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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Najłatwiej jest podno-
sić podatki, zaciągać 
kredyty, a jednocześnie 
kupować wyborców. 
Wyjaśnienie radnego J. Za-
chara.       Więcej na str.6 

BĄDŹMY TAKIM KOŚCIOŁEM
31 października obchodzono Święto Reformacji, które w tym roku, roku 500-le-
cia Reformacji, miało szczególnie uroczysty charakter. Kościół Apostoła Jakuba 
Starszego wypełniony był wiernymi, którzy chcieli we wspólnocie celebrować ten 
wyjątkowy dzień. Piękna architektura świątyni, której wysoka wieża jest nieod-
łącznym elementem panoramy Ustronia, została dopełniona po brzegi przez ludzi, 
którzy w podniosłych nastrojach słuchali Słowa Bożego, modlili się i śpiewali. 

x

(cd. na str. 2)

Pokaz laserowy w kościele Apostoła Jakuba Starszego.                             Fot. Paweł Halama

W bibliotece odbyło się 
spotkanie  rozpoczy-
nające szerszą dyskusję 
na temat poprawy 
estetyki Ustronia  
w odniesieniu do obiek-
tów reklamowych.                                                  
  Więcej na str. 8 

Wśród młodzieży roś-
nie świadomość oby-
watelska i poczucie 
obowiązku oraz odpowie-
dzialności za kraj, a jed-
ną z form działania 
jest harcerstwo, które 
zrzesza młodych patriotów.  
  Więcej na str. 12 

– Najpierw pobrudziła 
się jedna część garde-
roby, potem kolejna. Obec-
ne tam panie, aby ratować 
ubiór starszej kobiety, ro-
zebrały ją prawie do 
halki – wspominał D. Gier-
dal.               Więcej na str. 9 

LISTOPADOWE
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE 

 09 listopada – Rocznica rozstrzelania 34 ustroniaków
 godz. 12.00   Gimnazjum nr 1, ul. Partyzantów 2a 

 11 listopada – Święto Niepodległości
 godz. 10.30  Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangeli- 
   cko-augsburskim Ap. Jakuba Starszego
 godz. 11.30  Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych,  
   uczestników uroczystości pod Pomnik Pamięci  
   Narodowej (Rynek)
 godz. 12.00  Złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej   

 30 listopada – Dzień pamięci Oddziału AK „Czantoria”
 godz. 12.00  Dolna Stacja KL „Czantoria”

Uważam, że znacze-
nie dla mieszkań-
ców miałyby in -
westycje większe  
(i droższe), realizowa-
ne sukcesywnie w poszcze-
gólnych dzielnicach, lecz 
„Wspólnie dla Ustro-
nia” zdecydowało 
inaczej.    Więcej na str. 7
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wyryte herby Prus i Austrii. 
Teraz biegnie w tym miejscu 
granica między Pielgrzymo-
wicami, Pruchną i Zebrzydo-
wicami, a onegdaj kamienie 
te wyznaczały granicę między 
Austrią i Prusami.

W Dzięgielowie realizowany 
jest projekt „Wierz w dzia-
łanie”. Biorą w nim udział 
członkinie miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich. Zorga-
nizowano trzy duże impre-
zy: „Dzień Seniora”, „Spar-
takiadę KGW” i „Spotkania 
z tradycją” oraz warsztaty, 
m.in. haftu wstążeczkowe-
go i cieszyńskiego, wyrobu 
biżuterii koralikowej, ozdób 
świątecznych, czy wypieku 
ciasteczek.                      (nik)

zabraknie lauru Honorowej 
Złotej Cieszynianki.

Dobiegła końca przebudowa 
drogi powiatowej 2602S, czyli 
ulicy Zofii Kossak w Górkach 
Wielkich, na odcinku od mostu 
nad Brennicą do skrzyżowania 
z ulicami Bielską i Zalesie. 
Wykonano przebudowę pełnej 
konstrukcji jezdni  na długości 
586,7 m, dostosowując dro-
gę do większego obciążenia. 
Koszt inwestycji wynosi po-
nad 2,2 mln zł.

1 listopada kwestowano na 
rzecz odnowienia nagrobków 
na skoczowskich cmentarzach. 
Do puszek trafiło 10 080 zł. 
Na Cmentarzu Komunalnym  
w Cieszynie zebrano 10 485 zł. 

Szczególnie zasłużeni miesz-
kańcy Śląska Cieszyńskiego 
od 1997 roku wyróżniani są 
Laurem Srebrnej i Złotej Cie-
szynianki. Uroczysta sesja rad 
gmin ziemi cieszyńskiej, od-
będzie się 11 listopada, w dniu 
Narodowego Święta Niepod-
ległości. W Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza w Cieszynie, 
„Cieszynianki” zostaną wrę-
czone laureatom z 13 gmin oraz  
z powiatu cieszyńskiego. Nie 

Maria Gatnar-Guzy została 
uhonorowana Odznaką Hono-
rową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Doceniono wkład 
mieszkanki Wisły, emeryto-
wanej nauczycielki, w pie-
lęgnowanie regionalnej sztuki 
ludowej. Laureatka odznaki 
dała się poznać jako mistrzyni 
malarstwa na szkle.

Przed wiekami w okolicach 
Strumienia grasowali rabu-
sie. To spowodowało, że mia-
steczko zaczęli omijać kupcy 
i bieda była coraz większa. 
Współcześnie gmina rozwija 
się dynamicznie.

W zebrzydowickim lesie za 
ulicą Kalinową leży kamień 
wysoki na 170 cm. Są na nim 

to i owo
z 

okolicy
*  *  *

*  *  *

*  *  *  

*  *  *

*  *  *  

Nabożeństwo odprawili księża: Dariusz 
Lerch i Oskar Wild, a kazanie wygłosił 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Ustroniu ks. radca Piotr Wowry. 
Poświęcił je sile płynącej z Ewangelii, 
która prowadziła Marcina Lutra pół tysią-
ca lat temu, i którą wierni mogą czerpać 
także dziś.  

Nie zabrakło życzeń od władz miasta, 
które wraz z prezentem – szklanymi 
świecznikami, przekazali przewodniczący 
Rady Miasta Artur Kluz i burmistrz Ire-
neusz Szarzec wraz ze słowami: 

– Poeta Goethe zapisał kiedyś, że wiara 
jest miłością do tego, co niewidoczne, 
ufnością w to, co niemożliwe i niepraw-
dopodobne. 31 października obchodzimy 
Święto Reformacji, świadectwo tożsa-
mości luterańskiej. Tegoroczne obchody 
połączone są z jubileuszem 500. lat ist-
nienia kościoła luterańskiego, powstałego  
z chęci odnowy wiary chrześcijańskiej, 
zainicjowanej przez doktora Marcina 
Lutra. Dla środowiska protestanckiego 
jest to szczególny czas, skłaniający do 

refleksji. To wyjątkowa okazja do spot-
kania z Jezusem Chrystusem, a także 
dialogu kościołów chrześcijańskich nad 
istotą reformacji. Społeczeństwo ustroń-
skie jest najlepszym przykładem życia 
obok siebie w zgodzie i poszanowaniu 
ludzi różnych religii. Pomimo niełatwej 
historii, prześladowań wiernych różnych 
wyznań, mieszkańcy Ustronia udowodnili, 
że rozwijając zarówno siebie, jak i swoje 
własne otoczenie, potrzebna jest zgoda  
i zjednoczenie. Wspólne wysiłki na rzecz 
ekumenizmu sprawiają, że wiara nie jest 
już kryterium podziału, lecz świadczy  
o wyjątkowości drugiego człowieka. Etos 
pracy, tak mocno zakorzeniony w ruchu 
ewangelickim, pozwolił na wzrost gospo-
darczy naszych ziem. Społeczność ewan-
gelicka ma nieoceniony udział w rozwoju 
naszego miasta, jego kultury i tradycji, za 
co wyrażamy swoją wdzięczność i uzna-
nie. W tym wyjątkowym dniu, w związku 
z 500-leciem Reformacji, składamy naj-
serdeczniejsze życzenia błogosławieństwa 
Bożego dla duszpasterzy i ustrońskiego 

zboru ewangelickiego. Życzymy wytrwa-
łości w wierze, realizacji wyznaczonych 
planów oraz tego, by zróżnicowanie reli-
gijne naszych ziem stanowiło podstawę 
do nauki tolerancji i by było chlubą naszej 
małej ojczyzny.

Jubileuszowe nabożeństwo miało sto-
sowną oprawę muzyczną dzięki Die-
cezjalnej Orkiestrze Dętej, Ustrońskie-
mu Chórowi Ewangelickiemu, Chórowi 
Polana – Dobka oraz zespołowi „Joy”. 
Wszyscy, którzy byli tego dnia w koś-
ciele jakubowym, otrzymali pamiątkę 
– wisiorek lub breloczek z herbem stwo-
rzonym przez reformatora, tak zwaną 
„Różą Lutra”. Po nabożeństwie wierni 
wyszli na dziedziniec i odwiedzali sale 
w domu parafialnym. Mogli rozgrzać się 
aromatyczną zupą dyniową lub żurkiem 
i spróbować jubileuszowego tortu, przy-
gotowanego dla 1200 osób. Większość 
uczestników uroczystości wróciła do koś-
cioła, bo tam zaplanowano spektakularny 
finał jubileuszowego Święta Reformacji – 
multimedialny pokaz laserowy. Światłem  
i dźwiękiem opowiedziana została historia 
reformacji, Ustronia i tutejszej parafii.    
             Tekst i zdjęcia: Monika Niemiec

Treść kazania 
ks. Piotra Wowrego:

– Dokładnie przed 500 laty ksiądz dok-
tor Marcin Luter, 34-letni wówczas za-
konnik augustiański, zarazem profesor 
teologii uniwersytetu w Wittenberdze, 
ogłosił swoich 95 tez, które skierowane 
były przeciwko odpustom, a dokładnie 
przeciwko praktyce kupczenia listami 
odpustowymi. Najskuteczniejszym i naj-
gorliwszym sprzedawcą owych listów 
odpustowych w Wittenberdze okazał się 
zakonnik dominikański Jan Tecel. Ludzie 
kupujący odpusty czynili to z nadzieją, 
że otrzymują dostęp do wiecznego życia.  
W reakcji na taką praktykę, w której religia 
została wypaczona, wystąpił Marcin Luter. 
Posiłkując się przesłaniem biblijnym stał 
na stanowisku, że nie da się kupić wiecz-
nego życia, ponieważ jest ono czystym 
darem Boga. A więc w żaden sposób nie 

BĄDŹMY TAKIM KOŚCIOŁEM

(cd. na str. 4)

(cd. ze str. 1)

*  *  *
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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

45/2017/1/R

STRAŻ MIEJSKAWAŻNE 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

45/2017/2/R

30 X 2017 r.
Interweniowano w Dobce przy 
ul. Ślepej w sprawie składowania 
desek w miejscu, gdzie zawraca 
autobus. W krótkim czasie deski 
zostały usunięte.
30 X 2017 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia in-
terweniowano przy ul. Lipowej  
w sprawie bezdomnej osoby, 
przebywającej w rejonie sklepu. 
Osoba ta została przewieziona do 
noclegowni w Cieszynie. 
31 X 2017 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę, który ignorując znak, 
zaparkował na ul. Traugutta.
31 X i 1 XI 2017 r.
Wzmożone kontrole wokół wszyst-
kich ustrońskich cmentarzy.
2 XI 2017 r.
Interwencja na ul. Akacjowej 
w sprawie bezpańskiego psa. 
Został zabrany do schroniska  
w Cieszynie.
2 i 3 XI 2017 r.
Dwie interwencje na ul. Katowi-
ckiej w sprawie padniętych saren. 
Zwierzęta zostały zabrane do 
utylizacji.                           (mn)NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI

Agnieszka Żyrek z Milówki i Konrad Cholewa z Ustronia

*  *  *

NAJLEPSZE ŻYCZENIA 
DLA JUBILATÓW:

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Maria Mitręga lat 81  ul. Wiśniowa
Wiesław Żwak lat 74  os. Centrum
Józef Ostroga lat 89  ul. Szpitalna
Weronika Moskała lat 79  ul. Leśna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 
zaprasza na podróżniczą projekcję multimedialną grupy „Gorole”.  
Spotkanie pt. „Magiczne Andy – Peru” odbędzie się w piątek, 10 
listopada o godz. 18.00 w Czytelni. 

