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Po wakacyjnej przerwie ama-
torska liga siatkówki 
wznowiła swoje roz-
grywki.
                          Więcej na str. 13 
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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

U POETKI NA URODZINACH

Gimnazjaliści z G-2 
postanowili zbudo-
wać kolejny, lepszy, 
szybszy pojazd. Nowy bolid  
o nazwie „Blue Arrow” 
powstał na wiosnę 2017 roku.
                     Więcej na str. 9

Odbyło  s ię  zebranie 
Osiedla Polana. Uznanie 
wyrażano przede wszystkim za 
chodnik przy ul. Wiślańskiej, 
pojawiło się jednak 
pewne „ale”. 
                      Więcej na str. 6

WYRÓŻNIENIA 
NA SESJI

(cd. na str. 7)

W y n i k i  g ł o s o w a n i a 
na Budżet Obywa-
telski 2018       na str. 2 

Na początku XXX sesji Rady Miasta 
Ustroń kadencji 2014-2018, przewod-
niczący RM Artur Kluz powitał mjr. 
Tomasza Maja z Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Bielsku-Białej oraz kpt. 
Artura Brackiego, którzy przyjechali, 
by wręczyć akt mianowania mieszkań-
cowi Ustronia, Franciszkowi Korczowi, 
żołnierzowi VII Pułku Pancernego, od 
1999 r. członkowi stołecznego Zarządu 
Głównego SKPSZnZ, a od 2008 r. jego 

Marię Nowak uhonorowano wyróżnieniem Za Zasługi dla Miasta Ustronia.          Fot. M. Niemiec 

Spotkanie miało uroczysty charakter, 
a jednocześnie bardzo ciepłą atmosferę. 
Maria Nowak czytała wiersze z tomiku 
pt. „Czas i Wisła płyną dalej i dalej…”, 

wydanego specjalnie na tę okazję, sfi-
nansowanego przez Muzeum Ustrońskie, 
Miasto Ustroń i prywatnego sponsora. 
Wysłuchaliśmy utworów żartobliwych, 

(cd. na str. 4)

W sobotę, 30 września do Muzeum Ustrońskiego przybyło wielu znamienitych gości 
z Ustronia, Śląska Cieszyńskiego, a nawet Zaolzia. Zaprosiła ich Maria Nowak, która 
z rodziną, wśród przyjaciół, współpracowników i miłośników poezji obchodziła 
swoje 70. urodziny. W salach przy Hutniczej nie było gdzie usiąść. 

„Ustrońskie serca” - rusza ko-
lejna edycja bezpłat-
nych badań tym razem 
kardiologicznych.
                         Więcej na str. 15

The Voice of  Po-
land  -  ustronianka wy-
brała Michała Szpa-
ka.                          Więcej na str. 2 

Mianowany na majora Franciszek Korcz przyjmuje gratulacje.                     Fot. M. Niemiec 
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Karpie są głównie hodowane  
w kilkudziesięciu stawach w re-
gionie cieszyńskim. Szczegól-
nie “rybny” teren, to Pogórze, 
Dębowiec, Kończyce Wielkie 
i Małe oraz Pruchna, Ochaby  
i Gołysz. W tej ostatniej wsi ma 
siedzibę placówka PAN, znana 
z hodowli doświadczalnej wie-
lu gatunków ryb. 

W Zebrzydowicach odbył się 
Rodzinny Rajd Rowerowy im. 
Bronisława Żagana. Ta do-
roczna impreza zgromadziła 
kilkudziesięciu miłośników 
wycieczek na dwóch kółkach. 
Peleton pokonał pętlę około 
20 km po gminnych drogach. 
Na półmetku był poczęstunek. 
Dopisała pogoda.      (nik) 

otrzymał 166 głosów, Wła-
dysław Macura (KWW Cie-
szyńska Inicjatywa Samorzą-
dowa CIS) – 107, Aleksandra 
Trybuś-Cieślar (KWW Poro-
zumienie) - 33. Frekwencja 
wyniosła 16,01 procent.

Sąd Ziemski w nadolziańskim 
grodzie zbierał się ongiś dwa 
razy w roku. Jego członków 
wybierano spośród szlachci-
ców cieszących się najwięk-
szym szacunkiem. Obecnie 
stolica powiatu cieszyńskiego 
jest siedzibą Sądu Rejono-
wego.

Znane są efekty akcji zbie-
rania plastikowych nakrętek 
dla Hospicjum im. Łukasza 

Dobiegł końca tegoroczny Fe-
stiwal Muzyki „Viva il can-
to”. Muzyka i śpiew brzmiały 
nad Olzą w ostatnim tygodniu 
września. Odbyły się cztery 
koncerty. 

W Cieszynie odbyły się wy-
bory uzupełniające do Rady 
Miejskiej.  Janusz Kołder (KW 
Cieszyński Ruch Społeczny) 

Ewangelisty w Cieszynie  
w minionym roku szkolnym. 
Akcja prowadzona jest od 
kilku lat. W roku szkolnym 
2014–2015 udało się zebrać 
1502 kg nakrętek, w roku 
szkolnym 2015–2016 już 
2777 kg, natomiast rok szkol-
ny 2016–2017, to aż 6216 kg! 
To absolutny rekord.

Kolejny remont czeka ratusz 
w Strumieniu. Budowla po-
chodzi z 1628 roku i jest jedną 
z najstarszych na Śląsku. Tym 
razem odmłodnieje elewacja. 
Nową odsłonę zyska też sala 
sesyjna. Modernizacja pochło-
nie około 1,4 mln zł. Finisz 
prac ma nastąpić do końca 
przyszłorocznych wakacji.

to i owo
z 

okolicy

*  *  **  *  *

*  *  **  *  *

*  *  *

ZASIADŁA NA FOTELU

Udało jej się, choć pełną akceptację 
uzyskała u dwójki, a raczej trójki sędziów 
sędziów. Thomson i Baron zachęcali 

Zakończyło sie głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego 
2018. Mieszkańcy wybierali w 5 osiedlach, w pozostałych projekty 
automatycznie zakwalifikowały się do realizacji. 
Hermanice (w sumie 140 oddanych głosów)
Do realizacji: Bezpieczne przejście nad Wisłę przez ul. Skoczow-
ską, montaż siłowni przy ul. Skoczowskiej – 88 głosów 

W sobotę wieczorem ustroniacy ściskali kciuki za krajankę Kamilę Kiecoń, która 
stanęła na scenie programu TVP „The Voice of Poland”. Swoim aksamitnym głosem 
miała oczarować jurorów i sprawić, by odwróciły się ich fotele. 

absolwentkę Gimnazjum nr 2, obecnie 
uczennicę Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika w Cieszynie, obiecując 

ciężką pracę, ale Kamila wybrała Michała 
Szpaka, który chwilę wcześniej dał jej 
niepowtarzalny prezent - możliwość za-
siadania na kultowym fotelu jurorskim. 
Wyrażał się też z największym uznaniem 
o umiejętnościach podopiecznej znako-
mitej wokalistki i nauczycielki Karoliny 
Kidoń. Będziemy zatem oglądać Kamilę 
w kolejnych odcinkach, a już teraz mo-
żemy głosować na jej wykonanie „Jezus 
of child” Georga Michaela na stronie 
vop.eska.pl. Również na piosenkę, którą 
wykonał Patryk Demkowski. Patryk jest 
bardzo utalentowanym mieszkańcem Wi-
sły, związanym z Ustroniem poprzez na-
uczycielkę i menadżerkę Karolinę Kidoń. 
Często występował na naszych scenach, 
niejednokrotnie w towarzystwie Kamili 
Kiecoń. Tak śpiewali, że się zakochali 
i teraz stanowią utalentowany duet, choć 
tylko prywatnie. W „The Voice of Poland” 
wystąpili osobno i niestety Patryk odpadł. 
Trudno powiedzieć, co zdecydowało, że 
jurorzy się nie odwrócili. Gdyby mogli 
go usłyszeć w ustrońskim amfiteatrze, 
gdy supportował zespół „Lemon” albo w 
„Prażakówce” podczas prezentacji mło-
dych talentów czy na rynku na koncercie 
uczestników warsztatów „Sing in out” nie 
mieliby wątpliwości, że to talent wokalny, 
instrumentalny i kompozytorski.     

Warto dodać, że dzień przed emisją 
programu, w piątek wieczorem Karolina 
Kidoń wystąpiła z Big Bandem Ireneusza 
Dudka w siedzibie Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowi-
cach. Koncert odbył się w ramach Festi-
walu Rawa Blues.                               (mn)

Kamila i Patryk zaśpiewali przed  zespołem „Lemon” w czerwcu 2016 roku.    Fot. M. Niemiec

Lipowiec (w sumie 589 oddanych głosów)
Do realizacji: Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP 
Ustroń Lipowiec – 423  głosy
Nowoczesna Szkoła – 101  głosów
Nierodzim  (w sumie 253 oddane głosy)
Mały reporter – Osiedle Nierodzim w obiektywie dzieci – 158  
głosów
Siłownia zewnętrzna – 46  głosów
My som stela – podtrzymujemy tradycje ludowe – 49 głosów
Poniwiec (w sumie 76 oddanych głosów)
Zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów – 33 głosy
Ustroń Dolny (w sumie 718 oddanych głosów)
Hałas? Nie dla nas! - strefa ciszy w SP-2 – 507 głosów

WYNIKI 
GŁOSOWANIA
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

40/2017/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  

  33 856-38-10  

  33 854-34-13 

Straż Pożarna Polana

  33 854-59-98

Wodociągi  33 854-34-96

  33 854-22-44

Przedsiębiorstwo 

Komunalne  33 854-35-00 

Straż Miejska 33 854-34-83  

  604-558-321

Pogotowie Energetyczne 

  991

  33 857-26-00

Kominiarz 33 854-37-59

  602-777-897

Urząd Miasta     33 857-93-00

KRONIKA MIEJSKA

40/2017/2/R

25 IX 2017 r.
Kontrole porządkowe prywatnych 
posesji przy ul. Bocznej. Spraw-
dzano m.in. rachunki za wywóz 
nieczystości.
26 IX 2017 r.
Zgłoszenie, że z komina jednego 
z domów przy ul. Tartacznej 
wydobywa się podejrzany dym. 
Na miejscu stwierdzono, że 
właściciel ogrzewa dom węglem 
odpowiedniej jakości. 
26 IX 2017 r.
Straż miejska uczestniczyła  
w zebraniu mieszkańców w Po-
lanie.
27 IX 2017 r.
Kontrole porządkowe na prywat-
nych posesjach w Hermanicach. 
28 IX 2017 r.
Zgłoszenie od mieszkańców ws. 
zakłócania spokoju w Parku 
Lazarów, w okolicy mostku przy  
ul. Słonecznej. Na widok strażni-
ków imprezowicze uciekli. 
28 IX 2017 r.
Kontrola stanu technicznego 
znaków drogowych. Przekazano 
informacje o dwóch uszkodzo-
nych znakach.
29 IX 2017 r.
Strażnicy miejscy otrzymali 
informację o dziurze w ul. Sa-
natoryjnej, która powstała po 
ostatnich ulewach. Wykonano 
dokumentację fotograficzną  
i przekazano odpowiednim służ-
bom. 
29 IX 2017 r.
Interwencja przy ul. Kwiato-
wej w sprawie psów biegają-
cych bez opieki. Właścicielowi 
udzielono upomnienia.  (mn) 

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Magdalena Cieślar z Ustronia i Krystian Malina ze Skoczowa

Weronika Wisełka z Ustronia i Andrzej Faruga z Chybia
Natalia Madusiok z Ustronia i Adrian Szalbot z Ustronia

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Mirosława Zaręba lat 85  os. Cieszyńskie
Tadeusz Cieślar lat 67  ul. Tartaczna
Regina Nogawczyk lat 85  ul. Harbutowicka
Bonifacy Kożdoń lat 67  ul. Szeroka

*  *  *

*  *  *

25 IX 2017 r.
Po zgłoszeniu od mieszkańców 
skontrolowano, w jakich warun-
kach trzymany jest pies na jednej 
z posesji w Lipowcu. Stwier-
dzono, że pies jest traktowany 
zgodnie z przepisami.

