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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Wszystko, co robimy, jest 
związane z miłością. Gdy-
by nie miłość, nie było-
by Dni Klemenso -
wych.     Więcej na str. 9 

(cd. na str. 5)

Pozornie spokojna okolica.                                                                          Fot. M. Niemiec

Wszystkie osiedla należące do 
SM „Zacisze” w proce-
sie segregacji uczest-
niczą od samego począt-
ku jej wprowadzenia.              
          Więcej na str. 2

NIE CHCEMY 
WYCHOWYWAĆ ROBOTÓW

Rozmowa z Grażyną Tekielak,
dyrektor Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Jana Michejdy

(cd. na str. 8)

ANTYTERRORYŚCI NA DŁUGIEJ

Od września kieruje pani siedmio-, a nie jak było do tej pory, sześcioklasową szkołą. 
Dużo było w związku z tym problemów?
Jeśli chodzi o kwestie związane z reformą oświaty i z przekształceniem szkoły  
w ośmioklasową szkołę podstawową, to wszystko przebiega zgodnie z planem, chociaż 
trudno powiedzieć, że bez stresu. Przygotowując szkoły do nowego roku szkolnego 
prowadziłyśmy rozmowy z dyrektor Gimnazjum nr 2 panią Joanną Iskrzycką-Marianek, 
w jaki sposób zagospodarować kadry, żeby zapewnić nauczycielom pracę. Nie znaczy 
to, że wszyscy są zadowoleni i mają taką liczbę godzin, jaką by sobie życzyli. Jeszcze 
przez dwa lata dwie szkoły będą funkcjonować obok siebie, a my robimy wszystko, żeby 
sprostać wyzwaniom.
Jak to wygląda w praktyce?
W związku z tym, że nie wszyscy nauczyciele Gimnazjum nr 2 mogli znaleźć zatrud-
nienie w SP-2, zdecydowałam się – już w tym roku szkolnym - na przyjęcie na część 

W październiku policja dokonała aresztowania zamieszkałego przy tej ulicy mężczy-
zny podejrzanego o handel żywym towarem oraz jego żony, której zarzuca się pranie 

Wspomnienie o Mi-
strzu filigranów cie-
szyńskich. Więcej na str. 10 

O śmieciach i segre-
gacji.        Więcej na str. 6

Jeśli mieszkańcom ul. Długiej w Ustroniu wydawało się, że mieszkają w spokojnej, 
może trochę nudnej okolicy, mogą teraz zrewidować ten pogląd. W krótkim odstęp-
stwie czasu miały tam miejsce dwa wydarzenia, które można, nie przesadzając, 
opisać jako „sensacyjne”. 



2   Gazeta Ustrońska                                                                                              23 listopada 2017 r. 

lacy zajęli 2. miejsce razem  
z Austriakami. Wygrała ekipa 
norweska. Indywidualnie zwy-
ciężył Junshiro Kobayashi (Ja-
ponia) 2. miejsce zajął Kamil 
Stoch. Piotr Żyła był 7.    

Mieszkańcy gminy Strumień 
mogą regulować należności 
podatkowe i inne opłaty za po-
mocą kart bankowych. Ostatnio 
w kasie ratusza pojawił się ter-
minal płatniczy.  

W Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej w Wiśle prezentowa-
na jest wystawa fotograficzna 
pod hasłem „U źródeł Wisły”. 
Nagrodę główną zdobyła Mag-
dalena Michalik. Fotografie 
można oglądać do końca tego 
roku.                                  (nik)
  

szyn), Dominik Bury (MKS 
Istebna) i Katarzyna Wąsek 
(SRS Czantoria Ustroń). 

Utrzymuje się wysoki kurs 
czeskiej korony. Sąsiedzi zza 
Olzy znowu ruszyli na cie-
szyńskie targowiska. Większe 
obroty notują również sklepy. 
Za Olzę wędrują wyroby wi-
klinowe, warzywa i owoce, 
odzież i obuwie. Zaczął się 
też czas kupowania sztucznych 
choinek. 