„Gorole” to nieformalna grupa pasjonatów – podróżników 
pochodzących z Zaolzia. ( www.gorole.cz)

*  *  *
MAGICZNE ANDY – PERU

Jan Cichy    85 lat  ul. Słoneczna
Anna Cienciała    80 lat  ul. Sanatoryjna
Karol Chrapek    80 lat  ul. Wiejska
Helena Chwastek zd. Lebiedzik  85 lat  os. Manhatan
Krystyna Chwastek zd. Nowak  91 lat  ul. Topolowa
Marta Glajc    95 lat  ul. Katowicka
Wanda Holeksa zd. Żmija  80 lat  ul. Szeroka 
Zdzisław Jakubas   80 lat  os. Manhatan
Zofia Kozieł zd. Szworc   80 lat  ul. Ogrodowa
Erwin Kral    80 lat  ul. Lipowska
Emilia Lanc zd. Duda   85 lat  ul. Wojska Polskiego
Andrzej Łacny    80 lat  ul. Porzeczkowa
Władysław Majętny   93 lata  ul. Chabrów
Anna Michalak zd. Szubert  95 lat  ul. Spółdzielcza
Waldemar Szczechla   85 lat  ul. Cieszyńska
Teresa Szymala zd. Bączek  85 lat  ul. Czarny Las
Maria Wisełka zd. Legierska  80 lat  ul. Nowociny
Paweł Wisełka    80 lat  ul. Nowociny

Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecz-
nie zaprasza na wykład lek. med. Agnieszki 
Gerlic i mgr. fizjoterapii Michała Siuty za-
tytułowany  „Rozplątać warkocz depresji”. 
Wykład odbędzie się 15 listopada (środa)  

o godz. 11.00 w sali widowiskowej  MDK „Prażakówka”. Wstęp 
wolny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

*  *  *

WYKŁAD O DEPRESJI

 Serdeczne podziękowanie za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty oraz udział 

w uroczystości pogrzebowej 
Mojego Kochanego Męża

śp. Kazimierza Dąbrowskiego 
rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, kolegom, znajomym 
i wszystkim delegacjom Ochotniczej Straży Pożarnej 

składa 
żona, córka i syn z rodzinami

45/2017/1/N

KOBIETY W RADZIE NARODOWEJ 
KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO

Listopad jest miesiącem świętowania Niepodległości.  
W związku z tym historyk Władysława Magiera przypomni 
o jakże ważnym wydarzeniu historycznym, jakim było po-
wstanie 19 października 1918 r. Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego, działającej do roku 1920. Pani Władysława 
opowie zwłaszcza o trzech paniach zasiadających w składzie 
Rady: Zofii Kirkor-Kiedroniowej,  Dorocie Kłuszyńskiej i Ma-
rii Sojkowej. Zapraszamy serdecznie we wtorek, 14 listopada 
2017 o godz. 16.00 do Muzeum Marii Skalickiej. Wstęp wolny.

*  *  *

Zarząd Osiedla Zawodzie zaprasza mieszkańców naszej dziel-
nicy na zebranie ogólne, które odbędzie się w dniu 20 listopada 
br. w sali sesyjnej UM o godz. 16.30.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW ZAWODZIA

Przegląd techniczny KL Czantoria trwa od 23.10.2017 r. do 
17.11.2017 r. W tym czasie Kolej będzie nieczynna w dni robocze.

W soboty i w niedziele w czasie przeglądu Kolej jest czynna  
od 8:30 do 15:30.

*  *  *

PRZEGLĄD TECHNICZNY KOLEI LINOWEJ 

*  *  *
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BĄDŹMY TAKIM KOŚCIOŁEM

da się na takie życie zasłużyć, ani tym 
bardziej go kupić. 

Łatwo się domyślić, że takie wystą-
pienie pojedynczego człowieka musiało 
się wiązać z ponadprzeciętną odwagą, 
a zarazem z mocnym przekonaniem  
o własnym odkryciu. Zastanawiające 
jest to, skąd Marcin Luter czerpał siłę, 
by wytrwać przy swojej inicjatywie. Jest 
to tym bardziej interesujące, że ojciec 
reformacji nie miał w sobie nic z herosa,  
z natury był raczej człowiekiem lękliwym, 
bojaźliwym oraz wątpiącym w siebie, we 
własne siły czy też kompetencje. Sam 
Luter kilkakrotnie o tym pisał. Nie doszło 
by do ogłoszenia tez ani też nie rozwinąłby 
się ruch reformacyjny, gdyby nie energia 
duchowa pochodząca wprost z Ewangelii 
Jezusa Chrystusa, bez tej dobrej nowiny 
zwiastującej miłość Boga do każdego 
człowieka i zarazem wszystkich ludzi.  
I to był właśnie ten fundament, na którym 
oparł się sam reformator, a w ślad za nim 
jego zwolennicy. Gdy Pan Jezus przygoto-
wywał uczniów do misji głoszenia światu 
Ewangelii, z jednej strony starał się im 
bardzo dokładnie wytłumaczyć, że pod-

czas tej zaszczytnej służby oprócz ludzkiej 
życzliwości, doświadczą także wrogości  
i nienawiści, a z drugiej strony przeko-
nywał ich, że droga polegająca na naśla-
dowaniu Jezusa Chrystusa jest drogą, na 
której uczniom pańskim będzie towarzy-
szyć miłość i błogosławieństwo samego 
Boga. (…)

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają 
ciało, ale duszy zabić nie mogą” – te sło-
wa Jezus kieruje do prześladowanych ze 
względu na wiarę, przekonania religijne, 
sposób życia. Pamiętamy wszyscy dobrze, 
jak Marcin Luter po obłożeniu bullą papie-
ską w 1520 roku też nie mógł być pewien 
swojego losu, gdyż w każdej chwili mógł 
zostać pozbawiony życia. Nie chroniło go 
wtedy żadne prawo. By użyć barwnego 
porównania, które występuje w naszym 
tekście kazalnym, można powiedzieć, 
że tak jak żaden wróbel nie spadnie na 
ziemię bez woli Boga, tak Bóg zachował 
Lutra przy życiu poprzez otoczenie go 
życzliwymi przyjaciółmi, wpływowymi 
ludźmi, którzy zapewnili mu względne 
bezpieczeństwo.

Drodzy Bracia i Siostry w Jezusie Chry-

stusie. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę Re-
formacji i to jest bardzo dobra okazja 
do refleksji na temat postawy ludzi, któ-
rzy stali u progu ruchu reformacyjnego.  
Z naszej współczesnej perspektywy przy-
najmniej dwie cechy wydają się intrygu-
jące, a mam na myśli i odwagę, i konse-
kwencję, z jakimi w swoje własne życie  
i w życie swojej społeczności wcielali 
zasady biblijne. To przecież bezpośrednio 
z Biblii dotarło do nich poselstwo o łaska-
wym Bogu, który żywo interesuje się każ-
dym człowiekiem. Na własnej skórze mie-
li okazję doświadczyć realnej mocy, która 
wypływa z tego poselstwa. Ta duchowa 
moc płynąca ze Słowa Bożego skanalizo-
wała się między innymi w odwadze, która 
skłoniła ich do przeciwstawienia się ów-
czesnym ludziom władzy, decydującym  
o kształcie, zarówno życia religijnego, jak  
i świeckiego. Przekładając ten przykład na 
nasze realia, moglibyśmy powiedzieć, że 
prawdziwa bojaźń boża powoduje, iż czło-
wiek niczego ani nikogo nie musi się bać, 
bo ma prawo żyć z podniesioną głową, ma 
prawo podejmować wszelkie inicjatywy 
służące ochronie godności ludzi, przeciw-
stawianiu dyskryminacji, wyrównywaniu 
nierówności, podnoszeniu jakości eduka-
cji, informacji i bezpieczeństwa. 

(…) Szczęśliwie mamy dostęp do tej 
Ewangelii współcześnie. Za sprawą tej 
Ewangelii jesteśmy dzisiaj tutaj razem, 
dzięki tej Ewangelii tworzymy razem 
Kościół, a więc tworzymy społeczność 
ludzi, których autentycznie dotyka miłość 
Boga. Którzy ją przeżywają i chcą się nią 
dzielić z bliźnimi. 

Święto Reformacji, zarówno przed pię-
cioma wiekami, tak i dzisiaj oznacza nie-
ustanny wysiłek poddawania się bożemu 
oddziaływaniu. Taka duchowa postawa 
zakłada usprawiedliwiającą wiarę, która 
niesie z sobą moc potrzebną do opierania 
się wszelkim przeciwnościom, które nas 
mogą w życiu spotkać. Święto Reforma-
cji, przeżywane dzisiaj, przypomina nam, 
że jako ludzie religijni powinniśmy we 
wszystkim polegać na Bogu, taką relację  
z naszym Stwórcą i Zbawicielem umożli-
wia nam właśnie wiara, czyli bezwarun-
kowe zaufanie do łaskawego Boga, który 
ma staranie o każdego z nas o każdej 
porze dnia i nocy. Dzięki Bogu jesteśmy 
usprawiedliwieni darmo z łaski jego przez 
odkupienie w Chrystusie Jezusie.