*  *  *

*  *  *

W czwartek, 12 października odbędzie się zebranie mieszkań-
ców Poniwca, na które zaprasza Zarząd Osiedla z przewodniczą-
cym Sławomirem Zwardoniem oraz radnym dzielnicy Romanem 
Siwcem. Omawiane będą wnioski do budżetu miasta na rok 
2018 oraz sprawy bieżące. Zebranie odbędzie się w Centrum 
Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec, początek o godz. 17. 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PONIWCA

Michalina Andrzejczak zd. Zalejska   96 lat  ul. Czereśniowa
Edward Cieślar        80 lat  ul. Palenica
Marianna Czyż zd. Surma     80 lat  os. Cieszyńskie
Maria Duda zd. Bojda      80 lat  ul. Asnyka
Stanisław Gazurek       80 lat  os. Manhatan
Maria Gwiazda zd. Hulanik     85 lat  ul. Akacjowa
Michał Maciejczek       85 lat  ul. Wałowa
Jadwiga Małysz zd. Ferfecka     85 lat  ul. Przetnica
Waleria Kozłowska zd. Gańczarczyk   91 lat  ul. M. Konopnickiej
Michał Pilch        80 lat  ul. Polańska 
Łucja Smołka zd. Skutela      80 lat  ul. Malinowa
Maria Suchy zd. Wałach      85 lat  ul. Chałupnicza
Jan Podżorski        94 lata  ul. J. Cholewy
Emilia Szalbot zd. Polok      80 lat  ul. Krzywaniec
Bogumiła Szarzec zd. Młotek     80 lat  ul. Różana
Maria Śliż zd. Lazar       93 lata  os. Manhatan
Helena Wantulok       92 lata  ul. Orzechowa 
Barbara Winnicka-Radziewicz zd. Grodecka 80 lat ul. Parkowa

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
DLA JUBILATÓW

28 września przed godz. 7 mieszkańcy zgłosili na policję, 
że przy ul. Dworcowej leży martwy mężczyzna z raną głowy,  
a w pobliżu znajduje się rower. Policja przybyła na miejsce, 
jednak nikt nie potrafił powiedzieć, kim jest ten człowiek. Próba 
identyfikacji nie powiodła się, ale prowadzono dalsze czynności, 
m.in. pytano w sklepach w Ustroniu Dolnym, Hermanicach, a 
nawet w Lipowcu. Jednocześnie prokurator zlecił wykonanie 
sekcji zwłok, żeby ustalić dokładną przyczynę śmierci. Choć 
mężczyzna miał ranę na głowie, to wykluczono udział osób 
trzecich. Jak powiedział nam podkom. Rafał Domagała z cieszyń-
skiej policji, prawdopodobnie przewrócił się na rowerze, doznał 
urazu głowy, na skutek czego zmarł. Policjantom udało się też 
ustalić dane mężczyzny. Był to 67-letni mieszkaniec Ustronia, 
który mieszkał sam w domu. Jego rodzina przebywa za granicą.

ŚMIERĆ PRZY 
DWORCOWEJ

Szachy odpowiedź:  A) 1. Wc1:c6   b7:c6 / 2. Ge2-a6 mat

Radna Maria Jaworska oraz przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń Artur Kluz zapraszają mieszkańców Hermanic na ze-
branie, które odbędzie się 17 października (wtorek) o godz. 17  
w Przedszkolu nr 4 przy ul. Wiśniowej. Omawiane będą sprawy 
bieżące dzielnicy oraz propozycje do budżetu miasta na rok 2018.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW HERMANIC
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x                                              Fot. A. Jarczyk   

40/2017/3/R

gwarowych, opowiadających o historii 
miasta, dedykowanych kolegom z klasy 
i członkom rodziny, a także ponadczaso-
wych, traktujących o wartości ludzkiego 
życia, relacjach człowieka z Bogiem, o 
miłości, przemijaniu i wrażliwości na los 
bliźnich. 

Program był bardzo bogaty, a rozpoczę-
ła dyrektor Muzeum Lidia Szkaradnik, 
przedstawiając bohaterkę popołudnia. 
Przedstawiając raczej pro forma, bo Maria 
Nowak dała się poznać na tylu polach i w 
tak różnych dziedzinach, że trudno znaleźć 
ustroniaków, którzy jej nie znają. Później 
przyszedł czas na poezję, którą czytała 
sama autorka, wprowadzając zebranych w 
każdy wiersz. Całości dopełniła muzyka 
w wykonaniu wnuczki Małgosi Nowak 
na wiolonczeli oraz Nikodema Pikula i 
Magdaleny Juroszek na pianinie. 

Na wszystkich duże wrażenie zrobił film 
skomponowany przez Alicję Michałek na 
podstawie zdjęć i faktów z życia jubilat-
ki. Dzięki prezentacji poznaliśmy Marię 

Nowak jako główną księgową Urzędu 
Miasta, pracownika Szkoły Podstawo-
wej nr 2, główną księgową ustrońskiej 
oświaty i wreszcie Gazety Ustrońskiej, 
na którym to stanowisku pracowała do 
emerytury. Powiedzmy sobie emerytury 
formalnej, bo z pracy pani Marysia nie 
zrezygnowała do dziś. W dalszym ciągu 
zajmuje się ubezpieczeniami w firmie 
swojej córki, Jadwigi Pniak. Kadry z życia 
zawodowego przeplatały się z migawkami 
z życia prywatnego. Ujmowały zdjęcia z 
dzieciństwa, z czasów Technikum Ekono-
micznego w Cieszynie, ślubne z mężem 
Janem Nowakiem, a uśmiech wywoływały 
zatrzymane w kadrze radosne chwile z 
dziećmi, wnukami, domowymi pupilami, 
zaskoczyły wręcz ujęcia jubilatki w stroju 
piłkarskim. Opowieść uzupełniały foto-
grafie Marii Nowak jako przodowniczki 
pracy przy wznoszeniu rodzinnego domu, 
w zarządzie komitetu budowy wodociągu i 
kanalizacji przy dzisiejszej ul. Dominikań-
skiej. W tej pracy społecznej pani Marysia 
musiała wykazać niezwykłe umiejętności 
ekonomiczne, bo inwestycje prowadzono 
w czasie szalejącej inflacji pod koniec 
lat 80. Każda złotówka wpłacona przez 
mieszkańców niemal z godziny na godzinę 
traciła na wartości, więc trzeba się było 
nagimnastykować, żeby jak najszybciej 
zagospodarować fundusze. Jako spo-
łeczniczka Maria Nowak dała się poznać 
również na początku lat 90., kiedy nastał 
obowiązek wypełniania zeznań podatko-
wych. Wtedy przez dwa lata wypełniała 
bezpłatnie PIT-y emerytom i rencistom 
z Ustronia, o czym pisała nawet Gazeta 
Wyborcza. 

Pani Marysia jest osobą niezwykle 
wrażliwą, często, gdy opowiada jakieś 
historie, ma łzy w oczach. Przedstawia-
jąc swoje wiersze w Muzeum raz po 
raz wzruszenie ściskało jej gardło. Na 
przykład, gdy mówiła o wierszu „Kolęda 
dla bezdomnych” ciepło przyjmowanym 
daleko poza granicami naszego miasta. 
Mieliśmy okazje wysłuchać go podczas 
uroczystości w wykonaniu Aleksandry 
Sikory na melodię „Oj maluśki, maluśki”. 

(cd. ze str. 1)

Wrażliwość Marii Nowak nigdy nie kłó-
ciła się z postawą nieustępliwej głównej 
księgowej, a dowcipnie opowiedział o tym 
redaktor Suchta: 

– Wiem, o czym mówię, bo mój ojciec 
był księgowym. Lepiej było nie wchodzić 
mu w drogę, gdy przychodził koniec roku 
i coś się nie zgadzało w rachunkach. Pani 
Marysi wszystko się zgadzało, aż przy-
szedł dzień, kiedy urząd skarbowy stwier-
dził, że jesteśmy winni fiskusowi 1,80 zł. 
Gdy mi o tym powiedziała, stwierdziłem 
lekkim tonem: „Zapłacimy”, a pani Ma-
rysia na to: „Nie, walczymy!”. Walczyła 
przez pół roku i wywalczyła. Zostaliśmy 
oczyszczeni z zarzutów. Warto dodać, że 
było to w czasie działalności spółki „Art-
-B”, ale widocznie cieszyńska skarbówka 
wolała zajmować się finansami Gazety 
Ustrońskiej.

Dodał też, że dopiero po latach dowie-
dział się, że felietony gwarowe podpi-
sywane Stecka ze Zowodzia, które były 
odpowiedzią na teksty Jana Sztefka pisała 
do Gazety właśnie główna księgowa. Na 
takie dictum, odpowiedź pani Marysi mo-
gła być tylko jedna – wiersz pt. „Winsz dla 
Pana Redaktora”: Dyć sami dobrze wiy-
cie, jak sie rzecz mo,/ gdy o szefa załoga 
mało dbo!/ Przyjdzie z terynu straszecznie 
zmokniynty,/ mo plynskiyrz na palcu, 
odrzite piynty./ I po wszyckich szpatnie 
blysko oczami/ i robi haje, powiydźcie 
sami – za co?/ – że go oprzezywoł kierysi,/ 
to sie musi zwiyś po pani Marysi. Goście 
benefisu nie chcieli wierzyć, że byli współ-
pracownicy nie ćwiczyli wcześniej puenty 
wieńczącej sympatyczne spotkanie z oka-
zji 70-tych urodzin ekonomistki, agentki 
ubezpieczeniowej, działaczki społecznej 
i poetki. 

W Muzeum Ustrońskim obecny był 
przewodniczący Rady Miasta Ustroń Artur 
Kluz oraz naczelnik Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Mia-
sta Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, którzy 
przyszli na urodziny z kwiatami i dyplo-
mem „Za zasługi dla Miasta Ustronia”, 
które to wyróżnienie dwa dni wcześniej, 
podczas sesji przyznali jubilatce ustroń-
scy radni. Złożone przez przedstawicie-
li samorządu życzenia zdrowia, weny 
twórczej i wciąż tej samej wrażliwości na 
poezję i ludzki los powtarzały się później 
w prywatnych winszach, którym nie było 
końca...                          Monika Niemiec

U POETKI NA URODZINACH

Tomik poezji pt. „Czas i Wisła płyną dalej i 
dalej...” można kupić w Muzeum Ustrońskim 
za 10 zł. 
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Zdaniem 
Burmistrza
O konsultacjach społecznych

mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.
Coraz częściej w porządku obrad sesji 

Rady Miasta Ustroń pojawiają się punkty 
związane z informacją o przeprowadzo-
nych konsultacjach społecznych. Konsul-
tacje społeczne to nic innego, jak udział 
społeczeństwa w procesie tworzenia aktów 
prawnych. 

Podobne konsultacje prowadzone są 
na szczeblu rządowym, kiedy przygo-
towywane są programy lub projekty 
ustaw, głosowanych później przez Sejm  
i w podobnym kontekście odbywają się 
konsultacje z mieszkańcami naszego mia-
sta odnośnie aktów prawnych lokalnych, 
uchwalanych przez Radę Miasta. Nie 
wszystkie akty prawne podlegają konsulta-
cjom społecznym, jedynie te, które dotyczą 
aktów prawa miejscowego bądź takie, co 
do których określone ustawy nakazują 
przeprowadzenie takich konsultacji.

