
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PRAKTYCZNIE
Zanim kupimy coś nowego sprawdźmy ofertę platform wymia-

ny lub sprzedaży używanych ubrań. Można tam znaleźć ubrania 
najlepszych marek w przystępnych cenach. 

Każdy z nas kojarzy kontenery na używaną odzież PCK, Eco 
Textil, a ktoś wyobraża sobie, że z tych ubrań powstać modowa 
kolekcja? Owszem, może. W sortowni firmy Wtórpol każdego 
dnia sortuje się 350 ton ubrań. Te najlepsze jakościowo trafiają 
do second handów, wełniane eksportuje się do Indii, gdzie po-
wstają z nich dywany, resztę przerabia się na czyściwo fabryczne 
i paliwo alternatywne. Tak tworzy się obieg zamknięty i nic się 
nie marnuje. 

Polski projektant Jackob Buczyński tworzący w duchu upcyc-
lingu czyli właśnie przetwarzania, a nie wytwarzania od nowa 
nawiązał współpracę z firmą Wtórpol, chcąc pokazać, jaki poten-
cjał jest w stosach z pozoru niepotrzebnych ubrań. 29 czerwca na 
profilu instagramowym @jackobuczynski miała miejsce premiera 
jego upcyclingowej kolekcji Jackob Buczynski X Wtórpol. Za-
chęcam do obejrzenia! 

PRZYPOMNIENIE
Do kontenera wrzucaj ubrania czyste i suche. Całość spakuj 

szczelnie, najlepiej zaklejając torbę. Jeżeli kontener jest prze-
pełniony nie zostawiaj paczki na ziemi, bo zalane rzeczy są 
bezużyteczne.                                                      Anna Łęczyńska

WYBITNI UCZNIOWIE KAROLINY
Ostatniego czerwca młodzi i utalentowa-

ni wokaliści uczący się tej sztuki pod pieczą 
naszej artystki Karoliny Kidoń zakończyli 
kolejny rok kształtowania swoich umiejęt-
ności występem na scenie przed ratuszem  
i mimo dotkliwego skwaru występujący 
przedstawili się jak zwykle bardzo dobrze. 
Młodsi zaprezentowali rytmiczne wpadają-
ce w ucho piosenki, a bardziej zaawanso-
wani ciekawy i ambitny repertuar. Wśród 
występujących byli debiutanci i będący 
jeszcze kontynuować naukę jak: Alicja Ko-
cyan, Agata Antoniuk, Martyna Owczarzy, 
Oliwia Ruszkowska, Sara Klimek, Lew 
Nawrocki, Anna Leś, Agnieszka Kubala, 
Emilia Sztwiertnia, Michalina Najda, Laura 
Szlembarska, Dominika Świercz oraz duet: 
Maja Fuczyło i Marysia Juroszek i kwartet: 
Elisa Silvestri, Natalka Piecka, Ania Ła-
gosz i Milena Jadwińska oraz absolwenci, 
znani z wielu występów na ustrońskich 
scenach: Anna Szurman, Estera Tomasz-
ko i Szymon Seklecki, którzy otrzymali 
dyplom ukończenia studium wokalnego 
„Sing it out” po wcześniejszym zaśpiewa-
niu koncertu dyplomowego ocenionego 
celująco.  Zostali oni pożegnani z wielkim 
wzruszeniem przez swoją mentorkę, która 

doceniając ich dotychczasowe osiągnięcia 
i życząc dalszych sukcesów, obiecała że 
nadal będzie śledzić ich karierę. Były więc 
łzy wzruszenia, uściski i wielkie emocje, 
a tych pięknych chwil się nie zapomina. 

Koncert prowadziła jedna z wokalistek 
Oliwia Borecka, która zamknęła prezen-
tację uczniów swoim występem.  Podczas 
całego koncertu Karolina Kidoń opieko-
wała się wykonawcami, dodawała otuchy 
najmłodszym i starała się zaangażować 
publiczność, którą w większości stanowili 
rodziny występujących, by żywo reago-
wała, toteż każdego młodego wokalistę 
nagradzano długimi brawami. 

Po występach wszyscy uczestnicy zgro-
madzili się na scenie, a organizatorka 
uroczystości wręczyła każdemu uczniowi 
dyplom ukończenia kolejnego roku nauki, 
a ponadto wyróżniła trzy osoby, które 
uzyskały od niej największą ilość punktów: 
nieobecna na koncercie Patrycja Habdas 
(III miejsce), Hanna Leś  (II miejsce)  
i nagroda specjalna, czyli elegancka kolacja 
ufundowana przez restaurację „Sisi” dla 
Michaliny Najdy. Ponadto artystka prze-
kazała coroczną nagrodę za ogrom pracy, 
zdolności i za wyjątkowy talent. Będzie to 

nagranie w profesjonalnym studio piosenki, 
a została nim wyróżniona Agnieszka Kuba-
la. Wzruszona nauczycielka kilkudziesięciu 
młodych adeptów sztuki wokalnej napisała 
na facebooku po koncercie:  „Każda postać 
na scenie to inna historia, w której mam 
szczęście brać na krótką chwilę udział. 
Dziękuję Wam, że nam się udało”. 