W roku jubileuszu 500 lat Reformacji 
jesteśmy zaproszeni do budowania takie-
go Kościoła, który jest żywy, otwarty dla 
wszystkich szukających, dla tych, którzy 
pragną schronienia i społeczności. I ten 
kościół Apostoła Jakuba Starszego, koś-
ciół Apostoła Mateusza w Polanie, kaplica 
w Dobce powinny być żywym świade-
ctwem żyjącego Pana, miejscem spot-
kania, gdzie ludzie wzajemnie się pytają  
i szukają sensu swego istnienia, gdzie do-
świadczają miłości i przebaczenia, gdzie 
spotykają się przy stole biedni i bogaci, 
kobiety i mężczyźni, swoi i obcy. Znajdą 
swoją godność i doświadczą bożego po-
koju oraz miłosierdzia. Bądźmy, Kochani, 
takim Kościołem, bądźmy takim zborem, 
bądźmy wiarygodnymi świadkami Jezusa, 
naszego Pana we współczesnym świecie.

                                         Spisała: (mn)

(cd. ze str. 2)
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Zdaniem 
Burmistrza
O współpracy z mediami 

mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

Jedną z form promocji naszego miasta 
są kontakty z mediami. Od dwóch lat sta-
ramy się regularnie organizować spotkania  
z przedstawicielami prasy, radia i porta-
li internetowych celem przedstawienia 
różnych wydarzeń w naszym mieście  
i omówienia aktualnych tematów związa-
nych z funkcjonowaniem miasta. Konfe-
rencje prasowe odbywają się w gabinecie 
burmistrza, a goszczą na nich redaktorzy 
mediów lokalnych. Spotkania cieszą się 
dość dużym powodzeniem, gdyż są okazją 
do wyjaśnienia pewnych rzeczy i zadawa-
nia pytań. Treści te są później przekazywa-
ne w prasie, eterze i w internecie, docierają 
do ustroniaków i mieszkańców regionu.  
W konferencjach uczestniczą też urzędni-
cy i specjaliści, którzy bardziej szczegó-
łowo mogą wyjaśnić pewne zagadnienia.

Oprócz tego staramy się, aby nad wszyst-
kimi większymi imprezami redakcje obej-
mowały patronat medialny. Jest to rodzaj 
umowy pomiędzy miastem a konkretnym 
wydawcą, zapewniający odpowiednią 
promocję wydarzenia i zamieszczanie in-
formacji o imprezie przed, w trakcie i po. 
Miasto ze swej strony umieszcza nazwę 
gazety, radia, portalu w swoich materiałach 
promocyjnych, np. na plakatach. 

Dziennikarze oczywiście pozyskują 
także informacje na własną rękę i tu muszę 
z żalem stwierdzić, że w obszarze zainte-
resowania mediów znajdują się głównie 
sprawy, którym można nadać jakiś cha-
rakter sensacyjny. Czasem tego aspektu re-
daktorzy doszukują się niejako na siłę. Nie 
mamy możliwości ani też nie chcielibyśmy 
w jakikolwiek sposób wpływać na treści 
artykułów czy audycji, jednak niektóre 
sformułowania, komentarze czy tytuły 
wydają się mocno przesadzone. Rolą me-
diów jest pokazywanie wszystkich zdarzeń 
i tych dobrych, i tych złych, nie możemy 
żądać, by pisano o nas tylko pozytywnie. 
Warto jednak, żeby czytelnicy wczytywali 
się dokładnie w artykuły i zastanawiali nad 
całością sprawy, a nie sugerowali tylko 
tytułami czy komentarzami autora, bo 
można wyciągnąć błędne wnioski. 

Szkoda też, że czasem sami dziennikarze 
wyrywają jedno, dwa zdania z kontekstu  
i budują wokół tego zupełnie inną historię. 

O ile nie mamy wpływu na charakter, 
kontekst artykułu czy audycji, tytułów czy 
komentarzy, o tyle w przypadku ewiden-
tnych błędów czy przekłamań reagujemy 
i staramy sie prostować. Nie zdarzyło 
się, żeby nie ukazało się sprostowanie, 
jeśli podano nieprawdziwe informacje. 
Wiemy, że sprostowania nie docierają do 
tak licznej grupy czytelników jak artykuły  
z sensacyjnymi tytułami, jednak zawsze są 
zamieszczane.                     Spisała: (mn) 

26 października w Izbie Historyczno-Przyrodniczej Nadleśnictwa Ustroń odbyła się prelekcja 
Eugeniusza Białasa i Andrzeja Piechockiego. Panowie opowiadali, w jaki sposób powoływano 
do życia ośrodki edukacji ekologicznej. Pierwszym tego typu ośrodkiem, który tworzyli, było 
Nadleśnictwo w Wiśle, jeszcze w latach 90. Jak zaznaczali prelegenci, nie do końca wiedzieli, 
co to jest ośrodek ekologiczny i w jaki sposób ma wyglądać, ale to ich nie zrażało – działali. Po 
Wiśle przyszła kolej m.in. na Turek, Rybnik, Bielsko-Białą, Ustroń. Podczas spotkania dzielili 
się tym, z czym mieli problemy podczas tworzenia scenografii, dlaczego wykorzystywali 
poszczególne elementy, co chcieli przez to uzyskać. Zebrani zaś słuchali przyglądając się 
prezentacji pokazującej ogrom pracy, z jakim musieli zmierzyć się panowie.    Fot. A. Jarczyk

45/2017/3/R

12.11.2017  (niedziela) kościół św. Klemensa
 16.15    Koncert „Dzieje hymnu polskiego w dobie odzyskania niepodległości”
13.11.2017  (poniedziałek) Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
 18.45     Wernisaż wystawy Bogumiły Pacyny „Ponieważ człowiek” oraz promocja
   poezji Marii Nowak
14.11.2017  (wtorek)  Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
 16.15     Patrocinium kościelne św. Klemensa śladem misji chrystianizacyjnej 
   świętych Cyryla i Metodego - wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów 
   z pokazem slajdów
16.11.2017  (czwartek) Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
 16.15    Czwartek ze zdrowiem - „Czy można uniknąć raka?” 
   - prelekcja dr. Andrzeja Wojcieszka
17.11.2017  (piątek) Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
 16.15   Wielkie projekty dla małego Ustronia -wizje rozbudowy uzdrowiska 
   w II RP i w PRL-u - prelekcja Mateusza Bielesza połączona 
   z pokazem filmu „Uzdrowisko. Architektura Zawodzia”
19.11.2017  (niedziela) kościół św. Klemensa
 12.00    Uroczysta Suma Odpustowa - przewodniczy i wygłosi kazanie 
   ks. dr Bogusław Kastelik, ojciec duchowny w WSD w Krakowie

XVII DNI KLEMENSOWE
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c                                                               Fot. M. Niemiec

WYJAŚNIENIE 
radnego Jana Zachara

[26 paździrnika - przyp. red.] na Sesji RM zrezygnowałem  
z członkostwa w rządzącym miastem Stowarzyszeniu „Wspólnie 
dla Ustronia”. Nie jest mi po drodze z ich polityką gospodarczą, 
to jest stałym podnoszeniema podatków lokalnych, zaciąganiem 
kredytów przy jednoczesnym braku szukania oszczędności  
w bieżących wydatkach, nazwijmy to, konsumpcyjnych.

W Ustroniu rozpoczęte są duże inwestycje, (stadion, drogi), 
których zakończenie wymaga nakładów i planowane są kolej-
ne (basen), konieczne dla utrzymania konkurencyjnej pozycji 
Ustronia jako miejscowości turystycznej. Na to potrzebne są 
duże pieniądze – są w tym celu zaciągane kredyty, które mają 
to do siebie, że Ustroniacy muszą je spłacić wraz z odsetkami.

W tej sytuacji jest zrozumiała, chyba nie tylko dla mnie, ko-
nieczność oszczędzania - cięcia bieżących wydatków konsump-
cyjnych. Jest to wprawdzie droga NIEPOPULARNA, ale jedynie 
słuszna i rolę radnych rozumiem w ten sposób, by takie konieczne  
i odważne decyzje podejmować, jednak w tym względzie nie 
uzyskałem poparcia w Radzie.

Najłatwiej jest podnosić podatki, zaciągać kredyty, a jednocześ-
nie kupować wyborców, dając licznym grupom tzw. dotacje...

Na spotkaniach radnych wielokrotnie podnosiłem temat nad-
miernych wydatków na „GAZETĘ USTROŃSKĄ”, dotowania 
wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, rozdrabniania kasy na po-
szczególne dzielnice miasta w postaci tzw. BUDŻETU OBYWA-
TELSKIEGO - któremu w istniejącej w Ustroniu formie jestem 
stanowczo przeciwny.

Wydatkowanie tych środków odbywa się przy niedostatecznej 
z braku pieniędzy, a nieodzownej medialnej promocji miasta. 
(W trakcie naszych rządów pod tym względem nie zmieniło się 
praktycznie nic na korzyść, a tym hasłem wygraliśmy wybory...
wstyd). Na skuteczną promocję medialną, wbrew pozorom, było 
i jest nas stać bez strasznych wyrzeczeń i kredytów, wystarczy-
łoby, co sugerowałem, przesunąć środki z GU i BO na ten cel,  
a kalendarz imprez wyglądałby dużo lepiej. Jestem pewien, że  
w realny sposób pozwoliłoby to na wzrost dochodów mieszkań-
ców i miasta przez wygranie konkurencyjnej walki z sąsiednimi 
gminami o pozostawienie w ustrońskich knajpkach, hotelach, 
sklepach itp. pieniędzy turystów. Rolę miasta widzę w stworzeniu 
możliwości zarabiania pieniędzy, w naszym przypadku na tury-
styce, a nie w rozdawnictwie – czyli wędka, a nie ryba.

Równocześnie zwracam uwagę na to, że bogatsze, dzięki rów-
nież takim działaniom promocyjnym, społeczeństwo byłoby stać 
na ogrzewanie domów ekologicznym gazem, a nie syfem, co jest 
poważnym problemem Ustronia.

I tak wracam do podjętej rok temu sprawy nadmiernej dotacji 
do GU, która powiem nieskromnie dzięki moim staraniom jest 
wprawdzie trochę niższa, niż w roku ubiegłym, ale i tak jest astro-
nomiczna. USTROŃ ok. 350 tys. zł - WISŁA ok. 35 tys. rocznie.

Złożone mi obietnice zreformowania tej gazety i przez to dalsze 
oszczędzenie pieniędzy Ustroniaków drogą zamiany tygodnika 
na dwutygodnik, a docelowo na bezpłatny biuletyn miejski, nie 
zostały dochowane.

Nieprzemyślane wydatkowanie pieniędzy w sytuacji zadłużenia 
miasta, oczywiście z kredytu, w formie budżetu obywatelskiego to 
kwota ok. 400 tys. zł, którą jako całość można racjonalnie wydać 
np. na drogę. Rada dokonuje podziału tej kwoty na poszczególne 
dzielnice co sprowadza się to do tego, że duża grupa Ustroniaków 
czuje się usatysfakcjonowana możliwością sfinansowania ich 
drobnych życzeń, za co płacą walutą głosów wyborczych, ale 
w efekcie zamiast np. potrzebnego, kosztownego remontu drogi 
fundujemy drobiazgi, np. ławeczkę,  plac gier czy imprezę lokalną 
de facto marnując te pieniądze.