Sprawa ma dość skomplikowany cha-
rakter, bo tak jak powiedziałem, regulo-
wana jest przez szereg różnych ustaw, 
tym niemniej ogólny wydźwięk jest taki, 
by to, co dotyczy obywateli czy kreuje 
pewną politykę gminy w dłuższym okre-
sie czasu, choćby programy ograniczenia 
niskiej emisji, rewitalizacji, było z nimi 
konsultowane. 

Konsultacje społeczne są przeprowadza-
ne w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 
ogłoszenie na stronach internetowych  
i podaniem projektu uchwały, która będzie 
przedmiotem dalszych prac legislacyj-
nych, wyznaczeniem terminu, w którym 
mieszkańcy mogą  wypowiedzieć się na 
temat zawartych treści. Nie istnieje możli-
wość zmiany wszystkich zapisów uchwały, 
ponieważ część wynika z przepisów aktów 
wyższego rzędu, jednak są pewne obszary, 
w których ludzie mogą zwracać uwagę na 
pewne okoliczności czy wskazywać jakieś 
rozwiązania. 

Po przeprowadzonych konsultacjach 
burmistrz miasta ma obowiązek poinfor-
mować radnych o wyniku tych konsultacji 
na najbliższej sesji. Stąd pojawiają się  
w porządku obrad informacje o nich. Na 
ostatniej sesji mieliśmy aż trzy takie infor-
macje odnośnie konsultacji, a dotyczyły 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zarządzenia inkasa i określenia inkasen-
tów, również konsultowana była uchwała 
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
mających charakter cywilno-prawny, cho-
dzi tu o zaległości na przykład w związku 
z umowami najmu czy dzierżawy i jak 
z takimi długami postępować. Przepro-
wadzone były też konsultacje w sprawie 
rewitalizacji miasta. 

W zależności od rodzaju spraw miesz-
kańcy w różnym stopniu uczestniczą  
w konsultacjach, ważne jednak, że mają 
taką możliwość.                   Spisała: (mn)

Mimo zaproszenia nie przyłączyli się 
tłumnie mieszkańcy Ustronia do młodzie-
ży, gdy w sobotę po raz kolejny odbywała 
marsz śladem ustrońskich pomników. 
Patrzyli jednak z uznaniem na uczniów 
Gimnazjum nr 2, Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz Gimnazjum nr 1, gdy z biało-
-czerwonymi opaskami i flagą narodową 
szli przez miasto. Akcja „Zapalmy znicz 
pamięci” odbyła się już po raz czwarty. 
Jej inicjatorką jest nauczycielka historii  
w SP-2 i G-2 Helena Cebo, która pod-
kreśla, że nie musiała bardzo namawiać 
swoich wychowanków, żeby we wrześniu 
- Miesiącu Pamięci Narodowej pokazali, 
że pamiętają. 

Zbiórka odbyła się przy Pomniku Par-
tyzantów przy ul. Partyzantów, gdzie 
pierwszy raz zabrzmiały werble. Następ-
nie przemaszerowano pod pomnik na 
budynku Gimnazjum nr 1, upamiętnia-
jący rozstrzelanych w dniu 9 listopada. 
Kolejnym punktem na trasie marszu był 
Pomnik Pamięci Narodowej przy rynku, 
następnie mogiła żołnierska na cmentarzu 
katolickim, a na zakończenie pomnik 
bohaterskiego lotnika spod Czantorii – 
Janka Cholewy. W akcji wzięło udział 
prawie 30 uczniów, a towarzyszyli im 
dyrektor G-2 Joanna Iskrzycka-Marianek 
oraz dyrektor G-1 Leszek Szczypka.                       
                                                           (mn) 

ZAPALILI 
ZNICZE PAMIĘCI

WERNER
W USTRONIU

W piątkowy wieczór w MDK „Praża-
kówka” występowała Teresa Werner. Jak 
można przeczytać na oficjalnej stronie 
artystki, śpiew od zawsze odgrywał w jej 
życiu dużą rolę. W wieku 16 lat weszła 
w skład Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
w Koszęcinie i od tamtej pory rozwijała 
swoją muzyczną pasję. W 1991 roku re-
prezentowała zespół „Śląsk” na Festiwalu 
Piosenki Ludowej w RPA, gdzie zajęła 1. 
miejsce. Dała się poznać szerszej publicz-
ności dzięki takim piosenkom jak „Miłość 
jest piękna”, „Dałabym ci dała”, „Miłość 
to nie zabawa”, „Szczęśliwi we dwoje”. Na 
występ Teresy Werner w Ustroniu przyby-
ło duże grono jej fanów, aby wspólnie po-
słuchać swoich ulubionych piosenek.(aj) 

Uczniowie i harcerze pełnili wartę przy pomnikach.                                            Fot. M. Niemiec

Fot. A. Jarczyk
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Termin zebrania wybrano trochę niefor-
tunnie, bo był to wtorek przed pierwszą 
po dwumiesięcznej przerwie sesją Rady 
Miasta Ustroń. W tym samym czasie 
odbywały się obrady Komisji Budżetu 
i Przestrzegania Prawa Rady Miasta, któ-
rej przewodniczy Grzegorz Krupa, radny 
z Polany. Obecny na komisji musiał być 
też przewodniczący RM Artur Kluz, w 
związku z czym przedstawiciele władz 
miasta przybyli do świetlicy SP-3 do-
piero po ponad godzinie od rozpoczęcia 
zebrania, co wywołało niezadowolenie 
mieszkańców. Mieliśmy zatem zebranie 
razy dwa, bo wszystkie kwestie omówione 
pod nieobecność radnych poruszono po raz 
drugi. A spraw do omówienia było sporo. 

Najpierw jednak swoje propozycje do 
budżetu przedstawił Zarząd, a były to: 
most na potoku Jaszowiec naprzeciw Pa-
lenicy, renowacja ścieżek pieszych, które 
kiedyś istniały w Jaszowcu i łączyły po-
szczególne obiekty wczasowe. Dzięki nim 
turyści nie musieliby chodzić wzdłuż ulicy, 
co w niektórych miejscach jest niebez-
pieczne. Jedną z takich ścieżek udało się 
już oczyścić. W propozycjach do przyszło-
rocznego budżetu miasta znajdzie się rów-
nież stworzenie miejsc parkingowych w 
Jaszowcu, gdyż miejsca do pozostawienia 
samochodów znajdują się jedynie w dolnej 
części. Zarząd nie będzie już wnioskował 
o budowę chodnika wzdłuż ul. Polańskiej 
do ul. Złocieni, bo powiat - zarządca tej 
drogi nie może zezwolić na taką inwesty-

cję z powodu parametrów ulicy. Jest zbyt 
wąska, a po wybudowaniu chodnika nie 
spełniałaby wymogów. Propozycją będzie 
trakt wzdłuż Wisły, co jednak niezbyt 
spodobało się mieszkańcom. 

Mieszkańcy również zgłosili swoje 
propozycje: remont ul. Złocieni, niwe-
lacja drogi przy szkole, bo w tej chwili 
nie odpływa woda z tego terenu. Doma-
gano się również budowy parkingu przy 
ul. Chabrów. Mieszkańcy chcą również, 
by zamontować na tej ulicy dwa progi 
zwalniające, gdyż kierowcy nic sobie nie 
robią ze znaków wskazujących na drogę 
osiedlową i ograniczających prędkość do 
20 km na godz. Tu głos zabrał G. Krupa, 
który przypomniał, że właśnie progów 
dotyczył złożony w ubiegłym roku projekt 
do budżetu obywatelskiego, ale niewielu 
mieszkańców przyszło zagłosować, co 
mogłoby świadczyć o tym, że sprawa ich 
nie interesuje. Ma więc ambiwalentne 
odczucia na temat tej propozycji, jednak 
została ona wpisana do wniosków. Jeden z 
mieszkańców miał wątpliwości, czy radny 
prawidłowo użył słowa „ambiwalentny”, a 
gdy przekonał się, że tak, wyraził uznanie 
dla dotychczasowych działań G. Krupy 
i zapewnił, że będzie na niego głosował 
czy to na radnego, czy na burmistrza, na 
co przewodniczący komisji budżetowej 
odpowiedział, że nie da mu tej szansy. 

Uznanie wyrażano przede wszystkim za 
chodnik przy ul. Wiślańskiej, pojawiło się 
jednak pewne „ale”. Po pierwsze brakuje 

zatoczki dla autobusów, co było błędem 
projektanta, a po drugie na chodnik zwisają 
gałęzie, zmuszając pieszych do chodzenia 
gęsiego. Przycinanie krzewów i drzew 
tak żeby nie utrudniały poruszania się po 
chodniku czy po drodze jest obowiązkiem 
właścicieli posesji, więc wyrażono nadzie-
ję, że zostaną do tego zobligowani przez 
straż miejską. Jej przedstawiciele skrzętnie 
notowali wszystkie uwagi. 

Bardzo duże problemy zgłaszały miesz-
kanki posesji przy ul. Polańskiej, położo-
nych poniżej cmentarza. W czasie dużych 
opadów, woda z cmentarza zbiera się na 
ich działkach i zalewa domy. Panie boją się 
tego, co w wodzie może się znajdować i 
domagały się interwencji ze strony miasta. 
Podkreślały, że woda z sąsiednich nieru-
chomości jest odprowadzana, a wszystko 
zbiera się u nich. Przedstawiciele Zarządu 
tłumaczyli, że cmentarz jest własnością 
polańskiej parafii rzymskokatolickiej, a 
nie miasta, ale mieszkanki domagały się 
rozwiązania ich problemów. Obiecano 
przyjrzeć się sprawie. 

Sporo uwag miała mieszkanka dzielnicy, 
której brakuje jasnej wizji rozwoju miasta. 

- Wpakowaliśmy się w budowę stadio-
nu, który będzie służył nielicznym, teraz 
pakujemy się w budowę basenu, a są to 
bardzo kosztowne inwestycje. Tymczasem 
nie ma w mieście porządnych ścieżek ro-
werowych, są tylko chaotyczne kawałki. 

Pani podkreślała, że jeździ sporo po 
Polsce i nawet najmniejsze oraz znacznie 
biedniejsze od Ustronia gminy oplecione 
są ścieżkami dlka rowerzystów. Mówiła, 
że w weekendy nie można przejechać 
przez centrum, a piesi nie wiedzą co 
oznacza biała linia na bulwarach nadwi-
ślańskich i wciąż trzeba zsiadać z roweru 
lub zwracać uwagę, narażając się na obe-
lgi. Brakuje malunków na nawierzchni, 
oznaczających drogi dla rowerów, znaki 
na początku i na końcu nie wystarczają. 
Mieszkanka stwierdziła też, że skandalem 
można nazwać brak połączenia rowero-
wego z Wisłą i Skoczowem, nie mogła 
uwierzyć, że trzy gminy nie mogą się 
dogadać, zwłaszcza że Rejonowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej - zarządca terenu nad 
rzeką - jest gotowy do współpracy. 

Zdaniem innych uczestniczek zebrania 
nie rozwiązana jest również sprawa bez-
domnych kotów. Nie ma co z nimi robić, 
odkąd rozchorowała się pani z Fundacji 
„Lepszy świat”. Wiele osób pyta zabie-
rającą głos uczestniczkę zebrania, czy 
przyjmie podrzucone kotki. One jednak nie 
ma warunków. Stara się za to o steryliza-
cję bezdomnych kotów. Miasto powinno 
pokrywać koszty tego zabiegu, ale unika 
tego obowiązku jak może. Już dwa razy 
mieszkanka ul. Chabrów przywiozła koty 
do Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta i dopiero wtedy dostała 
skierowanie do weterynarza. 