                                      Lidia Szkaradnik

Pamiątkowa fotografia wykonana po koncercie zorganizowanym na zakończenie kolejnego roku studium wokalnego „Sing it out”. Fot. L. Szkaradnik

Nauczycielka wokalistyki wraz z prowadzącą 
koncert oraz absolwenci studium.   
                                       Fot. L. Szkaradnik

RECYKLING 
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 22:

Co może powstać z używanych wełnianych ubrań?
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 15 lipca.*
 

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 20:
przykładowe ekozasady na wakacje: • nie niszczyć roślin  
i nie szkodzić zwierzętom, • nie zostawiać śmieci na łonie natury, 
• w podróż zabierajmy ekologiczne butelki i bidony z filtrem
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia 
otrzymują:* Franciszek Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska oraz Ewa Pa-
sterny z Ustronia, ul. Lipowska
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BIBLIOTEKA POLECA  
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

 Szczepan Twardoch
„ Wielkie Księstwo 

Groteski”
Zbiór felietonów  jednego  
z najciekawszych polskich pro-
zaików. Autor bez literackiej 
fikcji krytykuje, uwodzi bez-
kompromisowością i talentem 
polemicznym. Jednocześnie 
zaskakująco dużo opowiada  
o samym sobie – o krętej 
drodze do sukcesu, wizycie  
w hamburskiej „mordowni”, na 
Spitzbergenie i dopadającej go 
czasem potrzebie samotności.

Sonia Faleiro  „Porządne 
dziewczyny. Zbrodnia  
i hańba w Indiach.”

Sonia Faleiro to indyjska pisarka i repor-
terka. Zabójstwa honorowe to wciąż smut-
na rzeczywistość w Indiach.  Sprawcami 
bywają ojcowie, babcie, czasem nawet 
same matki. Świadków na ogół nie ma. 
Nikt nie chce zeznawać, policjanci nie 
chcą dochodzić prawdy. Międzykastowe 
zasady unikania siebie nawzajem ustalają 
sztywne role. Członkostwo w kaście jest 
przypisane z urodzenia i nie pozostawia 
wyboru, podobnie jak bycie kobietą, 
szczególnie tą z niższej kasty.

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

W niedzielę 26 czerwca członkowie Gromady Górali na Śląsku 
Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu udali się na „Zlot gwieździsty 
– na Jana” do grobu śp. Janka Sztefka na wiślańskim Groniczku.

Spotkanie piechurów z cyklistami nastąpiło w Wiśle Kałuży. 

ZLOT NA GRONICZKU

Po godzinnym rozstaniu ponownie zeszliśmy się na Groniczku. 
W tym czasie cykliści odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza 
oraz rodzinne gniazdo Janka czyli „Gołębnik”. Po chwili zadumy 
i wspomnieniach o Wielkim Zbójniku na jego grobie został zain-
stalowany obuszek – symbol jego władzy! Gazda Nierodzimski 
– Nawigator Emil Rymorz „zameldował Jankowi” o powrocie 
owiec na Małą Czantorię. Przed naszą wyprawą profesor Karol 
Daniel Kadłubiec poprosił, abyśmy pochylili głowy nad grobami 
innych zacnych postaci spoczywających na tym cmentarzu, co 
uczyniliśmy. Odszukaliśmy groby:

– prof. Stanisława Hadyny – kompozytora, muzykologa, twórcy 
i wieloletniego kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 

– Bogumiła Hoffa – „odkrywca Wisły” dla turystów, etnografa, 
malarza, współpracownika Oskara Kolberga, właściciela willi 
„Bożydar”, którego syn Bogdan, uchodzący za budowniczego 
pierwszych pensjonatów i willi w Wiśle, był przyjacielem Juliana 
Ochorowicza (polecamy Muzeum Magicznego Realizmu „Ocho-
rowiczówka”!), 

– Adama Niedoby i Andrzeja Niedoby („Szumi jawor, szumi…” 
odśpiewano!!! – przy okazji polecamy książkę pt. „Rzeka Niepo-
korna. Saga Cieszyńska”, czyli sagę rodziny Niedobów),

– Jana Raszki – narciarza i olimpijczyka, pierwszego mistrza 
Polski w kombinacji norweskiej spoza Zakopanego (1952 r.).      
                                                              Gromada Górali

ARIE I ANEGDOTY
„Ustroń jest miejscem, gdzie ładujemy 

akumulatory przy publiczności, dla której 
jesteśmy gotowi bardzo dużo zrobić.” – 
tak powiedział w jednym z wywiadów 
dla Gazety Ustrońskiej Bartosz Kuczyk, 
a udzielił nam ich już kilka, bo też tenor  
z Poznania śpiewał i zabawiał melomanów 
wielokrotnie czy to w sali widowiskowej 
„Prażakówki”, czy to w amfiteatrze. Tym 
razem posłuchamy jego arii i anegdot 
na świeżym powietrzu i w towarzystwie 
Mirosława Niewiadomskiego i Mariusza 
Adama Ruty. W programie m.in.: „La Vie 
en Rose”, „O Sole Mio”, „Wielka Sława”, 
„Granada”, „Dilajla”. Koncert odbędzie 
się w amfiteatrze 8 lipca o godz. 19. Bi-
lety w cenie 40 zł są jeszcze dostępne na 
www.mdk.ustron.pl/sklepik oraz w kasie 
MDK, Miejskiej Informacji Turystycznej 
na rynku i w kawiarni Amfiteatr.      (mn)

FOLK 
AND ROCK 

BEZPŁATNIE
W sobotni wieczór w amfiteatrze fol-

kowo i rockowo zagra i zaśpiewa zespół 
„Turnioki”, który niewątpliwie potrafi 
rozruszać publiczność, co już wielokrot-
nie udowodnił. Dorobek grupy to ponad 
1200 koncertów zarówno w kraju i za 
granicą (Indie, Meksyk, Niemcy, Belgia, 
Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry), także 
płyty: „Bycek”, „Ciupaga”, „Folk atak” 
„Piyrwso gwiozdka”, „Na to Boze Naro-
dzyniy”, nagrania i koncerty z wieloma 
innymi zespołami, orkiestrami symfo-
nicznymi, chórami, nagrania telewizyjne. 
Muzyka Turnioków niesie ze sobą ogrom-
ną dawkę pozytywnej energii, przybliża 
góralską gwarę i muzykę.                 (mn)