Protestuję, bo uważam za niemoralne COROCZNE PODNO-
SZENIE wszystkim PODATKÓW, a jednocześnie dotowanie 
rozrywki i hobby pewnym „obrotnym” grupom Ustroniaków 
skupionych w tzw. stowarzyszeniach. Przeznaczana jest na to 
astronomiczna kwota ok. 1 mln zł rocznie. Mieszkańcom odbiera 
się pod przymusem prawnym pieniądze w stale wzrastających 
podatkach , by dotować rozrywkę wybranym dorosłym ludziom,  
a do tego przecież sprowadza się dofinansowanie stowarzyszeń. 
Jest to w czystej postaci rozdawnictwo pieniędzy w celu schle-
biania wyborcom. Bezdyskusyjna jest pomoc publiczna dla ludzi 
niepełnosprawnych czy pozbawionych opieki rodzicielskiej 
dzieci, natomiast jeśli chodzi o dorosłych,sprawnych obywateli – 
sprawa jest dla mnie jednoznaczna - powinni sfinansować wydatki 
na hobby ze swoich zarobków, ewentualnie szukać prywatnych 
donatorów, a nie wyciągać rękę, przy akceptacji radnych, po 
pieniądze publiczne. Dla jasności dodam, że absolutnie nie jestem 
przeciwko organizacjom społecznym czy stowarzyszeniom, tym 
bardziej że prawo przewiduje takie możliwości. Jest to cenna 
inicjatywa mieszkańców, ale jestem przeciwko decyzjom rad-
nych dot. finansowania tych organizacji z pieniędzy odbieranych  
w formie rosnących podatków. 

Parafrazuję znaną wypowiedź Margaret Thatcher, z którą się 
absolutnie zgadzam:

„Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli Radny 
mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze Tobie, bo Rada 
nie ma żadnych własnych pieniędzy”. Dotyczy to zarówno skali 
makro - państwa, jak i naszej małej Ojczyzny Ustronia.

Dziękuję za zaznajomienie się z powyższym tekstem.
(Treść pochodzi ze strony internetowej radnego)                           Jan Zachar

W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy obszerniejszą niż 
zwykle relację z sesji Rady Miasta Ustronia, ponieważ 
dyskutowano nad kluczowymi zagadnieniami dotyczą-
cymi funkcjonowania miasta, w tym na temat polityki 
podatkowej wobec mieszkańców i turystów. Efektem - re-
zygnacja z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu i 
Przestrzegania Prawa radnego Grzegorza Krupy, repre-
zentującego Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia”oraz 
wystąpienie z tego ugrupowania radnego Jana Zachara. 
Przypomnijmy, że Jan Zachar kandydował do Rady Miasta  
w wyborach samorządowych w listopadzie 2014 roku z KWW 
„Twój Ustroń”. W okręgu nr 4 - Ustroń Górny uzyskał popar-
cie 120 mieszkańców. Wkrótce wstąpił do Stowarzyszenia 
„Wspólnie dla Ustronia".   
Jak powiedziała nam kierownik Biura Rady Miasta Magdalena 
Fober, wybór nowego przewodniczącego komisji budżetowej 
odbędzie się poprzez uchwałą radnych podczas sesji.  

Radni Adriana Kwapisz-Pietrzyk i Jan Zachar na zebraniu miesz-
kańców Ustronia Górnego.                                       Fot. M. Niemiec

 PODATKI 2017
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 

iż termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego 
upływa w dniu 15.11.2017 r. Wpłaty można dokonywać 
w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub 
na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na decyzji 
podatkowej.

 

45/2017/2/O
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2.11.2017 r. zostały opublikowane konkursy ofert pn. :
1) Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodocią-

gowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej w mieście” -  termin składania ofert – do 
dnia 10.11.2017 do godziny 10:00.

2) Zakup i dostawa 2 sztuk interaktywnych monitorów dotykowych 
w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tabli-
ca” -  termin składania ofert – do dnia 10.11.2017 do godziny 10:00.

6.11.2017 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: 
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy 

sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kana-
lizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” -  termin składania 
ofert – do dnia 14.11.2017 do godziny 10:00. 

Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE I PRZETARGI

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1073, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń Uchwały 
Nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ustroń, zmienionej Uchwałą Nr 
XXX/357/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 września 2017 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ustroń oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy 
oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki graficzne określające granice opracowania zmian stu-
dium dostępne są w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Ustroń pok. 31 oraz w menu przedmioto-
wym Biuletynu Informacji Publicznej w  zakładce „Obwieszczenia 
i Komunikaty / Inwestycje Architektura i Gospodarka Gruntami”.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany studium 
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczal-
nym terminie do 11 grudnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, 

ul. Rynek 1
• ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospo-

darki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@
ustron.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Miasta Ustroń.

             Burmistrz Miasta Ustroń
             Ireneusz Szarzec

45/2017/1/OO WYDATKACH
na GAZETĘ USTROŃSKĄ 

pisze radna Barbara
Staniek-Siekierka 

Szanowni Mieszkańcy, Czytelnicy Gazety Ustrońskiej
W czasie obrad XXXI Sesji Rady Miasta radny Jan Zachar 

(członek Stowarzyszenia „Wspólnie dla Ustronia” - złożył re-
zygnację z członkostwa w stowarzyszeniu na sesji) nawiązał do 
tematu „być albo nie być” Gazety Ustrońskiej. Potwierdzam, 
że w 2016 r. była dyskusja dotycząca wydawania gazety/infor-
matora. Główna koncepcja była przedstawiona przez radnego 
p. Grzegorza Krupę, który miał wizję informowania mieszkań-
ców o Mieście Ustroń (nie znalazło to jednak odzwierciedlenia  
w protokołach właściwej komisji RM). 

Na swojej stronie internetowej radny Jan Zachar przedstawił 
wiele uwag dotyczących oszczędności budżetowych. Odniosę 
się tylko do 2 uwag:

1. Środki finansowe na utrzymanie jednostki budżetowej „Ga-
zeta Ustrońska” 

rok 2016
wydatki  385.384,56 zł
dochody  148.509,09 zł
   236.875,47 zł – wydatki Miasta

rok 2017
planowane wydatki 333.816,00 zł
planowane dochody      142.850,00 zł
    190.966, 00 zł – planowane wydatki 
                 Miasta

Przedstawiona przez Jana Zachara informacja, że GU kosztuje 
budżet miasta (podatnika) 350.000 zł, jest nieprawdziwa. 

2. Budżet obywatelski to kwota 360.000 zł na 2017 r. – podzie-
lono na 9 osiedli po 40.000 zł.

Swoje stanowisko już kilkakrotnie przedstawiałam. Uważam, 
że znaczenie dla mieszkańców miałyby inwestycje większe  
(i droższe), realizowane sukcesywnie w poszczególnych dziel-
nicach. Lecz radni ze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Ustronia”, 
którego członkiem był radny Jan Zachar, uznało za swój sukces 
wprowadzenie BO w tej formie do budżetu Miasta Ustroń na 
rok 2017 i 2018.

W następnych nr GU planuję przedstawić Mieszkańcom Ustro-
nia – Czytelnikom GU inne zagadnienia dotyczące prac Rady 
Miasta Ustroń. 

Z wyrazami szacunku,
                                         radna Barbara Staniek-Siekierka 

   

Radna Barbara Staniek-Siekierka z przewodniczącym Zarządu Osiedla 
Zawodzie Pawłem Mitręgą.                                        Fot. A. Jarczyk
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Na spotkanie przybyły osoby, które chciałyby, aby w mieście uporządkowano kwestię związaną 
z reklamowaniem się.                                                                                        Fot. A. Jarczyk

LICYTACJA O MIEJSCE

Spotkanie to ma zainicjować szerszą dys-
kusję na temat poprawy estetyki Ustronia 
w odniesieniu do obiektów reklamowych. 
Prowadzący dr Bartłomiej Buława i Alicja 
Bąk-Żerebiec, którzy na zlecenie Urzędu 
Miasta zajmują się tą tematyką, przedsta-
wili pewne założenia, które mają pomóc  
w unormowaniu tej sprawy. Opierali się na 
ustawie krajobrazowej, która w polskim 
prawie funkcjonuje od dwóch lat. Aby jej 
zapisy mogły być wdrożone w mieście, 
radni muszą opracować i zagłosować za 
uchwałą reklamową, regulującą tę kwestię. 
Czy tak się stanie w Ustroniu, czas pokaże. 
Póki co, na zlecenie gminy, odbywają się 
spotkania, podczas których mieszkańcy 
mogą zabrać głos. 

– Trzeba sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, czy Miasto Ustroń ma taką wolę, aby 
zainteresować się tym tematem? Ustawa 
krajobrazowa daje możliwości regulowania 
reklam i małej architektury, w skład której 
wchodzi projektowanie ławek, koszy na 
śmieci, stojaków na rowery czy ogrodzeń 
– mówili prowadzący. – Poprzez dyskusję 
na ten temat chcemy przede wszystkim 
zwiększyć konkurencyjność miasta. Uzdro-
wisko Ustroń to rozpoznawalna marka, 
jednak miejscowa społeczność powinna 
dbać o jej dalszy rozwój. Warto podnosić 
estetykę przestrzeni wspólnej, zwłaszcza 
centrum miasta, a także wyeksponować 
walory krajobrazowe uzdrowiska jako 
miasteczka górskiego, bo to one stanowią 
przede wszystkim o jego marce.

Uwaga zwrócona została na to, aby 
próbować wypracować zasady reklamowe 
jako kompromis pomiędzy walorami kra-
jobrazowymi, które są obecnie zasłonięte 
przez reklamy, a potrzebami komercyjny-
mi, których nie należy bagatelizować, ale 
umiejętnie wkomponować je w charakter 
Ustronia. 

– Jeżeli w Ustroniu te działania by się 
rozpoczęły, to efektem byłoby uporząd-

kowanie przestrzeni wizualnej. Idąc przez 
centrum ta przestrzeń nie będzie do nas mó-
wić tylko reklamami, ale będzie to odbiór 
głębszy, z pokazaniem charakteru miasta. 
Uważamy, że ważne jest zmniejszenie po-
wierzchni reklamowej. Po przekroczeniu 
pewnej krytycznej ilości reklam, one do nas 
nie przemawiają. Wzrasta ich nachalność, 
przez co tracą swoją czytelność. Póki co 
zdaje się, że trwa licytacja o miejsce re-
klamowe i próba zajęcia jak największej 
przestrzeni. A nie o to chodzi – uzasadniali 
prowadzący. 

Na przykładzie innych miast w Polsce  
i na świecie pokazywali, w jaki sposób 
można wkomponować reklamy w dane 
miejsce, podkreślając jego charakter. Waż-
ne jest to, aby zachować spójną kolorystykę 
i wielkość szyldów czy banerów reklamo-
wych. Nie bez znaczenia jest tu architektura 
miejska, która może pomóc w reklamo-
waniu się. Sam Ustroń powinien kojarzyć 
się z górami, zboczami, łąkami, szerokimi 

panoramami widokowymi. Tymczasem  
w wielu miejscach jest nadmiar reklam. 