Członkom Zarządu przedstawiono też 
sprawy z kategorii najtrudniejszych, czyli 
spory o drogi, które są prywatne, a ich 
właściciele nie chcą się porozumieć z in-
nymi mieszkańcami. Prawa własności są 
jednak nienaruszalne i dopóki brakować 
będzie dobrej woli, miasto nie może nic 
zrobić.                            Monika Niemiec

ZA WĄSKO NA CHODNIK

Mieszkańcy cieszą się z chodnika przy ul. Wiślańskiej, ale ich zdaniem zabrakło kropki nad 
„i”. Nie ma zatoczek autobusowych, a korzystanie z chodnika utrudniają zwisające nad 
nim gałęzie z sąsiednich posesji.                                                                   Fot. M. Niemiec

26 września odbyło się zebranie mieszkańców Polany, zorganizowane przez Zarząd 
Osiedla. Obrady prowadził przewodniczący Roman Zorychta, a towarzyszyli mu po-
zostali członkowie Zarządu: wiceprzewodniczący Dariusz Morel, sekretarz  Michał 
Budniok, skarbnik Katarzyna Jaworska. Obecna była dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi Jolanta Kocyan, prezes Stowarzyszenia Jaszowiec 
Andrzej Szczepanek oraz strażnicy miejscy: Dariusz Konicki i Janusz Podżorski. 
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WYRÓŻNIENIA NA SESJI
Urzędu Miasta Ustroń Franciszek Korcz 
został mianowany na stopień majora. 
Wzruszony major Korcz powiedział, że 
służy pomocą, gdyby tylko był wojsku 
potrzebny. 

Podczas pierwszej sesji po dwumie-
sięcznej przerwie uhonorowano cztery 
osoby. Podejmując stosowną uchwałę 
radni przyznali Laur Srebrnej Cieszynianki 
Michałowi Bożkowi, właścicielowi firmy 
"Ustronianka". Radni uchwalili również 
przyznanie wyróżnień "Za zasługi dla 
Miasta Ustronia" Marii Nowak i prof. 
Danielowi Kadłubcowi. 

Pozostałe uchwały dotyczyły bardziej 
przyziemnych spraw, zanim jednak na-
stąpiło głosowanie nad nimi, burmistrz 
Ireneusza Szarzec przedstawił informację 
na temat postępów prac nad obiektem 
rekreacyjnym z basenem. Radni dowie-

wiceprezesowi. F. Korcz był również 
wiceprzewodniczącym, a następnie prze-
wodniczącym Rady Miasta Ustronia w 
latach 1990-98. Za swoją działalność na 
różnych polach otrzymał: Srebrny i Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski za pracę 
społeczną, Krzyż Czynu Bojowego PSZ, 
Brytyjski Medal Wojny, Gwiazdę Italii, 
Gwiazdę Francji, medal „Pro Memoria”, 
srebrny medal „Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej”. 29 września w sali sesyjnej 

dzieli się, że tematem zajmuje się specjalna 
komisja, która zleciła wykonanie analizy, 
mającego określić, ile będzie nas koszto-
wał basen. Padła kwota 25 mln zł, a bur-
mistrz stwierdził, że jest do udźwignięcia 
dla budżetu miasta. Jednak analiza obej-
mowała znacznie większy zakres spraw. 
M. in. symulację cen dla korzystających 
z basenu, z uwzględnieniem darmowych 
wejść dla dzieci z Ustronia i zniżek dla 
dorosłych ustroniaków. Z opracowania 
wynika, że przy najgorszych założeniach, 
nie uwzględniając turystów, dochody po-
kryją koszty utrzymania obiektu. 

I. Szarzec przedstawił również infor-
mację z realizacji budżetu za I półrocze 
2017 roku. Powiedział, że dane zawarte w 
informacji pozwalają spokojnie i optymi-
stycznie patrzeć w przyszłość. Wykonanie 
budżetu po stronie dochodów jest bardzo 
dobre, bo właściwie bez wykorzystania 
środków zewnętrznych oscyluje w oko-
licach 50 procent. Gorzej jest po stronie 
wydatków, a to głównie przez nierozpo-
częcie zaplanowanych inwestycji. Nieste-
ty, tendencje, które ostatnio obowiązywały 
przy przetargach zmieniły się o 180 stopni. 
Zamiast wielu oferentów licytujących się 
na jak najniższe ceny, zjawia się jeden, 
dwóch, a czasem nawet żaden. Do tego 
zgłaszają ceny wyższe od kosztorysu in-
westorskiego nawet o 100 procent. 

Podczas ostatniej sesji podjęto szereg 
uchwał dotyczących m.in. zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, przeznaczonej na 
wymianę kotłów, ustalenia zasad spłaty za-
dłużenia wobec miasta, przede wszystkim 
zaległości w płaceniu czynszów. Powołano 
nowych inkasentów, udzielono dotacji na 
prace konserwacyjne, wyrażono zgodę na 
zbycie dwóch nieruchomości w trybie bez-
przetargowym i ustalono jedna służebność 
gruntu. Podjęto również uchwałę o przy-
jęciu Programu Zdrowotnego w zakresie 
szczepień ochronnych przeciw kleszczo-
wemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców 
Gminy Ustroń na lata 2017-2022. 

Monika Niemiec

DZIEŃ ZDROWIA DLA SENIORÓW
nienia i poziomu cukru we krwi, badania 
gęstości kości, badanie zakwaszenia 
organizmu, spirometria, pomiary an-
tropometryczne np. obliczenia BMI, 
Body Fat, konsultacje z refleksologiem, 
konsultacje podologiczne, konsultacje 
dietetyczne, konsultacje fizjoterapeu-
tyczne, konsultacje z lek. med. chorób 
wewnętrznych, fitoterapeutą, konsul-
tacje brafitterskie oraz warsztaty nor-
dic walking. Dodatkowo NFZ zapewni 
mobilny dyżur stanowiska wydawania 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdro-
wotnego i Zintegrowanego Informatora 
Pacjenta.

W zeszłorocznej edycji Dnia dla Zdro-
wia z badań i konsultacji skorzystało 
ponad 300 seniorów, łącznie przepro-
wadzono ponad 600 badań i konsultacji. 

18 października odbędzie się trzecia 
edycja Dnia dla Zdrowia w Ustroniu  
w Ośrodku Tulipan (ul. Szpitalna 21).  
W tym roku po raz pierwszy organiza-
torzy zapraszają na dancing międzypo-
koleniowy.

Wykłady poprowadzą: lek. med. 
Krzysztof Błecha – specjalista od zioło-
lecznictwa i naturalnych metod leczenia, 
mgr Sylwia Gugała-Mirosz – dietetyk  
z Instytutu Żywienia i Żywności  
w Warszawie, specjaliści z europej-
skiego centrum okulistycznego Okulis 
oraz organizatorzy ogólnopolskiej akcji 
Przewietrz Apteczkę.

Równolegle do konferencji będą odby-
wać się bezpłatne badania i konsultacje 
m.in.: badania słuchu, badania wzroku, 
konsultacje kardiologiczne, pomiar ciś-

Było nad czym radzić po dwumiesięcznej przerwie.                                    Fot. M. Niemiec

Szachy odpowiedź:  B) 1. Wd1-d8   Ge7:d8 / 2. Hh6-f8 mat

Ośrodek „Święta Rodzina” Caritas Ar-
chidiecezji Katowickiej w Nierodzimiu 
planuje od stycznia 2018 roku otworzyć 
Dzienny Dom „Senior +” dla mieszkań-
ców Gminy Ustroń.

Program skierowany jest do osób w wie-
ku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodo-
wo, samotnych, które chcą wyjść z domu, 
spotkać się z rówieśnikami, ciekawie 
spędzać czas, rozwijając zainteresowania 
i umiejętności, dzieląc się swoją wiedzą  
i talentami. 

Celem prowadzonych w Domu zajęć 
będzie: ciekawe spędzenie czasu wolnego  
w gronie osób w podobnym wieku, rozwój 
osobisty, podniesienie poczucia własnej 
wartości, odkrywanie i rozwijanie talen-
tów, poprawa sprawności fizycznej, udział 
w imprezach kulturalnych i warsztatach 
kulinarnych. W godzinach zajęć – od 
poniedziałku do piątku, do ośmiu godzin 
dziennie – uczestnicy mają zapewnione 
dwa posiłki.

TYDZIEŃ OTWARTY DLA SENIO-
RÓW celem poznania placówki i pro-
gramu: od poniedziałku 9 października 
do piątku 13 października w godzinach 
8.00 – 16.00.

DZIENNY DOM 
„SENIOR +”

(cd. ze str. 1)



„Społem” 
Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców 
w Ustroniu

Sklep „GAMA”
w Hermanicach

Market przy ul. Skoczowskiej nazywany 
jest przez mieszkańców „blaszok”, a okre-
ślenie to pochodzi od charakterystycznych 
metalowych elementów, umieszczonych 
na elewacji zaraz po wybudowaniu. Po 
ostatniej modernizacji nie ma już blasza-
nych ozdób, ale określenie zostało. 

Wybudowany przez „Społem” sklep  
o powierzchni 400 m2 otwarto na począt-
ku 1986 roku. W tym samym budynku 
uruchomiono piekarnię, której produk-
ty wciąż cieszą się uznaniem klientów. 
Wybór chlebów, bułek, wyrobów cukier-
niczych, a nawet wypieków prozdrowot-
nych jest imponujący. Można je kupić we 
wszystkich sklepach PSS, ale nie tylko. 
Znajdziemy je na półkach w wielu innych 
punktach, a nawet w supermarketach.

Oczywiście również w sklepie znajdu-
jącym się za ścianą piekarni. Tak samo 

jak wszelkie inne produkty spożywcze 
i przemysłowe potrzebne na co dzień 
w gospodarstwie domowym. W sklepie 
jest dobrze zaopatrzone stoisko mięsne, 
kupimy w nim warzywa, owoce i oczy-
wiście prasę. Do „blaszoka” wpada się 
po wszystko. 

Sklep ma w sobie coś z marketu, ale  
i osiedlowego sklepiku. Panie sprze-
dawczynie znają stałych klientów, służą 
pomocą w znalezieniu najlepszych pro-
duktów, a i o zdrowie zapytają. Jest to 
ważne szczególnie dla osób starszych. 

W historii „Społem” PSS w Ustroniu 
spisanej przez Józefa Pilcha czytamy: 
„Dzięki wspomnianej budowie (sklepu – 
przyp. red.) kolonia robotnicza, wybudo-
wana w latach 1870-1874, i duże osiedle 
mieszkaniowe, wybudowane po II wojnie 
światowej, otrzymały w bezpośrednim są-
siedztwie swój sklep spożywczy.” Dzisiaj 
można powiedzieć, że otrzymały znacznie 
więcej, bo sklep i jego otoczenie, z parkin-
giem, tablicą ogłoszeń, pobliskim placem 
zabaw jest ważnym miejscem spotkań 
mieszkańców Hermanic.                     (mn)

Klienci cenią stałą obsadę sklepu, mają zaufanie do pań sprzedawczyń.      Fot. M. Niemiec

Tu kupisz naszą GAZETĘ USTROŃSKĄ
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ROŚNIE NOWY DĄB
28 września po sesji Rady Miasta bur-

mistrz, ustrońscy rajcy oraz przewodni-
czący zarządów osiedli posadzili kolejny 
dąb w ramach akcji ekologicznej pod 
hasłem „50 dębów na 50-lecie Uzdrowiska 
Ustroń”, nawiązująca do ogólnopolskiej i 
międzynarodowej akcji sadzenia drzew. 
Celem jest edukacja przyrodnicza i pod-
noszenie świadomości ekologicznej społe-
czeństwa w zakresie ochrony środowiska 
i zmian klimatu.