DWA DNI KOSZA
Po raz piąty w Ustroniu zapanują Kró-

lowie Ulicy. Turniej Koszykówki, będący 
kontynuacją kultowego Betonu, odbędzie 
się 9 i 10 lipca na boisku Szkoły Podsta-
wowej nr 1. W sobotę rozegrane zostaną 
konkurencje młodzieżowe, w niedzielę 
turniej 3x3 (nagroda 1.500 zł) i 1vs1. Kon-
kurs wsadów – sobota godz. 15 z nagrodą 
1.000 zł. Gość specjalny – Hadzbe – polski 
mistrz wsadów – najniższy dunker w Pol-
sce (przy wzroście 176 cm skakał na wys. 
124 cm, co czyni go jednym z najwyżej 
skaczących ludzi w Europie). „Wygrałem 
40 konkursów wsadów i sprawiłem że 
ludzie uwierzyli, że się da” – mówi gość 
ustrońskiego turnieju, trener, pasjonat 
sportu, instruktor wielu dyscyplin. Głów-
nym organizatorem wydarzenia jest TRS 
„Siła” Ustroń, tel. do koordynatora Rafała 
Filipczyka: 511-545-603.                   (mn)  
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W dawnym 
Ustroniu

Przy 
ustrońskim stole

Dziś, zgodnie z obietnicą sprzed dwóch tygodni, przedstawiam 
Czytelnikom bardzo ciekawy budynek pierwszej kancelarii ustroń-
skiego tartaku. Chodzi o charakterystyczny obiekt w poziome, 
czarno-białe pasy, zlokalizowany po lewej stronie hali traków. Był 
to dom murowany, bielony, z pasami naniesionymi czarną farbą, 
mieszczący, oprócz kancelarii, także izby mieszkalne. Budowla 
ta znajdowała się na placu tartacznym pod dawnym nr Ustroń 12. 
W połowie lat 30. XX w. Nadleśnictwo – nowy zarządca tartaku, 
przejął dawną willę Adolfa Löwy – pierwszego właściciela tegoż 
zakładu, użytkowaną później przez Eliasza  Landsbergera, urządza-
jąc w niej nową  kancelarię. Dawny obiekt pozostawał już wówczas 
w złym stanie, dokonano też jego przebudowy, tracąc wyróżniające 
go cechy stylowe. Przez ostatnie lata swego istnienia zupełnie nie 
przypominał już imponującego pasiastego biurowca, a po II wojnie 

światowej został rozebrany. W tle fotografii dostrzegamy też oka-
zały gmach „Donatówki”, podniesionej na piętro w 1920 r., a także 
fragment dachu domu dla urzędników (zbudowanego w 1892 r.,  
a w 1920 r. również nadbudowanego o kondygnację), w którym, 
przy dzisiejszej ul. Spółdzielczej 3, mieszkał Jan Jarocki. Przypo-
mnę jeszcze, iż Adolf Löwy przeniósł swój tartak z Wisły, zakła-
dając w 1892 r. „Skład drewna iglastego i liściastego w Ustroniu”. 
W 1930 r. interes ten został przejęty przez Nadleśnictwo Ustroń 
Lasy Państwowe jako pierwsze upaństwowione przedsiębiorstwo 
w naszej miejscowości. Co ciekawe, z tartakiem wiąże się również 
obiekt przedszkola „na krzyżówce”, którego historia nie jest jeszcze 
zbadana. Z dokumentów, jakie posiadamy w Muzeum, wynika, 
iż przedszkole stanowiło „Eigentum des Staatliches Sägewerks”, 
czyli „własność Tartaku Państwowego”. Bryła tego budynku była 
najprawdopodobniej kolejnym ustrońskim projektem Antona Gol-
lingera (zarządcy budowlanego Komory Cieszyńskiej), uderzająco 
przypominającym fasadę historycznego obiektu łazienek do słyn-
nych kąpieli żużlowych, zburzonego wiosną. Jest to jednak temat 
na osobny artykuł. Dziękuję niezawodnemu Janowi „Hakerowi” 
Podżorskiemu za cenne wiadomości, potwierdzające moje hipotezy.

                                        Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

Napój na upalne dni
Odwodnienie organizmu to obok udaru cieplnego poważne 

zagrożenie, do którego latem nie można dopuścić. W upały wraz 
z potem tracimy wodę i elektrolity, czyli rozpuszczalne w wodzie 
jony sodu, potasu i innych pierwiastków. Dlatego ważne jest to, 
co należy pić na upał, bo napoje powinny skutecznie nawadniać, 
ale też dodawać energii i pomagać uzupełniać utracone minerały. 
Dorosły człowiek powinien każdego dnia wypijać ok. 2 litrów 
wody, a w upały należy wypijać nawet do 3 litrów wody lub 
różnych napojów. Na ten czas są polecane koktajle warzywno-
-owocowe, które powstają ze zmiksowanych owoców lub warzyw 
i wody. Rozpoczyna się sezon ogórkowy, a zatem korzystajmy  
z ogórków, które słyną z doskonałych właściwości nawadniających 

i oczyszczających organizm. Do tego można dodać sok z cytryny 
i limonki oraz listki świeżej mięty. 