– Nie proponujemy likwidowania rekla-
my zewnętrznej, zdejmowania wszystkich 
szyldów – przekonywał Bartłomiej Bu-
ława. – Chodzi o to, aby przedsiębiorcy 
i reklamodawcy mogli prezentować tre-
ści reklamowe, ale żeby odbywało się to 
według jakichś zasad, w cywilizowany 
sposób. Myślę, że część firm reklamowych, 
szczególnie te profesjonalne, będą zadowo-
lone z tego, że mogą robić coś ładniejszego, 
coś, co wymaga większego zaangażowania 
i daje satysfakcję zamiast drukowania 
niekończących się rolek bilbordów - byle 
jak najtaniej. 

Choć ciężko kontrolować przestrzenie 
miejskie za pomocą przepisów, to – jak 
mówiła Alicja Bąk-Żerebiec – można,  
a nawet trzeba się z tym zmierzyć. Dzięki 
odważnemu podejściu do tematu reklama 
stanie się w efekcie wyrazem artystycz-
nym, wkomponowanym w budynek czy 
deptak.

– Dwa lata temu sfotografowaliśmy 600 
reklam, które stały na ul. Katowickiej. 
Obecnie zmiany liczbowe są niewielkie, 
natomiast zaobserwowaliśmy to, że część 
nośników jest postrzępionych, wyblakłych, 
których jest więcej niż 2 lata temu. Znaki 
drogowe czy ważne informacje zlewają się 
kolorystycznie z reklamami bądź są przez 
nie przytłaczane – wskazywał Buława.

Jak zauważyli prowadzący, dyskusja na 
ten temat może mieć kontynuację w postaci 
uchwały reklamowej. Należałoby wypra-
cować pewne rozwiązania koncepcyjne, 
w jaki sposób ta kwestia ma zostać zrea-
lizowana i przekuć to na akt prawa miej-
scowego. Efektem byłby spójny system 
identyfikacji wizualnej głównych punktów 
i ulic w mieście. W przypadku wejścia  
w życie takiej uchwały, reklamodawcy 
będą mieli 12 miesięcy na zmianę i dosto-
sowanie tego, co nie spełnia standardów 
zapisanych w miejscowym akcie prawnym. 
Pytanie tylko, czy ten zostanie rzeczywi-
ście wdrożony.            Agnieszka Jarczyk

Zainteresowane tym tematem osoby 
zapraszamy do wypełnienia ankiety znaj-
dującej się na stronie:

http://ustron.pl/aktualnosci#/news/1015.

W drodze na Zawodzie można zobaczyć szereg reklam.                                 Fot. A. Jarczyk

Dwa lata temu w życie weszła tzw. ustawa krajobrazowa, której zapisy pozwalają 
regulować samorządom m.in. ilość i wielkość stawianych reklam w przestrzeni 
miejskiej. Dwa tygodnie temu w bibliotece odbyło się dyskusyjne spotkanie na ten 
temat. Przybliżano opcje, które pomogłyby naszemu miastu unormować kwestię 
związaną z nadmiarem reklam.

*  *  *
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TYLKO ONA I FARBA
Arteterapia, czyli leczenie przez sztukę. Tym, od 24 lat, zaj-
muje się Dariusz Gierdal. W Sanatorium „Równica” prowadzi 
pracownię, do której może przyjść dosłownie każdy. Przyjść, 
aby malować i pokazać dzięki temu swoje „ja”. Ostatnio nie-
które prace zawitały w „Galerii pod Jodłą” Muzeum Skalickiej, 
które można oglądać do końca grudnia.

4 listopada odbył się wernisaż pt. „Arteterapia – spotkanie z wy-
obraźnią”, otwierający wystawę niezwykłych prac, które powstały 
pod czujnym okiem ustrońskiego artysty. Obrazy przedstawiają 
martwą naturę, ludzi, zwierzęta - nie mogło oczywiście zabraknąć 
ukochanych przez pana Dariusza kotów. Artysta opowiadał o au-
torach obrazów i technikach zastosowanych podczas malowania. 

Uczestnicy zajęć z arteterapii malowali także koty, ulubione zwie-
rzęta Dariusza Gierdala.                                            Fot. A. Jarczyk

Obrazy, które obecnie wiszą w „Galerii pod Jodłą” nie stanowią 
całego zasobu dzieł powstałych w pracowni. Niedługo nastąpi 
zmiana obrazów, tak aby ukazać jak najwięcej prac, a przez to 
odkryć nowe osobowości. 

– Ludzie, którzy przychodzą do pracowni, są naprawdę różni, 
z różnych zakątków świata. Były osoby ze Szwajcarii, Anglii, 
Kanady, a nawet Australii – opowiadał Dariusz Gierdal. – Czasem 
są takie spotkania, podczas których osoby łączą się w bardzo 
mocną grupę i zaprzyjaźniają ze sobą. Ostatnio miałem pięć 
takich pań, które stanowiły niezwykły team, ja im tam w ogóle 
nie byłem potrzebny.

Jak mówił artysta, niezapomnianym wydarzeniem był moment 
pojawienia się w pracowni pewnej starszej pani pochodzącej  
z Częstochowy. Miała 80 lat i początki Alzhaimera. Była bardzo 
elegancko ubrana. Zaczęła malować obraz. Na początku używała 
pędzli, ale później tak bardzo zaangażowała się w tworzenie, że 
odrzuciła pędzle na bok i używała swoich rąk. 

– Najpierw pobrudziła się jedna część garderoby, potem 
kolejna. Obecne tam panie, aby ratować ubiór starszej kobiety, 
rozebrały ją prawie że do halki. Nałożyliśmy tej pani duży far-
tuch – wspominał Gierdal. – Miała farbę na twarzy i na rękach, 
aż po łokcie, gdzie nie było ani jednego milimetra wolnej skóry. 
Malowała po prostu całą sobą. Było to jedno z najmocniejszych 
obrazów, jakie widziałem w trakcie mojej pracy. Dla tej pani  
w tamtym momencie świat nie istniał, była tylko ona i farba. Nic 
więcej. Bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje. 

Innym ciekawym momentem była praca z pewnym młodym 
człowiekiem, Konradem, który cierpiał na silne porażenie 
mózgowe. Ledwo mówił. Podczas zajęć namalował tygrysa. 
Malowanie przychodziło mu zresztą z bardzo dużą trudnością. 
Na początku jego obraz stanowił rozrzucone plamy, ale kiedy  
w tych plamach chłopak spostrzegł zwierzę, bardzo się ucieszył. 
Jak mówił Gierdal, takich chwil jest dużo. Momentów radości  
i satysfakcji z wykonanego dzieła. 

Co samemu artyście daje ta praca?
– Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, kogo człowiek spotka. Po 

drugie, nie należy ludzi oceniać zaraz na początku. Pierwsze 
wrażenie jest bardzo często mylne. Ludzie, po bliższym po-
znaniu, okazują się o wiele fajniejsi niż im samym się wydaje. 
Fajne jest też patrzenie, jak osoby w pracowni odkrywają coś 
nieprzewidywalnego. Dzieją się tam rzeczy nie do końca od 
nas zależne. Ludzie odkrywają, że coś się tworzy na ich oczach. 
Szybko – wymieniał Gierdal. – Co jeszcze? Człowiek słyszy 
różnego rodzaju historie, które często pokazują, że zdarzają się 
niesamowite rzeczy. No i oczywiście wartością samą w sobie jest 
to, że jednak trochę lat już tam jestem. 

Pracownia arteterapii otwarta jest cztery razy w tygodniu. 
Zaproszeni są do niej wszyscy bez wyjątku. Agnieszka Jarczyk

SMOG 
A NASZE ZDROWIE

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 
Wantuły w Ustroniu zaprasza na spotkanie 
pt. „Smog - wpływ zanieczyszczonego 
powietrza na nasze zdrowie”. Wykład 
poprowadzi pani Małgorzata Węgierek  
z Ustrońskiego Klubu Ekologicznego, 
pracownik Wydziału Ochrony Środowi-
ska UM w Cieszynie. Spotkanie odbędzie 
się 21 listopada (wtorek) o godz. 17.00  
w Czytelni MBP.

ZMIANA TRASY 
BIEGU LEGIONÓW
W związku z przedłużającym się remon-

tem ul. Sportowej i w trosce o bezpieczeń-
stwo uczestników, trasa XXVIII Biegu 
Legionów została zmieniona !!!

Nowy przebieg to 3 pętle na trasie al. 
Legionów, ul. Armii Krajowej, ul. Nad-
rzeczna, ul. Grażyńskiego, al. Legionów.

Na zdjęciu widać jeszcze trwające prace, ale po sprzęcie i pracownikach nie ma już śla-
du. Miejski Dom Kultury ma wreszcie kulturalny parking. Dyrektor „Prażakówki” Barbara 
Nawrotek-Żmijewska cieszy się, że zdążono na Ustrońską Jesień Muzyczną, zadowolenie 
wyrażają też uczestnicy zajęć i wydarzeń w MDK. Dyrektor podkreśla, że firma wykonała 
roboty bardzo sprawnie i terminowo. W wyniku przetargu zadanie powierzono przedsiębior-
stwu SIM Mariusza Świerkosza z Goleszowa, parking kosztował 191.202,20 zł. Fot. M. Niemiec                     
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Michael 
Morys - Twarowski 
„Narodziny potęgi. 
Wszystkie podboje 

Bolesława Chrobrego”
Popularnonaukowa książ-
ka, napisana z zacięciem 
godnym powieści sensacyj-
nej. Bardzo dobrze udoku-
mentowana pod względem 
merytorycznym, ale w sty-
lu lekkim i wciągającym 
czytelnika w sam środek 
historii. Pierwszy, oficjalnie 
koronowany król Polski. 
Zdobył Kraków, podbił Pra-
gę, zaorał Połabie i zagarnął 
Kijów. Nie bał się niemie-
ckiego cesarza, zasiadł na 
legendarnym tronie Karola 

Wielkiego. I miał nie mniej-
sze od niego ambicje. Pro-
wadził wojny ze wszystkimi 
sąsiadami, chcąc wydrzeć 
im należne Polsce ziemie.  
Bezczelny, zaborczy, dia-
belnie skuteczny. Polak, 
który nie kłaniał się nikomu 
– Bolesław Chrobry.

Jakub Małecki   „Rdza”
Nowa książka autora „Dy-
gotu”. Powieść o przyjaźni, 
miłości i o tym, czym jest 
życie… Historia Tośki i jej 
wnuka Szymona, splatają-
ca się w zadziwiający ciąg 
zdarzeń. Współczesna po-
wieść stworzona z epickim 
rozmachem.