Pierwsze drzewo posadził za ratuszem 
burmistrz, przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń i naczelny lekarz uzdrowiska. 
Kolejne rosną dzięki artyście Bogusławo-
wi Heczko, zasłużonego dla partnerstwa 
Ustronia i Neukirchen-Vluyn Leo Sibier-
skiemu. Od ubiegłego czwartku mamy 
dąb radnych przed budynkiem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, a pozostałe drzewa 
wzbogaciły zieleń w Nierodzimiu, Herma-
nicach, Poniwcu, Jaszowcu i na Zawodziu. 

Żeby zasadzić drzewo trzeba było pomachać łopatą.                                          Fot. M. Niemiec

Już w najbliższy weekend finałowa 
runda sezonu Rajdowych Mistrzów Eu-
ropy. Na najlepszej drodze do trzeciego 
z rzędu tytułu mistrzowskiego są Kajetan 
Kajetanowicz i Jarek Baran, którzy liderują 
z przewagą 24 punktów nad Portugalskim 
duetem Bruno i Hugo Magalhães. Załoga 
LOTOS Rally Team zmierzy się z konku-
rentami na niezwykle szybkich, szutro-
wych odcinkach specjalnych łotewskiego 
Rajdu Lipawy. Polacy stoją przed szansą 
ustalenia nowego, fenomenalnego rekordu 
– w dotychczasowej historii żaden z za-
wodników nie wygrywał trzy razy z rzędu!

CZY LIPAWA
DA TYTUŁ?
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BLUE ARROW 
Z G-2

na pomoc. Niestety, zatrzymał się również 
nasz bolid, mimo szybkiej interwencji me-
chaników nie udało się wygrać. Uczniowie 
poczuli gorycz porażki, jednak byli dumni 
ze swojej postawy fair play oraz II miejsca. 

23 i 24 września br. drużyna z Gimna-
zjum nr 2 w składzie: Daniel Cielepak – 
pierwszy kierowca, Marta Marianek – dru-
gi kierowca, Igor Kowalczyk – kierowca 
rezerwowy, Aleksander Wojciech, Daniel 
Troszok i Oskar Kadela – mechanicy, 
wzięła udział w kolejnej edycji wyścigów 
pojazdów elektrycznych, organizowanych 
przez Greenpower Polska w czasie Samo-
chodowych Mistrzostw Polski na Torze 
Poznań.

W strugach ulewnego deszczu, przy 
niskiej temperaturze i porywach zimne-
go wiatru drużyna bolidu „Blue Arrow” 
walczyła zażarcie z prześladującym ją od 
czerwca pechem. Ciągłe awarie pojazdu 
nie pozwoliły wygrać żadnego z dwóch 
wyścigów. Musiało wystarczyć dwukrotne 
zdobycie drugiego miejsca w kategorii 
F24. Bardzo satysfakcjonujące były na-
tomiast najlepsze czasy okrążeń naszych 
kierowców. 

Pasja tych młodych ludzi nie mogłaby się 
rozwijać bez pomocy sponsorów oraz ludzi 
przychylnych projektowi bolidu. W imieniu 
całej drużyny dziękuję sponsorom: Rada 
Rodziców przy Gimnazjum nr 2, Peugeot 
Magurka, EMI sp. z o.o., F.H.U. Wojciech, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział 
w Ustroniu, Zuzanna Taxi Ustroń Daniel-
czyk, Zakład Kominiarski Waszek, F.H.U. 
Glajcar Wisła, Madex-Bis, Optyk Expert 
Winter, Sklep Zoologiczny ARA, Bar „Pod 
Lasem”, AP Polska, Abram Szkółka Krze-

Ktoś może powiedzieć – szaleństwo, 
ktoś inny zapyta – po co, a jeszcze inny 
powie – tak trzymać. Tak, trzeba być trochę 
szalonym wiedząc, iż za dwa lata kończy 
się przygoda z młodzieżą gimnazjalną,  
a zarazem próbować stworzyć coś wyjątko-
wego, coś, co będzie wyróżniało ustrońską 
młodzież - elektryczny bolid! Po co? Warto 
pokazać młodzieży, że wiedza zastosowana 
w praktyce otwiera okno na świat; pokazuje, 
jak wiele już wiedzą i jak wiele muszą jesz-
cze się nauczyć. Trudno wyrazić słowami to, 
co czuje nauczyciel, widząc radość z sukcesu 
swoich uczniów, a także widząc smutek po 
przegranej. 

Młodzi ludzie z Gimnazjum nr 2 już drugi 
rok są zaangażowani w projekt budowy 
pojazdu elektrycznego. To ich zapał do-
prowadził do skonstruowania w 2016 roku 
bolidu, który nazwali „Atomowa Taczka”. 
Po sukcesie pojazdu na Samochodowych 
Mistrzostwach Polski w Poznaniu oraz 
przyjęciu zaproszenia na I Międzynaro-
dowe Targi EkoFlota w Warszawie, gim-
nazjaliści postanowili zbudować kolej-
ny, lepszy, szybszy pojazd. Nowy bolid  
o nazwie „Blue Arrow” powstał na wiosnę 
2017 roku. Uczniowie wystartowali nim na 
Kartodromie w Bydgoszczy 5 czerwca br.  
w czasie I Ogólnopolskiego Dnia Bezpie-
czeństwa i Ekologii. Wydarzenia na torze 
były dramatyczne. Kiedy pojazd rywali uległ 
awarii, nasza drużyna ruszyła natychmiast 

wów i Drzew, Sklep „Rybka”, Hurtownia 
Elektro-Invest, Oficyna Drukarsko-Wydaw-
nicza Akant, Havel Composites, Szo&Go 
B.G. Gojniczek, K2 Zakład Poligraficzny 
Piotr Śliwka, Ligia Gepfert. Dziękuję rów-
nież rodzicom uczniów i przyjaciołom pro-
jektu, a są to: Joanna i Dariusz Troszok, Do-
rota i Przemysław Fijak, Tomasz Marianek, 
Adam Chrapek, Lucyna i Marcin Wojciech, 
Marzena Malina, Bronisław Broda, Janusz 
Czudek, Łukasz Sitek, Adam Sztefek, Artur 
Kluz, Maciej Russek.

               Joanna Iskrzycka-Marianek
                         opiekun drużyny 

  

Już po raz szósty Zarząd Osiedla Polana, 
wraz z dyrekcją i nauczycielami Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przed-
szkolnymi, zaprosił do sprzątania dziel-
nicy. W akcji przeprowadzonej w ramach 
Międzynarodowego Sprzątania Świa-
ta wzięło udział ponad 50 uczestników,  
a do mieszkańców, uczniów i członków 
Stowarzyszenia Jaszowiec dołączyła  
w tym roku Młodzieżowa Drużyna Pożar-

nicza, działająca przy OSP Polana. 
Aura sprzyjała ochotnikom pracy, którzy 

w sobotę, 30 września zebrali 30 worków 
śmieci. Plon akcji szybko sprzątnęło Przed-
siębiorstwo Komunalne, a jej uczestnicy 
zostali zaproszeni na ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Dzieci otrzymały również socz-
ki oraz słodkie upominki. Wszystko dzięki 
sponsorom – DW Nauczyciel i Hotelowi 
„Kolejarz”. Jak podkreśla uczestniczą-

SPRZĄTANIE INTEGRUJE
cy w sprzątaniu radny Grzegorz Krupa, 
cieszy wymiar edukacyjny, pokazujący 
młodym ludziom, że społeczna praca jest 
potrzebna, ale też można się przy niej 
dobrze bawić. 

– Nie bez znaczenia jest charakter 
integracyjny. Wspólne dbanie o włas-
ny kawałek miasta zbliża ludzi, a wielu  
z nich bierze udział w akcji od pierwszej 
edycji – podkreśla G. Krupa.            (mn)
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Remigiusz Mróz 
„Czarna Madonna”

Znany autor powieści kry-
minalnych próbuje sił w no-
wym gatunku. Tym razem 
jest to metafizyczny horror 
inspirowany nieco takimi kla-
sykami gatunku jak Stephen 
King czy Ira Levin.

Boeing 747 irlandzkich 
linii lotniczych miał wylądo-
wać w Tel Awiwie o trzeciej 
w nocy. Nigdy nie dotarł na 
miejsce, a kontakt z maszyną 
utracono gdzieś nad Morzem 
Śródziemnym.

Co stało się z boeingiem? 
Jakie są powiązania z podob-

nymi zdarzeniami na świecie? 
I jaki ma to związek z malar-
stwem sakralnym?

 
Alex Marwood  

„Najmroczniejszy 
sekret”

Thiller psychologiczny. 
Coco, jedna z bliźniaczek, 
znika w tajemniczych oko-
licznościach na imprezie 
z okazji 50 urodzin swego 
ojca. Po jego śmierci, dwa-
naście lat później, pozostałe 
siostry rozpoczynają rodzin-
ne śledztwo usiłując rozwią-
zać zagadkę.

Już w najbliższą sobotę o godzinie 15.00 w auli Gimnazjum nr 
1  (wejście od ul. 3 Maja) rozpocznie się uroczysta inauguracja 
nowego roku akademickiego 2017/2018 dla słuchaczy i sympa-
tyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu. W programie 
m. in. wykład inauguracyjny znanych dziennikarzy krakowskich - 
Leszka Mazana i Mieczysława Czumy pt.: „Za Cesarza Pana i Jego 
Rodziny…” , wiedeńska muzyka  w wykonaniu duetu: Krystyna 
Gala – fortepian i Urszula Chwastek – skrzypce. Wstęp wolny.             

SPOTKANIE Z ANNĄ CIEPLAK
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu ser-

decznie zaprasza na spotkanie z Anną Cieplak. Impreza odbędzie 
się w środę 11 października w Czytelni Biblioteki, o godz.. 17.00.

Anna Cieplak jest pisarką oraz animatorką kultury. Na co dzień 
pracuje z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Krytyki Politycznej 
„Na Granicy” w Cieszynie. Jest tegoroczną laureatką Nagrody 
im. Witolda Gombrowicza za debiut literacki . Jej powieść „Ma 
być czysto” została wybrana też książką roku Radiowego Domu 
Kultury oraz nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia.   Jest  
współautorka (z Lidią Ostałowską) książki dla dzieci „Zaufanie”. 
Niedawno  ukazała się jej nowa  powieść „Lata powyżej zera”.

INAUGURACJA 
ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

XVIII 
JESIEŃ MUZYCZNA
21.10. – 24.11. 2017 r.

21.10  godz. 18.00 sobota
Koncert Młodych Talentów z udziałem gości z miasta 

partnerskiego Ustronia – Neukirchen Vluyn - Niemcy
                                                              wstęp wolny
29.10 godz. 18.00 niedziela
Charytatywny Koncert Fortepianowy Adama Makowi-

cza światowej sławy pianisty i jazzmana 
                                                    cena biletu 40 zł

3.11  godz. 18.00 piątek
Koncert Trzech Tenorów cz. V

Artyści scen poznańskich i łódzkich - Bartosz Kuczyk, Mi-
rek Niewiadomski, Kordian Kacperski     cena biletu 25 zł

10.11 godz. 18.00 piątek
Niepoprawni Marzyciele czyli z głową w chmurach, 

spektakl muzyczny, wystąpią: Maria Górniok – Matula  - 
wokal, Mateusz Wachowiak – akordeon, Hipolit Woźniak - 
gitara, Kacper Matula – współpraca        cena biletu 20 zł

17.11 godz. 18.00 piątek
Legendy Muzyczne - Frank  Sinatra, Nat King Cole 

Piosenki artystów niezwykłych w wykonaniu zespołu 
muzycznego w składzie: Marek Janik – wokal, Tomasz 
Pala – piano, Marcin Żupański – saksofon, Bartłomiej 
Stuchlik – kontrabas, Łukasz Walczak – szemrzące in-
strumenty perkusyjne          cena biletu 20 zł

24.11 godz. 18.00 piątek
Złote struny harf – koncert artystów z udziałem pro-

fesor Ewy Jaślar. Koncert przy świecach
                                                           cena biletu 20 zł

Maria Wardasówna - Maryśka ze Śląska, lotnik, pisarka, uczen-
nica Gustawa Morcinka, narciarka i taterniczka.