Składniki:  
ogórek, cytryna, limonka, pół szklanki świeżych listków mięty, 

półtorej litra zimnej wody, kilkanaście kostek lodu. 
Przygotowanie: 
Cytrynę i limonkę należy sparzyć wrzątkiem, dokładnie wyszoro-

wać i wycisnąć sok, a ogórek i listki mięty opłukać. Ogórek obrać 
ze skórki i pokroić na kostki, który należy zblendować w pojemniku 
ze szklanką zimnej wody i listkami mięty. Po przecedzeniu dodać 
sok z cytryny i limonki, pozostałą ilość wody i kostki lodu. Można 
dodać  łyżeczkę miodu lub cukru. Zamiast owoców cytrusowych 
można dodać nasze sezonowe truskawki, porzeczki, maliny czy 
borówki. Spróbujmy też przygotować koktajl z samych owoców 
z jogurtem – wszystko zależy od naszych upodobań smakowych  
i zasobów owocowych, czy warzywnych. 

Koktajle owocowo-warzywne doskonale oczyszczają organizm 
i dostarczają niezbędnych składników, a do ich przygotowania 
nadają się niemal wszystkie owoce i warzywa, których teraz jest 
dostatek. Warto zastosować też natkę pietruszki i świeże zioła. 
Delektujmy się tym dobrodziejstwem natury przez całe lato.   (LS) 
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realną pomocą powinna być poprawa warunków, ochrona siedlisk,  
a nie namnażanie pospolitych zapylaczy. (…) Obecność (jakościowo 
i ilościowo) kwitnących roślin jest prawdopodobnie najważniejszym 
czynnikiem dla bogatej gatunkowo fauny dzikich pszczół”. Ogród 
przyjazny dla dzikich zapylaczy to przede wszystkim ogród bogaty 
w kwitnące rośliny oraz w naturalne miejsca przyjazne do założe-
nia gniazda, w tym również – trochę to paradoksalne zważywszy 
na pierwszy z wymienionych czynników – miejsca pozbawione 
roślinności. Z własnych doświadczeń i obserwacji dodam jeszcze 
wodopoje, bowiem w powszechnej świadomości jakoś rzadko gości 
żywotna dla wielu owadów kwestia dostępu do wody.

Cykl „Bliżej natury” to nie 
poradnik, a ja sam raczej słabo 
nadaję się na nauczyciela czy też 
wzór do naśladowania dla osób 
chętnych do założenia i prowa-
dzenia przyjaznego dla przyrody 
ogrodu. Mój przydomowy skra-
wek świata jest raczej typowym 
przydomowym ogrodem, z całym 
jego bagażem zalet i wad, przy 
którego zakładaniu i utrzymaniu 
popełniłem i co rusz popełniam 
sporo błędów i gaf. Chociaż jego 
zrąb i podstawowy układ został 
zaprojektowany przez fachowca 
(wielkie dzięki Panie Projektan-
cie!), to z każdym kolejnym ro-
kiem i miesiącem swego zywota, 
podlegał i nadal podlega modyfi-
kacjom i przekształceniom. Nie 
był projektowany specjalnie pod 
kątem ptaków czy owadów, ale 
jakoś to samo z siebie wyszło  
i sądząc po obserwowanych współ-
mieszkańcach, chyba jest dla wie-
lu stworzeń miejscem przyjaznym  
i bezpiecznym. W moim ogro-
dzie są i duże drzewa liściaste  
i iglaste, ale i kawałek „tujowe-
go” żywopłotu, są ścieżki i tarasy  

z betonowej kostki oraz całkiem rozległa połać klasycznego 
trawnika dywanowego, ale i kamienny murek, fragmenty tzw. 
gołej ziemi i miejsca, do których jak rok cały nawet nie zaglądam  
z kosiarką czy sekatorem; są miejsca stale wystawione na promienie 
słoneczne, jak i takie pozostające wiecznie w cieniu; są ziołowo-
-warzywne grządki, kawałek kwietnej łąki oraz przestrzenie oddane 
„we władanie” roślinom jednorocznym, bylinom, krzewinkom  
i krzewom tak dobranych (najpierw zupełnie przez przypadek,  
a później już świadomie) pod względem zakwitania, aby kusić 
owady kwiatami od przedwiośnia do późnej jesieni. Po prostu 
ważna jest różnorodność siedliskowa i gatunkowa, do której metodą 
prób i błędów powoli zmierzam. Domek dla owadów jest tylko 
drobnym, bynajmniej nie najistotniejszym uzupełnieniem całości.

W mojej opinii nie istnieją ogrody przyjazne tylko dla ptaków 
albo dla owadów i to wyłącznie dla wybranych gatunków, z którymi 
łaskawie chcemy się „przyjaźnić”. Ogród zawsze będzie przyciągał 
i pociągał całą rzeszę różnych stworzeń, nie tylko tych, które koja-
rzymy, znamy i się nam podobają lub uważamy za „pożyteczne”. 
Siłą rzeczy wśród owadów znajdą się więc i takie, które będą nasze 
rośliny zjadać, nie przejmując się zbytnio efektami estetycznymi 
czy też brakiem bazy pokarmowej dla wielu innych ogrodowych 
stworzeń. Na przykład większość kwitnących roślin lubią nie 
tylko zapylacze, ale i mszyce, które są gotowe wyssać rośliny do 
ostatniej kropli roślinnej „krwi”. Piękna micha z wodą wystawiona 
tej wiosny dla ptaków, przyciąga również np. osy – klecanki (fot. 
lewa), jak i komary, a od patrzenia na ich liczne larwy pływające 
w ogrodowym wodopoju już mnie swędzą przyszłe komarze „uką-
szenia”! Owadzim hotelem interesują się nie tylko dzikie pszczoły, 
ale także dzięcioły oraz np. muchówki, które do gniazd zapylaczy 
składają jaja, a wyklute z nich larwy pożerają pierwotnych miesz-
kańców (na fotografii prawej – zaliczana do bujankowatych mucha 
Anthrax anthrax). W takich „chwilach” chęć sięgnięcia po jakąś 
anty-owadzią broń odstraszająco-zabójczą jest przepotężna, ale czy 
po jej zastosowaniu będzie to jeszcze ogród przyjazny owadom?