Zakończono modernizację ulic 
Asnyka w Zebrzydowicach 
i Mickiewicza w Marklowi-
cach Górnych, które stanowią 
fragment drogi powiatowej nr 
2645 S. Wartość zadania wy-
nosi około 3,2 mln zł, z czego 

Starosta cieszyński Janusz Król 
otrzymał Srebrny Krzyż Zasłu-
gi przyznany przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. Gospodarz 
powiatu został doceniony za 
działalność samorządową i na 
rzecz społeczności lokalnej.

Marszałek Województwa Ślą-
skiego nagrodził sportowców 
za ubiegłoroczne osiągnięcia. 
Pośród 81 laureatów znalazła 
się trójka mistrzów z powiatu 
cieszyńskiego. Nagrody otrzy-
mali: Janusz Rokicki (IKS Cie-

blisko 1,5 mln zł pozyskano  
z budżetu państwa, a drugą po-
łowę pokryły ze swoich budże-
tów Powiat Cieszyński i gmina 
Zebrzydowice. Remont trwał 
od maja do listopada. 
 
Do produkcji cementu w go-
leszowskiej fabryce, jako do-
mieszki, używano marglu, czyli 
łupków cieszyńskich. Wystę-
pują one między Jasieniową 
a Chełmem, a także wzdłuż 
brzegu Bobrówki. Pokłady 
marglowe sięgają 300 metrów 
głębokości. 

W miniony weekend w Wi-
śle zainaugurowano rywali-
zację o Puchar Świata w sko-
kach narciarskich 2017/2018.  
W konkursie drużynowym Po-

to i owo
z 

okolicy
*  *  *

*  *  *

*  *  *  *  *  *
*  *  *  

*  *  *

*  *  *

LIST DO REDAKCJI
Muszę zaprotestować przeciw wypowiedzi Joanny Cieślar, 

zamieszczonej w GU dotyczącej podwyżki opłat za wywóz śmieci.
Jako jeden z przykładów podaje rzekomy brak segregacji od-

padów przez mieszkańców mojego osiedla.
Otóż, nasze osiedle, jak i wszystkie na terenie Ustronia na-

leżące do SM „Zacisze”, w procesie segregacji uczestniczą od 
samego początku jej wprowadzenia, czyli jeszcze od ubiegłego 
wieku. Dzięki temu mieliśmy niższe ceny za wywóz odpadów niż 
w innych częściach miasta.

Nowa ustawa sprzed kilku lat nie pozwala już spółdzielniom 
na samodzielne umowy z podmiotami odbierającymi śmieci. To 
wcale nie oznacza, że zaniechaliśmy segregacji, wręcz przeciwnie, 
teraz zamiast wychodzić z odpadami na zewnątrz do kontenerów, 
możemy to czynić na każdym piętrze budynków, w pomieszcze-
niach obok zsypów.

Nieprawdą jest to, że nie posiadamy worków, co pokazuje zdję-
cie, i nie segregujemy. Owszem, tak jak w całym mieście mogą 
zdarzyć się przypadki, że ktoś tego obowiązku nie wykonuje, 
ale nie można, Pani Joanno obrażać mieszkańców Manhatanu,  
a Pani to właśnie uczyniła.

Stanisław Lebiedzik

Worki do segregacji śmieci w blokach na os. Manhatan.

Na ostatniej sesji duże zamieszanie wywołało przyjęcie 
uchwały o wysokości opłaty uzdrowiskowej na rok 2018. 
Przedstawiciele Zarządu Osiedla Zawodzie, powołując się na 
opłatę uzdrowiskową, żądają większych nakładów na inwe-
stycje w ich dzielnicy.

CZYM JEST OPŁATA UZDROWISKOWA?
Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przeby-

wających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych w uzdrowisku. Każdy 
turysta, który przyjedzie do Ustronia na więcej niż jeden dzień, 
do kosztów pobytu musi doliczyć 2,8 zł w tym roku, a 3 zł  
w 2018 roku na dobę od osoby dorosłej. 