O jej niezwykłym życiu, pisarstwie, pasjach i miłości do 
ojczystej ziemi cieszyńskiej opowie historyk Władysła-
wa Magierowa 10 października we wtorek, o godz. 16.00  
w Muzeum Marii Skalickiej - Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 68.  
Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny.

MARYŚKA ZE ŚLĄSKA
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USTRONIU

Po naszymu...
Maria Nowak

Moi Kochani!
Było to w czasach kie wszycko było na kartki. I jak sie co 

trefiło na półki to hónym ustawiały się łogónki. Jadymy se 
z roboty staróm nyskóm i dziwómy sie, a tu przed sklepem 
na Gojach ludziska za czymsi stojóm. Wylazujymy z auta  
i pytómy, a co dowajóm: Na kawe, jeszcze się wóm dostanie, 
bo szwarnie ji przywieźli. Za trzi dni bydzie Piyrwszego 
Moja, to chcóm żeby my szli na pochód. Łogónek wartko 
się posuwoł i kierzy byli przi pinióndzach fórt obracali 
spadki z kawóm.

Jak wiycie przi sklepie na Gojach była gospoda. Kie 
moja kolejka stanyła przi dwiyrzach, jo sie tam podziwała 
do środka, a tam przi stole w jakimsi towarzystwie siedzi 
mój ślubny, taki wiesiolutki, jakigo nigdy w chałupie nie 
widziałach. W gospodzie wrzało jak w ulu. Nogi się pode 
mnóm ugiyły, jak jeszcze uwidziałach, że po drugij stronie 
cesty stoji moji auto u kogosi w zogrodzie. Ani nie wiym 
jakżech wparziła do środka i stanyłach przi stoliku mojigo 
Pawloka. Naroz porobiła sie w barze tako cisza, że wieszcz 
Mickiewicz usłyszołby głos z Litwy. Wszyscy sie na nas 
dziwajóm, ale Franta piyrwszy odzyskoł mowe i prawi mi: 
Helynko tyś je fórt tako szumno i nic sie nie zmiyniosz –  
i zaczół mie po rynkach ślimtać. My tu z twoim Pawłym 

rozmyślómy jak tóm naszym  biydnóm łojczyzne ratować. 
Jakżech nie wrzaskła: Drugi Sztefón Czarnecki sie znaszoł! 
Ty rozmyślej jak swoji małużyństwo ratować, a nie ścióngej 
mi tu mojigo chłopa do gospody.

Jura, swoim baranim głosem zaczół śpiywać: Marsz, 
marsz Polonijo, marsz dzielny narodzie, a jo jak nie rykłach 
na mojigo: Dowej kluczyki i marsz tu stela. Pawlisko na 
szczyńści nic sie nie łodezwało i wyszło pokorniutko zy 
mnóm.

Poszli my do naszego malucha. Siadłach za kierownicóm 
i zaczyłach cofać do zadku na ceste  przez wónski mostek. 
Naroz z nerwów zrobiłach wiynkszy skrynt i drzis zadnymi 
kołami do przikopy.

Tyn łodgłos usłyszeli w gospodzie i ci co jeszcze jako 
tako trzimali sie na nogach, zlecieli sie ku nóm. Mógliście 
słyszeć co tam prawili. Jedni, że lepi dać babie rogule,  
a nie kierownice. Ale byli też tam tacy szykowni co pumógli 
aucisko wycióngnóć. Moji Pawlisko jyno powtarzoł jak 
nakryncony: „Gdo tu je łożrałym, jo? czy moja baba?”  
Z tej gańby łomało go nie flinkłach w tóm gupióm łożrałóm 
gymbe, alech się jakosi pomiarkowałach. Prziwiózłach 
chłopa do dómu i poszeł zaroz lygać. Jak sie na drugi 
dziyń łobudził, a se wszymnół co móg po pijoku narobić to 
przirzek, że już nigdy taki gupi nie bydzie.

A dzisio człowiek sie w gazetach naczyto ile to łożralców 
jeździ autami i jo se myślym kiedy im przidzie jaki opamiyn-
tani. Może im brakuje tak spórnej baby jak jo?

Łoznajmujym, że wszyski podobiyństwa do inszych Fran-
tów i Jur je czystym przipadkiym. I za używanie ich mian 
nie bydzie mi nic!

Dziś przedstawiamy nieznane i niepublikowane dotąd zdjęcie, 
obrazujące słynną ustrońską rzeźbę „Hutnik”, udostępnione przez 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Fotografia została wykonana  
w ogrodzie za kamienicą mieszkalną dla hutmistrzów, pochodzącą 
z ok. 1850 r., znajdującą się naprzeciw wejścia do Kuźni Ustroń 
(dawny adres to ul. 22 Lipca 27, obecny – I. Daszyńskiego 61).
Tam, w pięknym ogrodzie za budynkiem, nasz „Hutnik” znalazł 
się już w pierwszej dekadzie XX w. Po likwidacji huty oraz Od-
lewni „Elżbiety” (1907 r.) obiekt jej dawnej dyrekcji (obecnego 
Muzeum) zaadaptowano na mieszkania robotnicze, dlatego posąg, 
stający dumnie w stylowym, acz wówczas nieco mrocznym hallu, 
musiał zniknąć, a jedynym godnym miejscem jego przeznacze-
nia okazał się wówczas właśnie wspomniany ogród, skąd, po II 
wojnie światowej, ten wiekopomny ustroński zabytek przekazano  
w depozyt do Muzeum w Cieszynie. 

Dokładnie 2 lata temu posąg, po wielu perturbacjach, został 
odzyskany przez nasze Muzeum i powrócił (aczkolwiek mocno 
zniszczony) do Ustronia. Dzięki zaangażowaniu pana Benedykta 
Siekierki ustrońska firma „J. P. Pilch” zasponsorowała renowację 
naszego skarbu, za co składamy serdeczne podziękowania. „Hut-
nik” za sprawą istebniańskiego rzeźbiarza Bolesława Michałka 
odzyskał swe arcyksiążęce oblicze. Efekt metamorfozy można 
będzie już niedługo zobaczyć w Kalendarzu Ustrońskim, oraz, 
oczywiście, „na żywo” w Muzeum.                  Alicja Michałek

Podczas benefisu Marii Nowak tekst przeczytała dyrektor Muzeum Ustrońskiego Lidia Szkaradnik, ujawniając swoje talenty 
aktorskie. Więcej o spotkaniu na str. 1 i 2.
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Ulicę Stawową przecina ścieżka rowerowa. Kierujący samochodem 
musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.                   Fot. A. Jarczyk

ROWERZYSTA 
NA DRODZE

W centrum naszego miasta są ścieżki rowerowe, wydzielone na 
chodniku, tak aby rowerzysta mógł bezpiecznie przemieszczać 
się do wyznaczonego przez siebie celu. Pojawiają się jednak py-
tania m.in. o to, kiedy rowerzysta może korzystać z jezdni, kiedy 
ma pierwszeństwo, czy może jechać obok innego użytkownika 
roweru. 

Ul. Konopnickiej czy ul. Stawowa – drogi te są przecięte 
przez ścieżkę rowerową. Samochód chcący wyjechać z tych ulic 
podporządkowanych powinien przepuścić rowerzystę, czy też to 
rowerzysta musi się zatrzymać i przepuścić kierowcę auta?

– To wszystko zależy od tego, jak są ustawione znaki. Jeśli dla 
kierującego samochodem jest znak „ustąp pierwszeństwa” lub 
„stop”, wtedy rowerzysta ma pierwszeństwo. Chyba że znaki te 
dotyczą rowerzystów – wyjaśnia Łukasz Żyła, komendant komi-

sariatu policji w Ustroniu. –  Trzeba zaznaczyć, że rowerzysta ma 
obowiązek stosować się do znaków drogowych tak jak kierujący 
samochodami. Jest takim samym uczestnikiem ruchu. 

Czy rowerzysta może jechać po jezdni w sytuacji, kiedy na 
chodniku jest wydzielony pas dla rowerów?

Według przepisów dla ruchu rowerów, „kierujący rowerem 
obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunków, w których 
rowerzysta porusza się lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, 
korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym”. Jednym 
słowem  –  jeśli jest wyznaczona droga dla rowerów, rowerzysta 
ma obowiązek z niej korzystać. Niejednokrotnie dzieje się jednak 
tak, że rowerzyści jadą po jezdni hamując ruch samochodów.  
A wystarczy dostosować się do przepisów drogowych i zwiększyć 
tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Gdy nie ma wyznaczonej ścieżki dla rowerów, rowerzysta 
poruszając się po jezdni musi pamiętać o tym, że nie może je-
chać obok innego użytkownika roweru, chyba że nie utrudnia to 
poruszania się innym uczestnikom ruchu lub nie zagraża to ich 
bezpieczeństwu. 

Kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika?
– Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych 

w trzech przypadkach: gdy opiekuje się dzieckiem do lat 10 jadą-
cym na rowerze; gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której 
ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, 
wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów; gdy warunki pogodowe zagrażają 
bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni, musi on jednak zachować 
ostrożność i ustępować miejsca pieszym – mówi kom. Żyła. – 
Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach 
określonych dla ruchu pieszych, kiedy opiekuje się dzieckiem do 
lat 10 jadącym na rowerze. Rowerzysta zawsze powinien schodzić 
z roweru, gdy chce dostać się po pasach na drugą stronę jezdni. 
Chyba że obok pasów wydzielona jest droga dla rowerzystów, 
wtedy jadący rowerem może po niej przejechać. 

Policja apeluje o to, aby każdy użytkownik roweru zadbał  
o swoje bezpieczeństwo i zdrowie i zakładał kask na czas podróży. 
W razie wypadku kask może uratować komuś życie.

Poniżej kilka wyznaczników, z którymi warto się zapoznać przed 
wyruszeniem w trasę na rowerze:

1. rower powinien być wyposażony w światło pozycyjne  
z przodu i odblaskowe z tyłu,

2. musi mieć co najmniej jeden działający hamulec,
3. powinien mieć dzwonek lub sygnał ostrzegawczy o nieprze-

raźliwym dźwięku.
4. osoba, która ukończyła 17. rok życia, może do swojego roweru 

przypiąć wózek rowerowy przewożący inną osobę. Wózek musi 
mieć urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się 
wózka w przypadku przewrócenia się roweru. 