                                                 Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Od ostatniego tekstu z „bliskonaturowego” cyklu na łamach 
Ustrońskiej minęło już kilka tygodni, pozwolę więc sobie przy-
pomnieć, iż pisałem wówczas o pszczołach i ich znaczeniu dla 
przyrody i człowieka. Rzecz tyczyła zarówno pszczół „oswojonych” 
przez ludzi, czyli miodnych, jak również pszczół zwanych dzikimi. 
Wspomniałem ponadto o banalnym w formie i szybkim do wyko-
nania hotelu dla owadów, który wystawiony do ogrodu w ciągu 
raptem kilku dni znalazł swoich lokatorów. Jako entomologiczny 
laik mogę jedynie snuć przypuszczenia, że najprawdopodobniej 
zasiedliły go błonkówki zwane murarkami. Do tego rodzaju nale-
ży m.in. murarka ogrodowa – dzika pszczoła, która często bywa 
hodowana i wykorzystywana do 
zapylania upraw. Aby przekonać 
się o przynależności gatunkowej 
mieszkańców mojego owadziego 
mini-hotelu, będę musiał poczekać 
aż do ich „wyklucia się”, czyli 
przejścia całego rozwoju larwal-
nego i opuszczenia gniazda przez 
nowe pokolenie. Potrzeba do tego 
sporej dozy cierpliwości, bowiem 
w przypadku wspomnianej mu-
rarki ogrodowej dorosłe owady 
wyjdą z gniazd dopiero po prze-
zimowaniu, czyli gdzieś w marcu 
przyszłego roku. Nim do tego 
dojdzie, mamy – ja i zaintereso-
wani tematem Czytelnicy – trochę 
czasu, aby nieco zgłębić temat 
ogrodu przyjaznego dla owadów, 
a zwłaszcza dla dzikich pszczół  
i innych zapylaczy.

Czy domki dla owadów są nie-
zbędne w takim ogrodzie? Wiele 
osób skuszonych reklamami czy 
też medialnymi doniesieniami, 
podczas wizyt w sklepach ogrod-
niczych czy w szkółkach, decydu-
je się kupić taki hotelik dla owa-
dów. Większość z tych dostępnych 
w handlu przyciąga uwagę swym 
wyglądem – kształtem, formą, czasem i kolorem. Okazuje się jed-
nak, że kiedy taki owadzi domek zostaje powieszony w ogródku 
czy na ukwieconym balkonie, często tyleż wzbogaca różnorodność 
siedliskową danej przestrzeni i zachęca owady do jej odwiedzenia, 
co staje się w zasadzie nic nie znaczącym pod względem przyrodni-
czym gadżetem, świadczącym jedynie o ekologiczno-przyrodniczej 
wrażliwości właściciela, dającym mu poczucie spełnienia ważkiej 
misji, a w istocie – pustym gestem wpisującym się jedynie w mod-
ne, proekologiczne trendy „w domu i w ogrodzie”. Kiedy bowiem 
zapoznać się z opiniami fachowców od przyrody i owadów na ten 
temat, rzecz wygląda nieco inaczej. Ja swoją wiedzę o dzikich za-
pylaczach czerpię przede wszystkim ze świetnej strony internetowej 
dzicyzapylacze.pl. Jej założycielka i redaktorka – Kasia Miesierka, 
w jednym ze swoich artykułów zwróciła uwagę, że wśród krajowych 
dzikich pszczół zaledwie 16% gatunków buduje gniazda naziemne 
(wykorzystując do tego np. szczeliny pod korą drzew, korytarze  
w drewnie pozostawione przez larwy chrząszczy, załomy i szczeliny 
w skałach, kamienne murki, puste łodygi roślin, opuszczone muszle 
ślimaków), ale 82% gatunków swoje gniazda zakłada najzwy-
czajniej w ziemi. Co oznaczają takie liczby? Oddam głos autorce 
dzikichzapylaczy.pl: „(…) promowane w mediach kampanie orga-
nizowane pod hasłem »Ratujmy pszczoły« skupiają się głównie na 
dwóch pospolitych i niezagrożonych gatunkach: pszczole miodnej  
i murarce ogrodowej. Jednak w tego typu edukacji należy podkre-
ślać, że stawianie domków czy pasiek nie ma znaczenia w ochronie 
czy pomocy zapylaczom. Domki dla owadów, jak widać [na podsta-
wie wspomnianych powyżej statystyk], nie zapewniają dostatecz-
nych miejsc gniazdowania dla dzikich pszczół, ponieważ zajmuje 
je stosunkowo niewielka liczba tych owadów, a stawianie pasiek 
nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. Edukacja powinna 
poszerzać wiedzę na temat owadów zapylających, a nie dawać 
złudne wrażenie pomocy! Takie działania pod przykrywką dobrych 
intencji odbieram jako działania na szkodę pszczół. Zwalniają one 
z odpowiedzialności, wpływają na opinię publiczną, że stawiając 
domek czy pasiekę pomagamy owadom zapylającym, podczas gdy 