BYĆ JAK MOTYL

Sala widowiskowa „Prażakówki” wy-
pełniona była po brzegi. Co niektórzy, na 
krótko przed koncertem, mieli problem  
z zakupieniem biletów, które rozeszły 
się jak ciepłe bułeczki. Panie i pano-
wie ubrani w piękne stroje oczekiwali  
w napięciu na ten moment – pojawienie 
się na scenie trzech tenorów: Bartosza 
Kuczyka, Mirosława Niewiadomskiego 
i Kordiana Kacperskiego. Zanim jednak 
ten moment nastał, wszystkich obec-
nych przywitała dyrektor MDK Barbara 
Nawrotek-Żmijewska. 

– Szaruga za oknem, u nas na scenie 
jasno, a myślę, że u państwa w sercach 
ciągle maj - tak jakby to wyśpiewał Jerzy 
Wasowski czy Jeremi Przybora. A ten maj 
to dlatego, że zaraz na scenie pojawią się 
państwa ulubieńcy, czyli wspaniali teno-

rzy scen poznańskich i łódzkich: Bartosz 
Kuczyk, Mirosław Niewiadomski i Kor-
dian Kacperski – mówiła dyrektor. – Dro-
dzy państwo, gdzieś kiedyś przeczytałam,  
a była to literatura skandynawska, że ar-
tyści są jak motyle – jak rozwiną skrzydła 
to lecą, lecą i lecą. A ci nasi artyści rze-
czywiście tacy są. Swoje skrzydła już roz-
winęli kilkanaście lat temu i dalej unoszą 
się na tej fali, ale wszystko zawdzięczają 
swojemu uporowi, pracowitości, oczywi-
ście talentowi, ale też niezwykłej sympatii  
i życzliwości, którą darzą publiczność.  
I państwo, mam nadzieję, to czują. Cieszę 
się, że mogę zaprosić państwa na koncert 
trzech tenorów. 

Wśród burzliwych oklasków pojawili 
się oni – trzej panowie, którzy przywitali 
publiczność piosenką „Brunetki, blon-

dynki”. Zaraz potem przemówił Bartosz 
Kuczyk, który tego wieczoru zabawiał 
zgromadzonych co ciekawszymi anegdot-
kami i historyjkami, które wprowadzały  
w kolejną odsłonę koncertu. 

– Doczekaliśmy się, aby znowu wy-
stąpić w Ustroniu. Jesteśmy przeszczę-
śliwi, że ponownie możemy być tu  
z wami. Dziękuję pani dyrektor za to 
piękne przywitanie – mówił na początku 
tego muzycznego wydarzenia Bartosz 
Kuczyk. – Słowo, którym wprowadziła 
nas w ten koncert było tak wzruszające 
i tak piękne, że zacząłem się zastana-
wiać za kulisami, oczywiście nie mu-
szę państwu mówić, że nie tylko ja się 
zastanawiałem, bo oni byli przekonani  
o tym, że na swoich skrzydłach by od-
lecieli, ale patrzyli na mnie i pytali jak 
daleko. Ale cóż, tak to z nimi zawsze 
jest. Drodzy państwo, dzisiaj mnóstwo 
rzeczy nowych, dzisiaj też mnóstwo tych 
przebojów, które państwo znają i kochają. 

Koncert trzech tenorów, choć nie pierw-
szy, odsłanił nowe, zaskakujące oblicze 
wykonawców, a za ich sprawą także 
znanych piosenek.    Agnieszka Jarczyk

Choć ich koncert nie był pierwszym w naszym mieście, to niezmiennie przyciąga 
rzesze wielbicieli, zarówno tych stałych, jak i tych nowych. Trzej tenorzy zawładnęli 
sercami obecnych i wcale nie dziwota – mają w sobie to coś: głos.  

Mirosław Niewiadomski, Bartosz Kuczyk i Kordian Kacperski.                                                                                                  Fot. A. Jarczyk
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Przy ustrońskim 
stole

USTRONIU
Tym razem przedstawiam zdjęcie, będące częścią spuścizny 

przekazanej do Muzeum Ustrońskiego przez Mariana Ży-
romskiego, wykonane w 1924 r. Możemy podziwiać na nim 
uroczy zakątek Ustronia, gdzie dzisiejsza ul. Ogrodowa łączy 
się ze Strażacką. Na pierwszym planie otoczona wierzbami  
Młynówka, na której była 
tzw. szyroczyzna, czyli 
płaskie zejście dla furma-
nek i dorożek, ułatwiające 
napojenie koni czy umy-
cie kolasy. Z tego miej-
sca korzystał m.in. słynny 
ustroński dorożkarz An-
toni Gross, posiadający 
długą brodę, przez którą 
brano go za żyda, choć 
był chrześcijaninem. Po 
prawej budynek, w któ-
rym od lat 30. XX w. war-
sztat szewski prowadził 
Franciszek Olbort – dziś 
mieści się tam sklep pa-
pierniczy. Dalej na lewo 
widzimy dzisiejszą remi-
zę OSP Ustroń Centrum. 
150 lat temu znajdowała 
się w tym budynku re-
stauracja oraz sklep to-
warów mieszanych Szy-
mona Flacha, a w okresie 
międzywojennym zajazd  
i sklep artykułów kolo-

Dynia romantycznie
Sezon na dynie trwa aż do pierwszych przymrozków, nic 

więc dziwnego, że to warzywo stało się dla jesieni wręcz 
symboliczne. W ostatnich latach dostępne jest bardzo 
łatwo i już nie tylko w jednej odmianie, lecz  
w wielu  blisko dwudziestu gatunków – od 
dyni zwyczajnej poczynając, poprzez 
bardzo popularne Hokkaido, aż po 
egzotycznie wyglądającą dynię nie-
bieską czy białą. 

Moja ulubiona to dynia prowansal-
ska, czyli Muscat de Provence, o zielo-
nej skórce, lekko melonowym zapachu  
i miąższu tak słodkim i delikatnym, że 
można jeść ją także na surowo. Ze względu 
na swoją soczystość i fakt, że szybko mięknie, 
świetnie nadaje się do zupy. I mimo że zupa dyniowa 
to już jesienny klasyk, żeby nie powiedzieć – trochę nuda, 
szczerze polecam krem z dyni Muscat. Wystarczy obrać ją, 
pokroić na kawałki i dusić do miękkości z cebulą (najlepiej 
czerwoną) i czosnkiem, doprawioną solą i pieprzem albo 
najlepiej świeżym lub suszonym chilli. Do miękkiej już dyni 
polecam dodać pomidory, najlepiej w formie passaty, czyli 

przecieru, ponieważ ich kwaskowatość doskonale równo-
waży słodycz dyni i czyni ją nieco ciekawszą. Całość należy 
jeszcze chwilę gotować a potem zmiksować na gładki, gęsty 
krem dodając wody lub bulionu według uznania. Takiej zupy 
nie trzeba już zabielać, warto jednak polać ją odrobiną 
masła lub oliwy z szałwią, ponieważ jest to zioło, które  
z dynią komponuje się wręcz doskonale. Kilka jego listków 
należy podgrzać na maśle lub oliwie (a najlepiej na maśle 
z odrobiną oliwy, wtedy na pewno nic się nie przypali) aż 
staną się chrupkie. Wykładamy je później na gotową porcję 
zupy, skrapiając dodatkowo tłuszczem. 

Taki gęsty krem jest bardzo pożywny i sycący, osoby 
dbające o linię nie muszą się obawiać (o ile 

przymkną oko na dodatek masła, albo po 
prostu go pominą). Dynia to warzywo 

niskokaloryczne i bogate w błon-
nik. Nie tylko w błonnik zresztą, 
dostarcza również sporo cynku  
i beta-karotenu, przeciwutlenia-
cza przetwarzanego w ludzkim 

organizmie na witaminę A. 
A jeśli bogactwo witamin i mine-

rałów nie jest wystarczająco przeko-
nujące, wspomnę jeszcze, że tradycyjnie 

dynię, a zwłaszcza jej pestki, uznaje się za 
afrodyzjak szczególnie korzystnie wpływający na mę-
ską potencję. Znajduje to całkiem dobre uzasadnienie  
w fakcie, że poza wspomnianym cynkiem zawiera tokoferol 
zwany czasem witaminą płodności. Może to za ich sprawą 
rzeczona zupa potrafić nastroić romantycznie. A może to 
po prostu jej smak.                                           Ewa Depta

nialnych Natana i Emila Goldfingerów. Po sąsiedzku stał drew-
niany dom Gustawa Szczepanka, w połowie którego mieściła się 
kuźnia Jana Podżorskiego. Z lewego brzegu dostrzegalny jest 
także fragment kościoła ewangelicko – augsburskiego.

                                                   Alicja Michałek
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DLA OJCZYZNY

Na naszym terenie działa Hufiec Ziemi 
Cieszyńskiej. Skupia on blisko 300 osób, 
które funkcjonują w określonych grupach 
wiekowych: zuchy, harcerze, harcerze star-
si oraz wędrownicy. Jak można przeczytać 
na oficjalnej stronie hufca, cele, jakie są 
stawiane jego członkom to: „Stwarzanie 
warunków do wszechstronnego, intelektu-
alnego, społecznego, duchowego, emocjo-
nalnego i fizycznego rozwoju człowieka; 
nieskrępowane kształtowanie osobowości 
człowieka przy poszanowaniu jego prawa 
do wolności i godności, w tym wolności 
od wszelkich nałogów; upowszechnianie  
i umacnianie w społeczeństwie przywią-
zania do wartości: wolności, prawdy, spra-
wiedliwości, demokracji, równouprawnie-
nia, samorządności, tolerancji i przyjaźni; 
upowszechnianie wiedzy o świecie przy-
rody, przeciwstawianie się jego niszczeniu 
przez cywilizację, kształtowanie potrzeby 
kontaktu z nieskażoną przyrodą; stwarzanie 
warunków do nawiązywania i utrwalania 
silnych więzi międzyludzkich ponad po-
działami rasowymi, narodowościowymi  
i wyznaniowymi”.

Jedną z osób, które działają w tym hufcu, 
jest Hania Steciuk, uczennica Gimnazjum 
nr 2 w Ustroniu. Swoją przygodę z harcer-
stwem rozpoczęła w 1. klasie gimnazjalnej, 
a wciągnęła ją w to koleżanka.

– Już wcześniej myślałam o tym, aby 
działać dla ojczyzny. Mój tata bardzo długo 
był harcerzem, został nawet w pewnym 
momencie harcmistrzem. Oprócz niego,  
w mojej rodzinie harcerzami byli także 
babcia i pradziadek. Jest to zatem takie 
powołanie przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Z kolei mama pokazała mi 
stanicę harcerską w Górkach Wielkich, 
której twórcą był Aleksander Kamiński, 
autor „Kamieni na szaniec”. To miejsce 
zrobiło na mnie duże wrażenie – mówiła 
Hania. – Podoba mi się działanie dla oj-

czyzny, bo choć wymaga sporego wysiłku 
i pełnej gotowości na wypadek konfliktu 
zbrojnego, to jest to coś, za czym warto iść. 
Wiadomo, że jest strach przed wojną, ale 
jeżeli by wybuchła, nie wyobrażam sobie 
innego kroku jak tylko taki, aby służyć 
jako sanitariuszka, co zresztą jest moim 
obowiązkiem. Myślę sobie, że wielkim 
honorem jest umrzeć za ojczyznę - taki 
los spotkał młodych bohaterów „Kamieni 
na szaniec”. Nie chciałabym uciekać przed 
tymi obowiązkami obywatelskimi i stawiać 
własne życie ponad wartości patriotyczne.  