Czas jesienny przyniesie jeszcze słoneczne dni. Wielbiciele 
jednośladów wyruszą zapewne na niejedną przejażdżkę. Można 
je dobrze przeżyć dostosowując się do powyższych wskazówek  
i, oczywiście, znaków drogowych.                     Agnieszka Jarczyk

Jakie zasady poruszania się po drodze obowiązują rowerzy-
stów? Pytanie to nie jest bezzasadne – co niektórzy użytkowni-
cy tego transportu uczestniczą w niebezpiecznych sytuacjach 
w ruchu drogowym. A wystarczy przestrzegać kilka prostych 
zasad…

26 września mieszkańcy powiadomili 
Straż Miejską, że w jarze przy ul. Sanato-
ryjnej znaleźli trzy porzucone szczeniaki. 
Strażnicy pojechali na miejsce i rzeczywi-
ście trzy pieski skomląc tuliły się do siebie, 
najwyraźniej nie wiedząc, co mają robić. 
Jedynym wyjściem było wezwanie pra-
cownika schroniska w Cieszynie. Znalazł 
się jednak dom dla jednego ze szczenia-
ków, niestety jego rodzeństwo trafiło do 
schroniska. Czasem jednak znajdowane 
są psy, które nie zostały porzucone, tylko 
uciekły i właściciele czekają na nie z utęsk-
nieniem. W takiej sytuacji lepiej szybko 
zadzwonić do straży, zanim pies trafi do 
Cieszyna.                                          (mn)

JEDEN MA DOM
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WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Ostatniego dnia września, w ramach pią-

tej kolejki męskiej Superligi, NMC Górnik 
Zabrze mierzył się z Gwardią Opole. Wbrew 
pozorom mecz ten miał sporo wspólnego 
z naszym miastem, ponieważ brała w nim 
udział ponad czterdziestoosobowa grupa 
chłopców i dziewcząt trenujących w MKSie 
Ustroń. Młodzi szczypiorniści mieli okazję 
wyprowadzać zawodników obu drużyn na 
parkiet podczas przedmeczowej prezenta-
cji. Podopieczni trenerów Piotra Bejnara  
i Wioletty Rakowskiej mogli przybić piątkę 
i wymienić parę słów z wieloma utytułowa-

nymi zawodnikami. Występujący w Opolu 
Adam Malcher, a w Zabrzu Marek Daćko 
i Bartłomiej Tomczak wielokrotnie wy-
stępowali w reprezentacji Polski. Podczas 
meczu młodzi ustroniacy z poziomu trybun 
oglądali popisy zawodników znanych im 
do tej pory jedynie z telewizji. Po zakoń-
czeniu spotkania zawodnicy MKS-u mieli 
możliwość zrobienia sobie pamiątkowego 
zdjęcia z zawodnikami obu drużyn. Dla 
osób zaczynających swoją przygodę z piłką 
ręczną takie wydarzenie może utkwić w 
pamięci na długie lata i być kolejnym bodź-

1. Kasa Chorych 3 3 : 0 75 : 47      
2. Sarenki 3 3 : 0 75 : 51            
3. Istebna 3 3 : 0 75 : 57          
3. Rudzica 3 3 : 0 77 : 65           
5. Husaria 3 3 : 1 92 : 75            
6. Teraz. My 0 1 : 3 75 : 92         
7. Drużyna A 0 0 : 3 65 : 77          
8. Belfry 0 0 : 3 57 : 75           
9. OSP Lipowiec 0 0 : 3 51 : 75         
10. Kubala 0 0 : 3 47 : 75         

  Fot. A. Szarzec

cem do treningów. Mecz był transmitowany 
przez stację Canal + Sport, więc widzowie 
z całej Polski mogli podziwiać młodych 
ustroniaków. Sobotni wyjazd był niezwy-
kłą przygodą i nauką dla zawodników, ale 
też wspaniałą reklamą na całą Polskę dla 
klubu i miasta. Wyjazd ten doszedł do skut-
ku dzięki staraniom Lesława Kaczmarka  
i Leszka Szczypki, których praca i zabiegi 
pozwoliły na udział ustrońskiej młodzieży 
w meczu takiej rangi oraz możliwość wy-
prowadzania i obcowania z najlepszymi 
zawodnikami.              Arkadiusz Czapek

Po wakacyjnej przerwie liga siatkówki 
wznowiła swoje rozgrywki. Turnieje, 
które miały być jedynie okazją do hob-
bystycznego grania, w ciągu trzech lat 
zyskały wielką popularność i renomę. 
Zgłaszają się zespoły nie tylko z Ustro-
nia, ale z całego Śląska Cieszyńskiego, 
a mecze stoją na wysokim poziomie i są 
niezwykle zacięte. 

W tegorocznej, czwartej już edycji, 
bierze udział 10 drużyn, w większości 
znanych już z poprzednich lat. Nie pojawi 
się reprezentacja Brennej, ale do walki po 
raz pierwszy stanęła „Husaria”.

Już po analizie składów zespołów 
można było się spodziewać ciekawych 
spotkań, a potwierdziła to pierwsza ko-
lejka, rozegrana 24 września. Siatkarzy 
amatorów w swe gościnne progi przyjęła 
hala Szkoły Podstawowej nr 1, za co or-
ganizatorzy serdecznie dziękują dyrektor 
SP-1 Magdalenie Herzyk. W pierwszym 
meczu nieoczekiwanie porażki doznał 
ubiegłoroczny mistrz ligi: drużyna „Bel-
fry”. Pozostałe mecze też obfitowały  
w emocje, a liczne grono kibiców na 
pewno nie nudziło się oglądając zmagania 
na boisku.

Więcej informacji o zespołach i wy-
nikach można znaleźć na stronie Stowa-
rzyszenia Amatorskiej Ligi Siatkówki  
w Ustroniu pod adresem www.siatkow-
kaustron.pl.  

SIATKARZE 
ZNÓW 

NA BOISKU

Już w ten weekend (w dniach 6 – 8 paździer-
nika) odbędzie się 38. SVK Rally Příbram 
2017 - finałowa runda Mistrzostw Czech.  
Na zaplanowanych 16 odcinkach specjalnych  
o łącznej długości ponad 150 km stanie 121 
załóg. Bracia Jarek i Marcin Szeja, jedyni 
Polacy w stawce, będą walczyć o czwarte 
miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu. 
Start rywalizacji już w sobotę od 8:00,  
a metę przewidziano w niedzielę około 
14:20. Zapraszamy do kibicowania ustroń-
skiej załodze.

  Fot. M. Rybak

II runda:  
Niedziela  08 października 2017 r. G – 2
godz. 9.00  Kasa Chorych -  Sarenki
godz. 10.30  OSP Lipowiec - Teraz. My    
godz. 12.00  K.S. Rudzica -  Kubala 
godz. 13.30  Belfry -  Husaria 
godz. 15.00  Drużyna A - Istebna

III runda: 
Niedziela  22 października 2017 r. G – 1
godz. 9.00  Drużyna A -  Kubala 
godz. 10.30   K.S. Rudzica - Sarenki  
godz. 12.00  Belfry - OSP Lipowiec
godz. 13.30  Husaria - Istebna
godz. 15.00  Kasa Chorych - Teraz. My

IV runda: 
Niedziela  5 listopada 2017 r. G – 2
godz. 9.00  Husaria - OSP Lipowiec
godz. 10.30  Kasa Chorych -  Belfry  
godz. 12.00  Drużyna A -  Sarenki
godz. 13.30  K.S. Rudzica  -  Teraz. My
godz. 15.00  Istebna - Kubala
                                                        (cdn.)

TERMINARZ ROZGRYWEK
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www.ustron.pl

5.10 17.00 Zebranie mieszkańców Nierodzimia, SP-6
7.10 15.00 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 
  dla słuchaczy i sympatyków Uniwersytetu 
  Trzeciego Wieku w Ustroniu, G-1
8.10 11.00 Mecz piłki nożnej KS Nierodzim Ustroń - LKS 
  Spójnia Górki Wielkie, stadion w Nierodzimiu
10.10 16.00 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, MDK 
  „Prażakówka  
10.10 16.00 Wykład historyka Władysława Magierowa  
  o życiu Marii Wardasówny - Maryśki ze Śląska,  
  Muzeum Marii Skalickiej
12.10 10.00 Dzień Edukacji Narodowej - spotkanie eme- 
  rytowanych nauczycieli Ustronia, MDK  
  „Prażakówka
12.10 17.00 Zebranie mieszkańców Poniwca, Centrum 
  Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec
14.10  8.00 Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka
21.10 18.00 Koncert Młodych Talentów z udziałem gości  
  z miasta partnerskiego Ustronia – Neukirchen 
  Vluyn - Niemcy, wstęp wolny, MDK „Praża- 
  kówka

CO NAS CZEKA

 5-6.10    Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
7-8.10     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
9-10.10   Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
11-12.10  Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
13-14.10  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
15-16.10  Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

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

K O MANDOR -  C i e szyn , 
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, schodów, desek. Mocne 
lakiery, 20zł/m2. 666-989-914.

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

Bilety autokarowe, lotnicze, 
promowe. Mea Travel, Ustroń  
ul. Rynek 3 (33)444-60-40.
Brykiet bukowy, buk suchy 
workowany, drewno podpałko-
we – kartony, węgiel groszek 
workowany. (33)854-47-10. 

Kompleksowe remonty miesz-
kań i domów. 690-652-685.

Skup sprzętów AUDIO, odbiór 
zużytej elektroniki. 607-912-
559.  

Masażysta podejmie współpracę 
z pensjonatem. 785-020-159. 

Gospodarstwo rybackie w Ustro-
niu zaprasza na ryby żywe, pa-
troszone, filetowane i wędzone. 
509-940-503 lub 504-468-293

OGŁOSZENIA DROBNE

UZDROWISKOWA HISTORIA
W połowie XVIII w. przyjeżdżali do Ustronia ludzie, by kurować 

się serwatką. Pierwszy zapis na ten temat znajduje się w piśmie 
„Silesia”, najstarszym niemieckojęzycznym czasopiśmie na Śląsku 
Cieszyńskim. Józef Staszko, inspektor powiatowy, napisał w nim 
długi artykuł o Ustroniu. Pisał, że ówczesny kurort był skromny, 
ale odwiedzany przez pewną ilość osób, ponieważ jest ładnie 
położony, posiada czyste i zdrowe powietrze i można się napić 
dobrej żętycy. (…) Żętycę sprzedawano tam, gdzie mieści się 
obecnie Hotel Ustroń. W to miejsce przychodzili prawdopodobnie 
grajkowie, aby urozmaicić pobyt kuracjuszy swoimi koncertami.

SERCA DWA
Był to spektakl nietypowy, bo przygotowany przez młodzież z 

Gimnazjum nr 2 w Ustroniu pod kierunkiem aktorów Teatru Wit 
– Wit. Młodzież zaprezentowała wspaniałe widowisko artystycz-
ne. Świetnie tańczyła i śpiewała, a gra aktorska była na bardzo 
wysokim poziomie. Gimnazjaliści czuli się na scenie całkiem 
swobodnie. Potrafili wspaniale pokazać emocje i jednocześnie 
zarazić nimi widownię. Każdy układ taneczny był perfekcyjnie 
dopracowany. Młodzi aktorzy naprawdę wczuli się w odgrywane 
role, być może także dlatego, że treść spektaklu nawiązywała do 
ich codziennego życia. Akcja sztuki w większości rozgrywała się  
w szkole i dotyczyła takich tematów jak szkolna miłość, rywali-
zacja, akceptowanie odmienności drugiego człowieka

BEZ OBIECANEK
Rozmowa z Czesławem Gluzą, naczelnikiem Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W nazwie jest też 
zarządzanie kryzysowe. Czego te kryzysy dotyczą? Są chociażby 
zagrożenia powodziowe, podtopienia budynków. Jako ciekawost-
kę podam, że mieliśmy sygnał o podłożeniu bomby w Urzędzie 
Miasta. Była sobota godz. 15. Wtedy zamknęliśmy ul. 3 Maja przy 
UM, ruch skierowaliśmy na obwodnicę. Alarm okazał się fałszywy, 
ale taka sytuacja zaistniała i musieliśmy reagować. Wszystko 
staraliśmy się załatwić w ten sposób, by nie wzbudzać paniki. 