PO CO NAM OPŁATA?
W Ustroniu możemy pobierać opłatę uzdrowiskową, bo oprócz 

zaspokajania potrzeb mieszkańców, samorząd musi wychodzić 
naprzeciw wymaganiom kuracjuszy. Ustawodawca zauważył, że 
bycie uzdrowiskiem to nie tylko zalety, ale i pewne ograniczenia, 
dlatego przewidział dotację uzdrowiskową z budżetu państwa, 
której kwota równa jest kwocie zebranej od gości. 

NAJWAŻNIEJSZA 
DZIELNICA?

(cd. na str. 7)

Nie samym Zawodziem budżet żyje.                       Fot. M. Niemiec
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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

47/2017/1/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

47/2017/2/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Marta Frycz  lat 87  ul. Lipowska
Anna Drózd  lat 89  ul. Skoczowska
Józef Chrapek lat 65  ul. Działkowa
Kazimierz Wawrzyk lat 62  ul. Drozdów
Maria Żdan  lat 82  ul. Lipowa
Stanisław Hanzel lat 79  ul. Lipowska
Jadwiga Ogrodzka lat 86  ul. Grabowa

 Koleżance Katarzynie Waliczek oraz jej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

w związku ze śmiercią 

śp. Kazimierza Wawrzyka
składają 

przyjaciele i współpracownicy
z redakcji Gazety Ustrońskiej

47/2017/1/N

14 XI 2017 r.
Interwencja przy ul. Sanatoryj-
nej ws. padniętej sarny. Zwierzę 
zostało zabrane do utylizacji.

MÓJ LIPOWIEC
CZYLI – CO MI W DUSZY GRA

Stowarzyszenie Lipowiec zaprasza na kolejne wydarzenie zor-
ganizowane w tym roku. Będzie to wystawa pod tytułem „Mój 
Lipowiec – czyli – co mi w duszy gra”, na której zaprezentowane 
zostaną prace lipowskich twórców ludowych.

Wydarzenie to rozpocznie się uroczystym wernisażem dnia 
30 listopada o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 5  
w Ustroniu Lipowcu. W programie prezentacja prac twórców 
ludowych oraz spotkanie z artystami, wystawa wyróżnionych prac 
plastycznych i utworów poetyckich wyłonionych z konkursów 
towarzyszących temu wydarzeniu. Serdecznie zapraszamy.

                                                            Stowarzyszenie Lipowiec

15.11.2017 r. zostały opublikowane konkursy ofert pn.:
1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w mieście” -  termin składania ofert – do dnia 23.11.2017 do godziny 10:00.

2. Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdom-
nych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 r. -  termin składania ofert 
– do dnia 23.11.2017 do godziny 10:00.

3. Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolno-
żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń w 2018 
roku -  termin składania ofert – do dnia 23.11.2017 do godziny 10:00.

4. Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu 
Miasta Ustroń w 2018 roku -  termin składania ofert – do dnia 23.11.2017 
do godziny 10:00.

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

KONSULTACJE I PRZETARGI

 Pragniemy z całego serca podziękować Wszystkim, 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, 
duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości 

oraz wzięli tak liczny udział w uroczystości pogrzebowej 
naszej kochanej mamy, babci i prababci

śp. Jadwigi OGRODZKIEJ
a w szczególności 

ks. prof. dr. hab. Józefowi Budniakowi 
i ks. Andrzejowi Gawlasowi, najbliższej Rodzinie, 

Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom Wydziału 
Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie i Banku Śląskiego Oddział w Ustroniu 

za obecność, modlitwę, liczne intencje mszalne, 
złożone wieńce i kwiaty 

oraz Zakładowi Pogrzebowemu Leszek Kubień 
w Ustroniu za okazaną pomoc i profesjonalną obsługę.