Harcerstwo rozwija i kształci, to próba 
charakteru, nauka radzenia sobie w trud-
niejszych warunkach i sytuacjach. Poma-
gają w tym zbiórki i biwaki. 

– Każdą zbiórkę możemy przygotować, 
przez co jeszcze bardziej się angażujemy. 
Dzięki temu zbieramy doświadczenia. 
Biwaki kształtują charakter, uczą, jak prze-
trwać w trudnych warunkach. Za pomocą 
sprawności, które mamy do zrealizowania, 
widzimy, co potrafimy, a czego jeszcze trze-
ba się nauczyć. Najbardziej jestem dumna 
ze zdobycia sprawności Robinsona. Wraz z 
koleżanką całą deszczową noc spędziłyśmy 
w lesie w samodzielnie przygotowanym 
szałasie. Dwa razy brałam też udział w grze 
nocnej „Cichociemni”, która na naszym 
terenie jest organizowana od wielu lat. 
Mamy również różne kursy, które pomagają 
zamknąć poszczególne stopnie w harcer-
stwie i sięgać po te wyższe – wyjaśniała 
Hania. – W hufcu wszyscy są serdeczni, 
pomocni. Nie korzystają z wygody, jaką 
dziś możemy obserwować, ale spędzają ten 
czas w inny sposób. Poprzez to działanie 
można się poczuć zobowiązanym wobec 
ojczyzny, a to jest niezwykle ważne.

Dla Hani patriotyzm jest miłością do oj-
czyzny, braniem za nią odpowiedzialności. 
Podczas obchodów Święta Niepodległości 
czyni wartę honorową przy pomnikach 
upamiętniających poległych żołnierzy. 
Oprócz tego harcerze mają własne inicja-
tywy, jak np. akcja „Znicz”, podczas której 
sprzedają znicze, a dochód przeznaczony 
jest na harcerską działalność. Rok temu 
harcerze przygotowali też akcję pakowania 
ludziom zakupów przy sklepowych kasach, 
mieli ze sobą skarbonkę, do której można 
było wrzucić dowolną kwotę. Pieniądze 
z tej działalności przeznaczono na obóz 
harcerski. Choć harcerstwo wygląda w tej 
chwili nieco inaczej niż kiedyś, kiedy to 
patrioci wstępowali w szeregi hufieckie  
z myślą o obronie kraju przed bardzo re-
alnym zagrożeniem i agresorem, to teraz 
wartości związane z obroną ojczyzny są 
nadal wpajane młodym osobom. 

– Myślę, że dziś młodzi ludzie poszukują 
czegoś, co pozwoli im być indywiduali-
stami, a w harcerstwie jest pełno takich 
ciekawych osób. Nieraz młodzież zostaje 
odbierana dość stereotypowo - telefony, 
tablety i nic więcej ich nie interesuje. 
Jednak wbrew pozorom wielu jest takich, 
którzy chcą działać, rozwijać się, co widać 
właśnie w harcerstwie, które coraz bardziej 
odżywa. To jest piękne poświęcenie, może 
być opłacone własnym życiem, ale to właś-
nie jest służba – zaznaczała Hania. 

W dzień Święta Niepodległości, oprócz 
obchodów w gronie harcerskim, dziewczy-
na chce obejrzeć film o ludziach, którzy 
walczyli o naszą ojczyznę. Być może bę-
dzie to ekranizacja „Kamieni na szaniec”. 
W podziw wprawia takie podejście do 
sprawy związanej z postrzeganiem włas-
nego kraju, zwłaszcza że Hania jest bardzo 
młodą dziewczyną. Niejeden starszy móg-
łby uczyć się od niej prawidłowego podej-
ścia do zagadnienia, jakim jest patriotyzm. 
Może tegoroczne obchody Święta Niepod-
ległości staną się takim przyczynkiem do 
głębszego zastanowienia nad tą kwestią?

                               Agnieszka Jarczyk

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Jest to dzień upamiętniający 
odzyskanie przez Polskę niezależności. Wśród młodzieży, wbrew pozorom, rośnie 
świadomość obywatelska i poczucie obowiązku oraz odpowiedzialności za kraj.  
A jedną z form działania jest harcerstwo, które zrzesza młodych patriotów. 

Harcerki przeprowadzały akcję pakowania 
produktów przy sklepowych kasach. Dochód 
przeznaczono na obóz harcerski. Z prawej 
strony stoi Hania Steciuk.
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1. Rudzica   12 12:0 302:209
2. Husaria 12 12:4 373:281
3. Kasa Chorych 9 10:3 308:252
3. Belfry 7 8:7 319:322
5. Istebna 5 7:9 343:353
6. Kubala 5 6:8 304:343
7. Drużyna A 5 6:9 354:365
8. Sarenki 3 4:9 276:297
9. Teraz. My 3 4:9 250:309
10. OSP Lipowiec 0 1:12 241:320

POGROM NA OTWARCIE
W sobotę 4 listopada MKS Ustroń roze-

grał swój pierwszy mecz w lidze młodzi-
ków. Pierwszym rywalem był KS Tajfun 
Harbułtowice. Mecz ten był istnym popisem 
ustroniaków. Po 15 minutach podopieczni 
trenera Piotra Bejnara prowadzili już 18:0. 
Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 
27:5. W drugiej połowie na boisku poja-
wili się wszyscy rezerwowi, a przewaga 
w dalszym ciągu się powiększała. Mecz 
zakończył się wygraną ustroniaków 50:15!

MKS wystąpił w składzie (w nawiasie 
liczba bramek): Dawid Oliwka, Piotr Bro-
warczyk, Sebastian Nogowczyk - Ignacy 
Jaworski (13), Aleksander Bejnar (10), 
Maciej Darowski (6), Piotr Gawlas (5), 
Patryk Siekierka (5), Bartosz Mrowiec 
(5), Aleksander Kowalczyk (3), Łukasz 
Gogółka (2), Maksymilian Chłopecki (1), 
Kamil Podżorski, Karol Gierczak, Piotr 
Szturc, Krzysztof Markuzel.                   

                                Arkadiusz Czapek

Paweł Ciaś, zawodnik Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Beskidy”, wygrał 
Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemne-
go ITF Egypt F32 Futures, który odbywał 
się od 30 października do 5 listopada  
w egipskim kurorcie Sharm El Sheikh.  
W finale zawodnik z Ustronia pokonał Ho-
lendra Ryana Nuboera – 6:3, 6:4. Zaś Mate-
usz Kowalczyk, również UKS „Beskidy”,  
w parze z Szymonem Walków z Wrocławia 
po raz drugi z rzędu dotarł do finału debla 
turnieju ITF Czech Republic F8 Futures 
w Opawie. Mecz odbył się 5 listopada,  
a zakończył porażką duetu Kowalczyka 
po bardzo zaciętym pojedynku. Wygrał 
Karol Dziewiecki i Maciej Smoła – 6:7 
(4:7), 7:6 (7:4), 8:10.

W minioną sobotę w czeskim Taborze 
odbyły się Mistrzostwa Europy Masters 
w kolarstwie przełajowym. W rywalizacji 
mężczyzn pomiędzy 55. a 59. rokiem życia 
11. miejsce zajął Jacek Brzózka z Ustro-
nia. Kolarz grupy JBG-2 Professional 
MTB Team do zwycięzcy, Niemca Armina 
Raible'a, stracił trzy minuty i dwanaście 
sekund.

CORAZ CIEKAWIEJ 
W LIDZE SIATKÓWKI

SUKCESY
TENISISTÓW

Czwarta runda rozgrywek znów przynio-
sła nieoczekiwane rozstrzygnięcia.

 Mało kto spodziewał się, że zespół Bel-
frów, zmagający się z licznymi kontuzjami 

swoich zawodników i zaliczeniu porażek 
w dwóch pierwszych meczach, gładko 
pokona dotychczasowego lidera, zespół 
Kasa Chorych. 

Zespół Istebna, po doskonałym początku 
(pokonali 3:0 Belfrów- mistrza ubiegło-
rocznej edycji Ligi), też dostali zadyszki 
i zaliczyli dwie porażki. Wszystko to 
sprawia, że Liga nabiera kolorytu, rywa-
lizacja staje się coraz bardziej wyrównana 
a rozstrzygnięcia w kolejnych rundach 
trudne do przewidzenia. Cieszy to bardzo 
organizatorów, bo właśnie o to chodzi. 
V runda: 
Niedziela 19 listopada 2017 r. SP - 1
godz. 9.00 K.S. Rudzica - Belfry
godz. 10.30 Drużyna A - Teraz. My      
godz. 12.00 Kubala - Sarenki
godz. 13.30 Istebna - OSP Lipowiec
godz. 15.00 Kasa Chorych - Husaria

BRZÓZKA
JEDENASTY
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www.ustron.pl
10.11 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Niepoprawni  
  marzyciele, czyli z głową w chmurach”, MDK 
  „Prażakówka”
10.11 17.00 Seminarium Sportowe, Hotel Muflon
10.11 18.00 Projekcja multimedialna grupy „Gorole” pt. 
  „Magiczne Andy – Peru”, Czytelnia Miejskiej  
  Biblioteki Publicznej
11.11  9.00 XXVIII Bieg Legionów, Al. Legionów, Bulwary 
  nad Wisłą
11.11   Święto Niepodległości:
 10.30  Nabożeństwo ekumeniczne
 11.30  Przemarsz ulicami miasta uczestników nabo- 
  żeństwa pod Pomnik Pamięci Narodowej
 12.00  Uroczystość słowno - muzyczna pod Pomnikiem 
  Pamięci Narodowej
11.11 13:00  Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - TS Podbe- 
  skidzie II Bielsko-Biała, stadion Kuźni
14.11 16.00 Kobiety w Radzie Narodowej Księstwa Cie- 
  szyńskiego, Muzeum Marii Skalickiej
15.11 11.00 Wykład lek. med. Agnieszki Gerlic i mgr. fizjo- 
  terapii Michała Siuty pt. „Rozplątać warkocz 
  depresji”, MDK„Prażakówka”
17.11 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Legendy Muzycz- 
  ne”, MDK „Prażakówka”

CO NAS CZEKA

 9.11      Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
10.11      Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
11-13.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
14-15.11  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
16-17.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76 
18-19.11  Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

K O M A N D O R  -  C i e s z y n , 
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 wor-
kowany, drewno podpałkowe 
– kartony, węgiel groszek worko-
wany. (33)854-47-10. 

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

Naprawa plastików, spawanie. 
Ustroń ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.

Mieszkanie w Ustroniu sprzedam. 
515-286-714.