                                                                               Wybrała: (ed)

10 lat temu - 4.10.2007 r.

Kto powiedział, że berek to zabawa tylko dla dzieci?    Fot. A. Jarczyk 

*  *  *

*  *  *
PUH „RAJGRASS”
- Usługi koparko-ładowarką
- Brukarstwo
- Zakładanie ogrodów
- Wycinka drzew metodą alpinistyczną
- Transport drewna przyczepą HDS
- Koszenie kosiarką bijakową
- Prace leśne               tel. 507-054-163

40/2017/4/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) tkanina ze złotą nitką, 8) jednoślady,  
9) ustroński deptak nad Wisłą, 10) naręcze kwiatów,  
12) ścinano na nim głowy, 14) policyjny podczas zady-
my, 15) imię żeńskie, 16) przedmioty, 19) zżera łodygi 
ziemniaków, 22) potrawa z drobiu, 23) na głowie panny, 
24) rodzaj przedpłaty.
PIONOWO: 2) maszyna do szlifowania lodu, 3) pol-
ski taniec ludowy, 4) zgrzyta w maszynie, 5) dochodzi  
z chlewika, 6) imię męskie, 7) ptak czczony w Egipcie, 
11) mroczny teren, 13) uderza do panny, 17) dosłowne 
przytoczenie wypowiedzi, 18) potwór śnieżny, 20) imię 
żeńskie, 21) aplikacja do smartfona.   

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 13 października.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 38

ZBIERAMY KASZTANY
NAGRODĘ W WYS. 50 zł otrzymuje: Krystyna Ha-
barta  z Ustronia, ul. Leśna. Zapraszamy do redakcji.

KSIĄŻKI DLA KRZYŻÓWKOWICZÓW  - o tematyce wojskowej ufundowane przez Tadeusza Dytkę, twórcę Military Festival.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń.                                              Fot. W. Suchta

KĄCIK SZACHOWY

POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

Rozwiązań szukaj wewnątrz numeru.  

A) Białe dają mata w dwóch posu-
nięciach.

"Szachy posiadają rzadko spotykaną właściwość: dzieci je 
lubią, pomimo że szachy są dla nich dobre!"

Pierwsza szachownica z wyraźnie zaznaczonymi polami bia-
łymi i czarnymi pojawiła się w Europie w 1090 roku.

W XV wieku promocja pionka, by mieć więcej niż jedną kró-
lową uznawana była za niestosowną, ponieważ symbolizowała 
cudzołóstwo.

Najdłuższe zadanie szachowe dotyczyło mata w 290 ruchach. 
Wymyslił je Otto Blathy, węgierski inżynier, wynalazca, szachi-
sta, kompozytor szachowy (1860–1939).

Z pozycji startowej mamy osiem sposobów, by dać mata  
w dwóch ruchach i 355 sposobów w trzech ruchach.

B) Białe dają mata w dwóch posu-
nięciach.
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USTROŃSKIE SERCA
Lekarze przychodni „Salus” przy ul. Pod Skarpą zapraszają 
mieszkańców na kolejną edycję bezpłatnych badań, tym razem 
kardiologicznych, pod hasłem „Ustrońskie serca”. 

Pierwsza akcja bezpłatnych badań reumatologicznych spotkała 
się z bardzo dużym odzewem. Do końca roku na wizyty u specja-
listy reumatologa zapisane są 123 osoby. Teraz przyszła kolej na 
badania kardiologiczne pod kątem arytmii serca. Jak mówi lekarz 
Mariusz Kozik, arytmia może występować bezobjawowo lub 
wywoływać objawy, których pacjenci nie traktują jako anomalii. 
Jednak arytmia może być groźna i dlatego lepiej ją wykluczyć lub 
zdiagnozować i podjąć odpowiednie działania. Przychodnia „Sa-
lus” ma ustroniakom do zaoferowania cztery bezpłatne badania: 
lipidogram, badanie moczu i poziomu cukru we krwi oraz pomiar 
ciśnienia. Po otrzymaniu wyników mieszkańców naszego miasta 
przyjmie, również bezpłatnie, kardiolog. Zaproszenie skierowane 
jest do wszystkich, nie tylko pacjentów przychodni „Salus”. Za-
pisy pod numerem tel. 730 300 135 w godz. pracy przychodni, 
czyli od godz. 8 do 18.                                                         (mn)

BEZPŁATNE BADANIA KARDIOLOGICZNE
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1 Wodzisław 7 15 9:5
2 Bełk 7 14 17:9
3 Radziechowy 7 13 17:11
4 Landek 7 13 15:9
5 Gaszowice 6 12 14:9
6 Wilcza 7 12 14:12
7 Jasienica 7 12 11:9
8 Czaniec 7 11 7:8
9 Bytomski Sport  6 10 7:5
10 KS Kuźnia 7 8 11:10
11 Skoczów 7 8 9:14
12 Podbeskidzie II BB 7 7 9:13
13 Goczałkowice 7 6 8:13
14 Racibórz 7 5 10:17
15 Tyski Sport 7 4 20:26
16 Lędziny 7 4 11:19 
 

Brak), Tomasz Czyż, Arkadiusz Trybulec, 
Konrad Kuder, Szymon Chmiel (od 93. 
minuty Grzegorz Gołyś), Maksymilian 
Wojtasik, Michał Pietraczyk.

                               Arkadiusz Czapek KS Kuźnia Ustroń - Tyski Sport II - 4:3

Dopiero w ósmej kolejce piłkarze Kuźni 
Ustroń mogli rozegrać swój pierwszy mecz 
w IV lidze na własnym obiekcie. Pierwszą 
drużyną, która przyjechała do Ustronia 
były rezerwy pierwszoligowego GKS-u 
Tychy. Obie drużyny stworzyły ciekawe  
i emocjonujące widowisko. Bardzo dobrze 
rozpoczęli ten mecz podopieczni trenera 
Mateusza Żebrowskiego, ponieważ już 
w 15. sekundzie Maksymilian Wojtasik 
zdobył gola dla Kuźni. Ta bramka lepiej 
podziałała na zespół przyjezdny, ponie-
waż w 3. i 5. minucie Dawid Rogalski 
dwukrotnie pokonał Patryka Kierlina. 
Zespół z Tych nie zwalniał tempa i w 28. 
minucie Nikolas Wróblewski podwyższył 
prowadzenie przyjezdnych. W 35. minucie 
bramkę kontaktową mógł zdobyć Tomasz 

Czyż, jednak nie wykorzystał on rzutu kar-
nego. Zawodnicy Kuźni nie zamierzali się 
poddawać i w 78. minucie Konrad Kuder 
zdobył bramkę dla Ustronia. Bohaterem 
Kuźni został wprowadzony w przerwie 
Adrian Sikora, ponieważ w 85. minucie 
doprowadził on do wyrównania, a pięć 
minut później dał Kuźni wygraną. Warto 
zaznaczyć, że ustroniacy przez większą 
część spotkania grali w przewadze, ponie-
waż w 34. minucie obrońca gości otrzymał 
czerwoną kartkę. Mecz ten odbył się bez 
udziału publiczności. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Patryk 
Kierlin - Ariel Moskała (od 46. minuty 
Mateusz Zaczek), Dawid Foldyna (od 46. 
minuty Adrian Sikora), Michał Pszczółka, 
Damian Madzia (od 75. minuty Mateusz 

WYSZARPANE ZWYCIĘSTWO

Sobotni dzień dopisał, zarówno jeśli 
chodzi o pogodę, jak i atmosferę podczas 
zawodów. Park Kuracyjny wypełniony 
był kolarzami, którzy w końcówce sezonu 
chcieli jeszcze zmierzyć się o lepszy czas 
i miejsce na podium. 

Zawodnicy startowali w grupach po-
dzielonych na osiem sektorów. Wyznaczo-
no trzy dystanse: pierwszym był Family, 
czyli najkrótszy i najprostszy, kolejny 
to Hobby, w którym kolarze zjeżdżali 
do Brennej i przejeżdżali przez masyw 
Starego Gronia Horzelice, ostatni – Pro. 
Tutaj startujący zjeżdżali bezpośrednio  
w masyw Równicy. 

– Dystans ten wpisuje się w klasykę 
ustrońską, bo to z pewnością najtrud-

niejsza trasa z całego cyklu Bike Atelier, 
ale jednocześnie bardzo atrakcyjna dla 
zawodników. To ostatnie podsumowują-
ce zawody w sezonie, gdzie zawodnicy 
walczą o ostateczne wyniki i końcowe 
miejsca na podium. Będzie to poważny 
sprawdzian dla startujących – mówił An-
drzej Nowiński, prezes Stowarzyszenia 
Promocji i Rozwoju Ustronia. – Było już 
pięć edycji takiego maratonu, tylko że 
byli inni organizatorzy. Za każdym razem 
pomagaliśmy im w wytyczaniu i zabez-
pieczeniu trasy. Natomiast nie zawsze 
ta współpraca dobrze nam się układała.  
W związku z tym, wspólnie z burmi-
strzem, podjęliśmy decyzję o współpracy 
z Bike Atelier, mamy dobre doświadcze-

nia z pracą z nimi, np. podczas organiza-
cji cyklu Uphill MTB Beskidy. W tym 
momencie mamy w Ustroniu pełny cykl 
imprez kolarskich – Rajdy Rodzinne, 
Downhill, Uphill, wielkie maratony. 

Nowiński podkreśla, że oprócz takich 
zawodów organizowane są seminaria 
„Sport i zdrowie”, triathlony górskie, 
a także, oczywiście, treningi w ramach 
Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biego-
wego.

Wyniki na poszczególnych dystansach: 
FAMILY: 1. Patryk Nogowczyk, 2. Domi-
nik Gondro, 3. Arkadiusz Hazuka. Startu-
jący ustroniacy uplasowali się na nastę-
pujących miejscach: 13. Dawid Hubczyk, 
29. Maria Pawłowska, 60. Igor Olszak. 
HOBBY: 1. Adrian Boruta, 2. Tomasz Pier-
wocha, 3. Robert Skrobol. Ustroniacy: 27. 
Łukasz Firla, 45. Piotr Kizinkiewicz, 156. 
Klaudia Mirowska, 181. Tomasz Marku-
zel, 189. Łukasz Szlązak, 195. Katarzyna 
Wąsek, 231. Kacper Walczak, 252. Łukasz 
Tomala, 257. Mirosław Staniek. PRO:  
1. Michał Neumann, 2. Maciej Pitach,  
3. Mateusz Zoń. Ustroniacy: 7. Krzysztof 
Grudzień, 22. Jacek Brzózka, 27. Maciej 
Bydliński, 48. Remigiusz Ciupek, 100. 
Lauritz Barenfanger, 161. Tadeusz Spilok.

Klasyfikacja generalna PRO OPEN: 
mężczyźni – 1. Dariusz Batek, 2. Michał 
Kucewicz, 3. Tomasz Dygacz. Kobiety 
– 1. Zuzanna Krzystała, 2. Agnieszka 
Uroda-Hampelska, 3. Natalia Kołodziej. 
HOBBY OPEN: mężczyźni – 1. Tomasz 
Pierwocha, Adrian Boruta, 3. Grzegorz 
Kubaczka. Kobiety – 1. Monika Grze-
binoga, 2. Małgorzata Kustra-Kapol,  
3. Mirela Łapin. 

      Tekst i zdjęcie: Agnieszka Jarczyk

 

Zakończył się kolejny sezon kolarski. W wielkim maratonie zawodnicy walczyli  
o ostateczne wyniki i jak najlepsze miejsca w finałowym podsumowaniu. 

TO KLASYKA USTROŃSKA