Serdeczne podziękowania składa RODZINA

47/2017/2/N

Najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci
śp. Kazimierza Wawrzyka

składają 
Władze Miasta Ustroń

oraz pracownicy Urzędu Miasta Ustroń

 

47/2017/3/N

14 XI 2017 r.
Interwencja przy ul. Szpitalnej 
ws. zanieczyszczenia drogi, 
która w krótkim czasie została 
oczyszczona. 
15 XI 2017 r.
Interwencja przy ul. Katowickiej 
ws. potrąconego i padniętego 
psa. Został zabrany do utylizacji.
16 XI 2017 r.
Pomoc w zabezpieczeniu zdarze-
nia drogowego przy ul. 3 Maja, 
gdzie w wyniku kolizji doszło do 
rozlania oleju na jezdnię. 
16 XI 2017 r.
Interwencja przy ul. Olchowej  
i ul. 3 Maja ws. zanieczyszczenia 
drogi. W krótkim czasie drogi te 
zostały oczyszczone.
18 XI 2017 r.
Interwencja przy ul. Wiślańskiej 
ws. padniętej sarny. Zwierzę 
zostało zabrane do utylizacji.
18 XI 2017 r.
Interwencja przy ul. 3 Maja  
w rejonie stawu kajakowego. 
Otrzymano zgłoszenie o leżącym 
mężczyźnie. Okazało się, że jest 
to osoba nietrzeźwa z raną gło-
wy. Na miejsce wezwano pogoto-
wie, które przewiozło mężczyznę 
do szpitala.                         (aj)
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Obecne na wykładzie osoby ćwiczyły wraz z fizjoterapeutą. Ćwiczenia te mają stać się 
przyczynkiem do zwiększenia aktywności fizycznej i zapobiegnięciu zachorowania na 
depresję.                                                             Fot. A. Jarczyk

Depresja to choroba związana z osła-
bieniem nastroju. Wciąż jednak ludzie 
wstydzą się pójść do psychiatry, bagate-
lizują objawy. Wykład, jaki poprowadzili: 
lekarz rodzinny Agnieszka Gerlic, psy-
chiatra Justyna Bal i fizjoterapeuta Michał 
Siuta, odnosił się do przyczyn powsta-
nia depresji oraz metod jej zapobiegania 
i zwalczania. 

– Depresja jest bardzo częstą chorobą, 
która dotyka zarówno ludzi młodych,  
w sile wieku, jak i tych starszych. Naj-
gorszym jej skutkiem jest samobójstwo. 
Każdego dnia w Polsce dochodzi do 16 
dokonanych samobójstw, a ok. 300 osób 
próbuje je popełnić. To przerażające 
statystyki. Można się jednak przed tym 
uchronić rozpoznając objawy i urucha-
miając odpowiednie leczenie – mówiła dr 

Gerlic. – Objawy utrzymujące się przez 
dwa tygodnie, związane z obniżeniem 
nastroju i witalności, spadkiem zainte-
resowania dotychczasowymi sprawami 
i przyjemnościami, nie ustępującym zmę-
czeniem, mogą być objawami depresyj-
nymi. Towarzyszą im pewne poboczne 
symptomy, jak np. obniżenie aktywności 
psychoruchowej, spadek pewności siebie, 
obwinianie się za rzeczy, które działy się 
w przeszłości, pesymistyczna wizja przy-
szłości, spadek masy ciała i zaburzenia 
apetytu, bezsenność, której towarzyszą 
pesymistyczne myśli. 

Pani doktor zwracała także uwagę na 
to, że mieszanka wielu zażywanych le-
ków może przyczynić się do pojawienia 
depresji. Należy zatem zadbać o siebie 
i nie bać się wizyty u lekarza.

W WARKOCZU DEPRESJI

– Osoby w starszym wieku rzadko 
skarżą się na typowe objawy depresyjne. 
Częściej mówią o zaburzeniach pamięci, 
bólach brzucha czy głowy, parzeniu skóry, 
utracie dotychczasowych zainteresowań. 
Są to tzw. maski depresji – wyjaśniała dr 
Bal. – Dziś pacjent, zanim przyjdzie do 
psychiatry, odwiedzi lekarzy różnych spe-
cjalności. Strach przed diagnozą choroby 
psychicznej jest wciąż duży. A depresję 
trzeba leczyć. Wbrew pozorom, istnieje 
bardzo dużo leków nie otumaniających, 
poprawiających aktywność, sen, nastrój  
i komfort życia. 