Przeceny końcówek mebli. Meble 
u Michała, Ustroń, ul. Daszyńskie-
go 26a. (33)854-24-71.

Kupię starszą, w dobrym stanie 
przyczepę campingową. 661-
731-583.

Sprzedam działkę budowlaną 
27 arów. Zawodzie Dolne. 507-
227-191.

OGŁOSZENIA DROBNE

EWAKUAKCJA
30 października o godzinie 17.15 jeden z mieszkańców osiedla 

Cieszyńskiego poinformował Komendę Policji w Ustroniu, że 
otrzymał telefon od nieznanego mężczyzny o podłożeniu bomby 
w bloku nr 3. Bomba miała wybuchnąć w ciągu trzech godzin. 
Policja niezwłocznie wysłała na miejsce odpowiednie jednostki: 
Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego, 
Pogotowia Energetycznego oraz funkcjonariuszy Nieetatowej 
Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z KP w Cieszy-
nie, którzy po dokładnym sprawdzeniu budynku nie stwierdzili  
w nim materiałów wybuchowych. Mieszkańców ewakuowano przed 
czasem. Było ich około sto osób. Do godziny 19.40 blok nr 3 i jego 
okolice były zabezpieczone. Ludzie opuszczali swoje mieszkania 
bardzo spokojnie, od razu pojawiły się przypuszczenia, o zwykłym 
żarcie i komentarze na temat głupoty sprawcy zamieszania. 

MAGIA OBŁOKÓW
O wyjątkowej atmosferze, jaka panowała na sali może świad-

czyć fakt, że Joachim Perlik bez trudu namówił publiczność do 
wspólnego śpiewania niektórych piosenek. Ten koncert wywołał 
falę wspomnień, skłonił do refleksji nad życiem, nad tym, co na-
prawdę ważne. Ten koncert otworzył okno na inny świat, świat,  
w którym króluje delikatność, wrażliwość, poezja, miłość i ma-
rzenia. Po koncercie zapytałam Joachima Perlika o wrażenia. 

- Moje wrażenia są zawsze znakomite jak jesteśmy w Ustroniu, 
czujemy się tu naprawdę wyjątkowo świetnie, jakaś magia tu jest 
tego miejsca. Jesteśmy tutaj już kolejny raz i dalej nas tu ciągnie.

PODSUMOWANIE AKCJI KREW
22 października, po raz ostatni w tym roku, do Ustronia 

przyjechał ambulans do poboru krwi z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Oddziału Terenowego  
w Bielsku-Białej. Tym razem stacjonował na parkingu obok hotelu 
Równica, naprzeciw Ratusza. Na akcję zgłosiły się 83 osoby. Krew 
oddało 70 dawców (51 dawców wielokrotnych, 19 dawców pierw-
szorazowych). Z różnych przyczyn nie zostało zakwalifikowanych 
13 dawców.                                                               Wybrała: (ed)

10 lat temu - 25.10.2007 r.

*  *  *

*  *  *

Przutulanie w parterze...                                       Fot. M. Niemiec

... i z podnoszeniem.                                               Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) popularny serial TVP, 8) facet w ulu,  
9) otwór wiertniczy, 10) dzielnica Warszawy,  
12) szwajcarskie województwo, 14) „schowek” na pistolet,  
15) telewizyjna platforma cyfrowa, 16) na eksponaty,  
19) uczestnictwo, 22) wytwarza prąd, 23) podłoga na 
statku, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mleczna, 
4) imię germańskie, 5) straszy w zamku, 6) sprawdza 
produkty, 7) obok miodu na plastrze, 11) siostra Równicy, 
13) popularny instrument, 17) warszawski klub spor-
towy, 18) obok pszenicy, 20) w stogu siana schowana,  
21) rosyjskie auto. 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 17 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 43

 TRAWA NA STADIONIE
Serdecznie przepraszamy za błędny diagram, który 

ukazał się dwa tygodnie temu w GU 43, co uniemożliwiło 
poprawne rozwiązanie krzyżówki. W przyszłym tygodniu 
wylosujemy dwie nagrody.
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, 1999 r.                                  Fot. W. Suchta
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W piątek 9 lutego zapraszam na Koncert Karnawałowy  
w operetkowym stylu. Utrzymane w wesołym, optymistycznym 
klimacie najpiękniejsze arie i duety miłosne ucieszą z pewnością 
wielbicieli tego gatunku, których w naszym mieście i okolicach 
jest niemało. Koncert ten odwiedza coraz więcej ludzi młodych, co 
bardzo cieszy organizatorów. Nic dziwnego – można zachwycić 
się aparycją i głosami śpiewaków – Emilki Zielińskiej, Agniesz-
ki Wawrzyniak, Mirka Niewiadomskiego i Bartosza Kuczyka  
– a także popatrzeć na prawdziwy balet, co w Ustroniu rzadko 
się zdarza. Marina, baletnica z Ukrainy, tańczy wszystko lekko, 
z gracją i naprawdę pięknie.  Jeśli całe przedsięwzięcie firmuje 
poznańska scena muzyczna, większość z nas jest pewna występu 
na bardzo dobrym poziomie.

Bilety w cenie 35 zł można już rezerwować i kupować w se-
kretariacie MDK – tel. 33 854 29 06.

 Barbara Nawrotek-Żmijewska
 dyr. MDK „Prażakówka”

ZAPROSZENIE
NA KONCERT 

KARNAWAŁOWY
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Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
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1 Bełk 12 26 27:17
2 Czaniec 12 24 17:11
3 Radziechowy-Wieprz 13 23 32:23
4 Bytomski Sport 12 22 20:13
5 Goczałkowice 13 20 23:22
6 Landek 13 19 24:21
7 Wodzisław 12 19 15:14
8 Gaszowice 11 18 20:14
9 Wilcza 12 18 24:23
10 Tyski Sport 12 14 34:32
11 Podbeskidzie II BB 12 14 18:20
12 Skoczów 12 14 18:28
13 Jasienica 11 12 15:26
14 KS Kuźnia 12 11 19:21
15 Racibórz 11 11 20:24
16 Lędziny 12 6 13:30 

kontaktową zdobył Maksymilian Woj-
tasik. W ostatnich minutach spotkania 
ustroniacy starali się doprowadzić do 
wyrównania, jednak bramkarz Wilków nie 
dał się już pokonać. W doliczonym czasie 
gry Konrad Pala otrzymał swoją drugą 
żółtą kartkę w tym spotkaniu, przez co 
arbiter zmuszony był go usunąć z boiska. 
Oprócz pokazania czerwonej kartki sędzia 
odgwizdał też rzut karny. Z jedenastego 
metra nie pomylił się Dawid Gajewski. 
Dla napastnika Wilków był to dziesiąty gol  
w tym sezonie, przez co jest współliderem 
klasyfikacji strzelców IV ligi. Dla druży-
ny z Ustronia była to już trzecia porażka  
z rzędu. W przyszłej kolejce Kuźnia Ustroń 
będzie mierzyć się z rezerwami pierwszo-
ligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Patryk 
Kierlin - Damian Madzia (od 82. minuty 
Ariel Moskała), Konrad Pala, Arkadiusz 
Trybulec, Bartosz Iskrzycki, Szymon 
Chmiel (od 82. minuty Paweł Michałek), 
Maksymilian Wojtasik, Adrian Gibiec 
(od 82. minuty Dawid Foldyna), Konrad 
Kuder, Michał Pietraczyk, Adrian Sikora.

                               Arkadiusz Czapek
 

LKS Wilki Wilcza - KS Kuźnia Ustroń - 4:2

1 Pogórze 9 22 27:12 
2 Istebna 9 20 28:15 
3 Hażlach 9 14 13:11 
4 Górki Wielkie 9 14 24:22 
5 KS Nierodzim 9 13 21:18 
6 Kończyce Wielkie 9 13 24:22 
7 Iskrzyczyn 9 13 14:17 
8 Pierściec 9 12 18:22 
9 Rudnik 9 5 9:26 
10 Golasowice 9 1 10:23 
 

LKS Pogórze - KS Nierodzim - 5:3

Rywalem Kuźni w 13. kolejce był LKS 
Wilki Wilcza. Podopieczni trenera Mateu-
sza Żebrowskiego byli przed tym meczem 
bardzo zmotywowani, ponieważ chcieli 
przerwać serię dwóch porażek z rzędu 
i jak najszybciej oddalić się od strefy 
spadkowej. Gospodarze tego spotkania 
zajmują miejsce w środku tabeli, jednak 
po ostatniej kolejce też niesą pewnie  
w dobrych humorach. Przed tygodniem 
drużyna z Wilczy przegrała z Bytomiem 
2-1, a decydującą bramkę straciła w 94. 
minucie. Spotkanie lepiej zaczęło się dla 

Kuźni. Już w czwartej minucie Adrian 
Sikora pokonał bramkarza gospodarzy. 
Była to jedyna bramka, jaką kibice zo-
baczyli w pierwszej połowie. W drugiej 
części spotkania do odrabiania strat ruszyli 
miejscowi. W 64. minucie Michał Orze-
szyna doprowadził do wyrównania. Apetyt 
Wilków był jednak wciąż niezaspokojony. 
W 78. minucie miejscowi za sprawą Mar-
cina Leszczyńskiego objęli prowadzenie. 
Trzy minuty później Leszczyński po raz 
kolejny pokonał Patryka Kierlina. Trzy 
minuty przed końcem spotkania bramkę 

WILCZY APETYT GÓRĄ

21 BRAMEK NA PÓŁMETKU

29 października KS Nierodzim przegrał 
z liderującym Pogórzem 5:3. Tym spotka-
niem zawodnicy Nierodzimia zakończyli 
rundę jesienną. W dziewięciu meczach 
podopieczni trenera Rafała Dudela raz 
zremisowali, cztery razy świętowali zwy-
cięstwo i tyle samo razy schodzili z boi-
ska jako pokonani. W tych dziewięciu 
spotkaniach ustroniacy zdobyli 21 bra-
mek, co było piątym najlepszym atakiem  

w lidze. W pierwszej rundzie bramkarze 
Nierodzimia osiemnaście razy musieli 
wyciągać piłkę z bramki. Takie wyniki 
przełożyły się na piąte miejsce w ligowej 
tabeli. Najlepszymi strzelcami drużyny są 
Daniel Mężydło i Patryk Fatalski, którzy 
zdobyli po siedem bramek. Kolejne miej-
sca na liście strzelców zajmują Krzysztof 
Słowiński oraz Szymon Bączek, mający 
po dwa trafienia. Po jednej bramce zdoby-

li: Daniel Husar, Marcin Czyż oraz Rafał 
Tomaszko. Teraz zawodników czeka 
przerwa zimowa. Runda rewanżowa ruszy 
na wiosnę.                  Arkadiusz Czapek

Ostatni mecz rundy jesiennej Kuźnia rozegra na własnym boisku. W sobotę, 11 listopada 
o godz. 13 zmierzy się z zespołem TS Podbeskidzie Bielsko-Biała II.            Fot. M. Niemiec