BLIŻEJ 
NATURY

O DZIKICH ZAPYLACZACH
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W nocy z 2 na 3 lipca odbyły się noc-
ne zawody wędkarskie. Zorganizowało 
je Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń”, 
które ma siedzibę na terenie stawów  
w Hermanicach (dojazd ul. Sportową do 
końca). Łowienie zaczęło się po godz. 
19 i trwało do północy, potem nastąpiła 
przerwa na posiłek i podano doskonale 
przyrządzone golonko. Druga część za-
wodów zaczęła się po 1 w nocy i miała 
trwać cztery godziny, ale wędkarzom tak 
się dobrze siedziało, że skończyli dopiero 
po 6 rano. W ich siatkach znalazły się róż-
ne gatunki ryb, a wśród nich imponujący 
amur, który miał ponad 65 cm długości  
i ponad półmetrowy karp pełnołuski. Nad 
przebiegiem zawodów czuwał kapitan Jan 
Szturc, który przekazał nam następujące 
wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Zdzi-
sław Chlebowski, 2. Marcin Kowalik, 3. 
Darek Bembenista, 4. Jerzy Chlebowski, 

5. Jan Szturc. Zawodnicy, którzy zajęli 
czołowe miejsca otrzymali dyplomy i na-
grody ufundowane przez sklep ZOOMIX 

27/2022/2/R

ZASŁUŻENI DLA 
USTROŃSKIEJ 

PIŁKI
 

Historię i osiągnięcia drużyny budują 
przede wszystkim zawodnicy, działacze, 
ale także sponsorzy. Na tę okoliczność 
wielkiego jubileuszu zarząd Kuźni Ustroń 
uhonorował wielu z nich. Specjalne od-
znaczenia klubowe otrzymali:

Adam Mokrysz – Mokate, Przemysław 
Chybiorz – Prymot, Katarzyna i Marcin 
Fuchs – SigmaLi, Michał Bożek – Ustro-
nianka, Andrzej Stabrawa – Restauracja 
Pozytyw, Łukasz Staniek – Spider Design, 
Marcin, Janik – Przewodniczący RM, Łu-
kasz Sitek, Janusz Rubas, Janusz Kalita, 

Przemysław Korcz Przyjacielem Śląskiej Piłki.                                                Fot. M. Bielesz

Podczas uroczystych obchodów 100-le-
cia Kuźni Ustroń, które odbywały się  
w czerwcu na stadionie przy ulicy Spor-
towej wyróżnienie otrzymał Burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz, któremu 
Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
Henryk Kula dziękując za pracę na 
rzecz dobra wspólnego wręczył insygnia 
Przyjaciela Śląskiej Piłki. 

Jacek Hyrnik, Eugeniusz Odechnal oraz 
Jan Korcz.

Włodarze Kuźni Ustroń dziękują także 
wszystkim, którzy w bezpośredni sposób 
zaangażowali się w niedawne obchody 
100-lecia klubu. Uroczystości nie od-
byłyby się bez życzliwości i ofiarności 
rodziców, firm i instytucji. Szczególne 
uznanie należy się dla: 

F.H.U. Gazdówka – Piotr Cyganek, Za-
kłady Mięsne Legierski, Zakłady Mięsne 
Bielesz, AP Polska Kiecoń, Browar Za-
mkowy Cieszyn, Miasto Ustroń, KS Nie-
rodzim, WIDZĘ CIĘ – fotografia z pasją  
i uśmiechem – Katarzyna Serafin-Ciupek, 
Parafia NMP Królowej Polski w Ustroniu 
Hermanicach, Parafia Ewangelicko-Augs-
burska w Ustroniu.          Mateusz Bielesz

NA RYBY NOCĄ

z Cieszyna. Po zawodach wędkarskich 
złowione ryby wypuszczane są z powro-
tem do stawów.                                  (mn)

PRZYGOTOWANIA SENIORÓW KS KUŹNIA USTROŃ 
DO SEZONU 2022/2023 - IV LIGA ŚLĄSKA

Pierwszy trening: 11.07
Mecze kontrolne:
16.07  z LKS Tempo Puńców w Puńcowie   godz. 11.00
20.07  z BTS Rekord w Ustroniu    godz. 18.00
23.07  z LKS Goczałkowice Zdrój w Goczałkowicach godz. 11.00
27.07  z GKS Pniówek Pawłowice w Ustroniu  godz. 18.00
30.07  z Górnik 09 Mysłowice w Ustroniu  godz. 12.00
Inauguracja sezonu: 13.08. 
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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.

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

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

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

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

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

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

ZMIENIONO GRANICE
Radnym przedstawiono również informację o wynikach kon-

sultacji społecznych dotyczących zmian granic osiedli  w mie-
ście. S. Malina tłumaczył, że osiedla wytycza się w ten sposób, 
by pokrywały się z okręgami wyborczymi. Aby zmienić granice 
osiedli, konieczne są konsultacje społeczne. Zmiany granic zo-
stają zaproponowane po wniosku mieszkańców osiedli: Ustroń 
Dolny, Ustroń Centrum, Ustroń Górny i Ustroń Poniwiec.  
W konsultacjach w Urzędzie Miasta uczestniczyło  w drugiej 
debacie 8 osób, przy czym byli to wyłącznie radni i pracownicy 
UM. Za pośrednictwem strony internetowej miasta wypowiedziało 
się 29 osób. Za zamianą granic osiedli Ustroń Centrum  i Ustroń 
Dolny wypowiedziało się 7 osób, a za zmianą granic osiedli Ustroń 
Górny i Ustroń Poniwiec wypowiedziały się 22 osoby. Wszyscy 
opowiedzieli się za zmianą granic osiedli.