Psychiatra wyjaśniała także to, że nie 
można nadużywać leków nasennych, 
które w wieku starszym często są przyj-
mowane. Powodują one uzależnienie oraz 
mogą doprowadzić do depresji. Żeby 
zadbać o zdrowie psychiczne trzeba nie 
zaniedbywać swoich zainteresowań, 
utrzymywać relacje z ludźmi, spędzać 
z nimi czas, mówić o swoich uczuciach 
i emocjach, również tych negatywnych, 
dać sobie prawo do słabości, nie uważać 
siebie za perfekcyjnego, dużo czytać  
i poznawać nowe rzeczy. Ważna jest 
aktywność fizyczna i odpowiednia dieta. 

Na koniec wykładu fizjoterapeuta Mi-
chał Siuta wskazywał na wiele zalet aktyw-
ności fizycznej, która uwalnia endorfiny, 
pozwala rozładować emocje, wzmacnia 
wydolność tlenową, siłę mięśniową oraz 
koordynację i równowagę. Przyczynia się 
także do radosnego przeżywania chwil  
w codziennym życiu. 

– Powinno się ćwiczyć przynajmniej 
dwa razy w tygodniu po 20 minut. Może 
to być spacer, jazda na rowerze, trucht 
– wymieniał Siuta, po czym pokazał 
kilka ćwiczeń, które można wykonywać  
w domowym zaciszu, a obecni na spot-
kaniu seniorzy chętnie włączyli się w tę 
gimnastykę.               

Agnieszka Jarczyk  

PODRÓŻE Z HUMOREM
Grupa „Gorole” powstała w 2000 roku. 

Tworzy ją sześciu Polaków mieszkają-
cych na Zaolziu. Ich pasją są podróże. 
Zaczynali od eksplorowania Wschodu,  

a szczególnie krajów powstałych po roz-
padzie Związku Radzieckiego. Przemiesz-
czają się szlakami dalekimi od turystycz-
nych atrakcji, na których niejednokrotnie 

łatwiej spotkać niedźwiedzia niż czło-
wieka. Zaznają gościny autochtonów, 
zawiązują przyjaźnie. Owocem wypraw 
są pokazy slajdów, którymi dzielą się  
z innymi, aby przybliżyć magię miejsc, 
które ich oczarowały. 

Jak powiedzieli na spotkaniu w bi-
bliotece 10 listopada, w czasie ostatniej 
wyprawy tak się rozpędzili na Wschód, 
że aż wylądowali w Peru. Prelekcje są 
okraszone humorem, a także specyficz-
nym językiem z naleciałościami gwa-
ry cieszyńskiej i czeskimi wtrąceniami, 
co dodaje opowieściom specyficznego  
i niepowtarzalnego klimatu. Kto choć 
raz miał okazję uczestniczyć w prelekcji 
z ich udziałem, będzie śledził ich stro-
nę internetową i podążał ich śladami.  
Myślę, że nikt, kto przybył na spotkanie 
z nimi w późny, listopadowy wieczór, nie 
wyszedł rozczarowany. Jeżeli nadarzy się 
okazja, na pewno zaprosimy grupę „Go-
role” na kolejne spotkanie po następnej 
wyprawie. 

Pragniemy podziękować w imieniu 
podróżników za datki, wpłacone na spot-
kaniu w bibliotece, które zasilą ich konto 
na poczet następnej wyprawy. 

                Tekst i foto: Beata Grudzień

Jakie objawy mogą świadczyć o depresji? Jak się przed nią uchronić? Jak ją leczyć? Na te 
pytania odpowiadali specjaliści z ośrodka zdrowia Salus, którzy na zaproszenie Uniwersytetu 
III Wieku przeprowadzili wykład i pokazali ćwiczenia pobudzające ciało i ducha. 
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Zdaniem 
Burmistrza
O korzystaniu ze środków 
unijnych mówi burmistrz

Ireneusz Szarzec.
Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, 

rozpoczęły się konkursy na rozdyspo-
nowanie nowych środków Unii Euro-
pejskiej, przyznanych Polsce na lata 
2014-2020. W tym rozdaniu samorządy 
mniej będą mogły korzystać ze środków 
na inwestycje, choć zamierzamy ubiegać 
się o dofinansowanie na modernizację 
terenów zielonych czy instalacje fotowol-
taiczne na prywatnych budynkach, więcej 
możliwości mamy w sferze edukacji, 
kultury czy polityki społecznej.