PIOSENKA TURYSTYCZNA
Po raz pierwszy w Ustroniu na rynku odbył się Przegląd Pio-

senki Turystycznej „Gitary”. Zorganizował go Jacek Piechocki, 
prowadzący firmę JAPI. Wystąpił zespół dziecięcy z SP-1 „Je-
dyneczki” pod dyrekcją Marioli Dyki, na scenie pojawił się, we 
własnym repertuarze, Chwaściu. Jedną piosenkę z akompania-
mentem gitary zaśpiewała Marta Szarzec. Wystąpił też, związany 
z piosenką turystyczną od lat, prezes Stowarzyszenia Promocji  
i Rozwoju Ustronia Andrzej Nowiński.  

              Wybrała: (lsz) 
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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: 
9.07   Centrum     ul. Daszyńskiego 8  tel. 33 854-57-76
10.07   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 
1.07-31.08   Wystawa malarstwa Moniki Ślósarczyk i rzeźby 
       Sylwestra Chłodzińskiego, Galeria Rynek
8.07-31.08  Wystawa z okazji 65-lecia nadania Ustroniowi 
       praw miejskich pt. "Ustroń w czasach PRL-u", 
       Muzeum Ustrońskie
8.07 godz.17.00 Spotkanie autorskie z księdzem Januszem Wil- 
       kiem prezbiterem archidiecezji katowickiej, MDK  
       Prażakówka
8.07 godz. 17.00  Koncert Organowy: Paweł Seligman, Damian Sko- 
       wroński, Kościół pw. Jezusa Chrystusa Króla 
       Wszechświata, Zawodzie
8.07 godz. 19.00  Koncert Trzech Tenorów, Amfiteatr (impreza 
       biletowana)
9.07 godz. 8.00 Uphill Równica – jazda indywidualna na czas,  
      trasa na Równicę
9.07  godz. 10.00  Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa do Muzeum 
       Zofii Kossak i Chlebowej Chaty
9.07 godz. 11.00  Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: pier- 
       nikowe pocztówki, Górna Stacja KL „Czantoria”
9-10.07 godz. 10.00 Królowie Ulicy - turniej koszykówki, Szkoła  
       Podstawowa nr 1
9.07  godz. 19.00  Koncert zespołu Turnioki, Amfiteatr 
9.07 godz. 21.00  „Kino na szczycie”, seans filmu: „Niezatapialni”, 
       Górna Stacja KL Poniwiec Mała Czantoria
10.07 godz. 10.00  Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa do „Żabiego 
       kraju”
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
16.07 godz. 11.00  Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: wianki, 
       Górna Stacja KL „Czantoria”
16.07 godz. 17.00  Koncert charytatywny „Kołysanki dla Ukrainy”, 
       MDK Prażakówka
16.07 godz. 21.00  „Kino na szczycie”, seans filmu: „Co nas kręci, 
       co nas podnieca”, Górna Stacja KL Poniwiec Mała 
       Czantoria
17.07 godz. 11.00  Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: kwiaty 
       z papieru, Górna Stacja KL „Czantoria”
17.07 godz. 15.00  Koncert zespołu Celebrant Singers

Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) wiejska w remizie, 8) efektowne i zasłużone 
zwycięstwo, 9) szpital akademicki, 10) zaciskane przez kibi-
ców, 12) arabska jednostka terytorialna, 14) niedouczone osob-
niki, 15) góralska zagroda dla owiec, 16) niszczy ziemniaki, 
19) praktykuje mistycyzm, 22) wróg-najeźdźca, 23) optycznie 
„odczytuje” obraz, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) dowód niewinności, 3) w rodzinie kroko-
dyli, 4) formacja piłkarska, 5) przydomek Bońka, 6) słodka 
pychotka, 7) kochanka Nerona, 11) Mała i Wielka w Ustroniu, 
13) można tam włożyć kij, 17) wnęka w fasadzie, 18) stolica 
Ghany, 20) tysiąc kilo, 21) za zbrodnię.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 15 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 25

NO TO MAMY LATO

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 otrzymuje:* Wanda Brudna z Ustronia, ul. 
Bema. 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

JUBILEUSZ W LIPOWCU 
- SPROSTOWANIE 

Do opublikowanego w dniu 23 czerwca 2022 r. materiału o Ju-
bileuszu 50. Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu wkradły się nie-
ścisłości. Dzięki uprzejmości Redakcji zamieszczamy sprostowanie 
najistotniejszych błędów. Uroczystości jubileuszowe miały miejsce 
w sobotę 11 czerwca, nie jak opublikowano 6 czerwca 2022 roku. 
Na czele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły stanął Stanisław 
Greń, a po nim tę funkcję objął ówczesny dyrektor Józef Balcar. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ustroniu powstał przez 
połączenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Przedszkolem nr 5. 

Pamiątkowa lipa sadzona przy dźwiękach melodii „Lipowski 
Groń”, którą na skrzypcach grała Małgorzata Krajewska, a na 
akordeonie jej tata, została ufundowana przez Szkółkę drzew  
i krzewów Państwa Stanisława i Renaty Puzoń. 

Za zaistniałe błędy przepraszamy.     Szkoła Podstawowa nr 5

Sadzenie drzewka od firmy Szkółka drzew i krzewów – Stanisław  
i Renata Puzoń.                           Fot. M. Niemiec
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znaleźli się w dawnym niemieckim mie-
ście. Tenisiści Górnika regularnie reprezen-
towali Polskę na igrzyskach olimpijskich. 
Dziś te tradycje kontynuują młodzi adepci 
tej pięknej dyscypliny sportu.

Znając składy obu drużyn, które były 
bardzo wyrównane można było spodzie-
wać się zaciętej rywalizacji. I tak też się 
stało. Goście z Bytomia zaczęli spotkanie 
od zwycięstwa w dwóch setach Weroniki 
Falkowskiej z Julią Oczachowską (6:3, 
6:0). Następnie sytuacja się odwróciła, 
ponieważ swoje mecze wygrali zawodnicy 
KT Kubala Ustroń. Po zwycięstwach Mar-
ty Leśniak nad Olivią Bergler (6;2, 6:2), 
Pawła Ciaś nad Wojciechem Markiem (6:4, 
6:4) oraz Lukasa Rosola z Vitem Kopriva 
(4:6, 6:3, 10:8) ustroniacy wygrywali już 
3:1. Niestety potem KT Kubala przegrał 
swoje mecze w grze podwójnej kobiet  
i mężczyzn. Leśniak/Oczachowska prze-
grała z duetem Bergler/Falkowska (4:6, 
4:6), a Kowalczyk/Rosol ulegli parze 
Kopriva/Marek (6:7, 6:2, 6:10).

O zwycięstwie KS Górnik Bytom prze-
sądziła zarządzona przy wyniku 3:3 gra 
mieszana. W niej miejscowa para Marta 
Leśniak/Paweł Ciaś przegrała z parą by-
tomian Weronika Falkowska/Wojciech 
Marek 2:6, 5:7 i dwa punkty „powędro-
wały” na konto gości, natomiast ustroniacy 
musieli zadowolić się jednym punktem.

Odnotujmy jeszcze, że w ramach spot-
kania obu drużyn odbyła się transmisja na 
żywo meczu kolejki przez Polsat Sport 
Extra. Przed telewizorami można było zo-
baczyć pojedynek Lukasa Rosola z Vitem 
Kopriva. Swoją fantastyczną grą nikogo 
nie mogli zawieść. Był to mecz na bardzo 
wysokim poziomie, pełen ciekawych zwro-
tów akcji i błyskotliwych zagrań. 

Niestety drużyna z Ustronia po 3. Kolej-
ce nie jest w grupie mistrzowskiej. Zajmuje 
obecnie 5. miejsce, które pozbawia ich 
walki o duże pieniądze. 

Na korty w Ustroniu rywalizacja wróci 
31 lipca. Wówczas nasza drużyna zmierzy 
się z liderem tabeli CKT Grodzisk Ma-
zowiecki. Mecz będzie dla ustroniaków 
arcytrudny, ale dla kibiców arcyciekawy, 
ponieważ w zespole z Grodziska występują 
gwiazdy polskiego tenisa – Łukasz Kubot 
oraz Jerzy Janowicz. Cieszmy się więc, że 
mamy w naszym mieście imprezę na tak 
wysokim poziomie sportowym.

                  Tekst i foto: Mateusz Bielesz

  

TYLKO JEDEN PUNKT
Czy rozkładając się wygodnie na leżaku masz szansę zobaczyć mecz SuperLigi?

Lukas Rosol w przerwie pomiędzy setami.

LOTTO SuperLiga
1 CKT Grodzisk Mazowiecki 9 3 / 0
2 WKT MERA Warszawa 9 3 / 0
3 KS GÓRNIK Bytom  8 3 / 0
4 BKT ADVANTAGE Bielsko-B. 6 2 / 1
5 KT KUBALA Ustroń  4 1 / 2
6 OSAVI TENNIS TEAM Kalisz 0 0 / 3
7-8 PT OLIMPIA Poznań  0 0 / 3
7-8 AZS TENIS Poznań  0 0 / 3

3. kolejka LOTTO SuperLigi w Ustroniu 
już za nami. Wielkie emocje i rywalizację 
na najwyższym poziomie zagwarantowali 
kibicom tenisiści KT Kubala Ustroń oraz 
KS Górnik Bytom. 

Przed meczem każda z drużyn liczyła 
na to, że przeciwnik nie wystawi najmoc-
niejszego składu. Oficjalne zgłoszenia 
zawodników, którzy zagoszczą na kortach 
nad Wisłą, dotarły bowiem w sobotę wie-
czorem. Dla fanów tenisa wielka radość. 
Okazało się, że do zawodów przystępują 
gwiazdy obu klubów.

Najzagorzalsi kibice pojawili się na 
trybunach już przed godziną 10, czyli 
przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy. 
Czekały na nich niestety organizacyjne 
przykre niespodzianki. Kilka osób zapy-
tało mnie co to za wydarzenie. Ci bardziej 
doinformowani szukali harmonogramu 
zawodów. Wiele osób chciało też wiedzieć 
kto z kim będzie grał. Niestety nigdzie 
nie mogli znaleźć takich informacji, bo 

ich po prostu nie było. W czasie trwania 
meczu przypadkowi ludzie, którzy zeszli 
z deptaka nie mieli pojęcia kto z kim gra. 
I to wszystko w czasie prestiżowych zawo-
dów. Organizatorzy meczu zapewnili mnie 
jednak, że w następnej kolejce ligowej ta 
sytuacja zmieni się diametralnie.

Tych problemów nie dostrzegali zapew-
ne, skupieni tylko i wyłącznie na grze, te-
nisiści. Przybyli na korty goście z Bytomia 
od razu zauważyli, że korty po sobotnich 
deszczach nie są idealne. Jednak w niedzie-
le słoneczna pogoda poprawiła wszystkim 
nastroje przedmeczowe. 

Zawodnicy z Górnego Śląska ubrani  
w czerwone stroje grają dla klubu z ogrom-
nymi tradycjami. Klub Sportowy KS Gór-
nik Bytom został założony w 1950 roku. 
To ponad 70 lat polskiego tenisa. W ciągu 
wielu lat jego działalności reprezentowało 
go wielu wybitnych krajowych jak i świa-
towych zawodników. Klub założyło grono 
entuzjastów, którzy po II wojnie światowej 

KT Kubala Ustroń oraz KS Górnik Bytom 3:4LOTTO
SUPERLIGA

Serwuje Vit Kopriva.