W obecnym okresie planowania przy-
gotowano kilka obszarów, w ramach 
których samorządy mogą aplikować  
o środki. Wykorzystywać możemy je na 
tak zwane projekty miękkie, które w czę-
ści zawierają zadania inwestycyjne, ale  
w większości dotyczą spraw bieżących. 
Samorządy, jako organy prowadzące róż-
ne placówki oświatowe, mogą pozyski-
wać fundusze m.in. na zajęcia dla uczniów 
czy podnoszenie kompetencji nauczycieli 
i takie programy są i będą realizowane  
w naszych szkołach i przedszkolach. 
Również w Urzędzie Miasta chcielibyśmy 
pozyskać środki na e-Ustroń, czyli cy-
fryzację i informatyzację szeroko pojętej 
administracji, dzięki czemu mieszkańcy  
i inni petenci będą mogli składać wnioski, 
dokumenty, korzystać z zasobów i zała-
twiać swoje sprawy za pośrednictwem 
internetu przez komputer i urządzenia 
mobilne.

Oprócz tematów unijnych, które do-
tyczą bardzo szerokiego spectrum dzia-
łań miasta, chcemy korzystać również  
z innych środków zewnętrznych, np. ze 
wsparcia Ministerstwa Sportu na koń-
czącą się inwestycję – stadion przy ul. 
Sportowej czy ze środków unijnych, ale 
dysponowanych przez Lokalną Grupę 
Działania „Cieszyńska Kraina”. Tu zło-
żyliśmy dwa wnioski na budowę placów 
zabaw w Lipowcu i Poniwcu. Aplikujemy 
też o środki z budżetu państwa na re-
mont ulicy Źródlanej w ramach poprawy 
infrastruktury i rozbudowy sieci dróg 
lokalnych. 

Obecnie wnioski już są złożone, mamy 
nawet informację o przejściu pierwszych 
formalnych ocen. Jestem przekonany, że 
kulminacja działań nastąpi w przyszłym 
roku, po rozstrzygnięciu wszystkich 
konkursów, ustaleniu ilości środków, 
podpisaniu umów. W związku z tymi 
działaniami czekają nas duże wyrze-
czenia, bo zadania sfinansować musimy 
w całości i później czekać na refunda-
cję oraz wyasygnować pewne środki 
w związku z udziałem własnym, który 
jest wymagany w każdym przypadku.  
                                             Spisała: (mn) 

47/2017/3/R

brudnych pieniędzy, co mogło zapewnić 
okolicznym mieszkańcom aż nadmiar 
wrażeń. Zwłaszcza że wydarzenia relacjo-
nowała ogólnopolska telewizja.

Natomiast w poniedziałek, 20 listopada 
około godziny 20, gdy mieszkańcy domów 
przy ul. Długiej wyjrzeli przez okna, mogli 
zaobserwować nietypowe zamieszanie. 
W pobliże jednej z posesji, pustej od 
dwóch miesięcy, gdyż jej właścicielka 
przebywa za granicą, dynamicznie zaje-
chała grupa samochodów, zaroiło się od 
ludzi. Zaniepokojeni sąsiedzi zobaczyli 
uzbrojonych mężczyzn, wkraczających 
do ogrodu chwilowo niezamieszkałego 
domu. Mieszkańcy zadzwonili na komendę 
cieszyńskiej policji, jednak początkowo nie 
otrzymali  żadnych informacji. Na ul. Dłu-
gą wysłany został patrol. Według ostatecz-
nie przekazanych przez policję informacji, 
służby bezpieczeństwa przeprowadzały 
akcję „wyższego szczebla”. Jak podano, 
prowadzone są działania operacyjne i nie 

Na zakręcie na Brzegach często zdarzają się kolizje, a nawet wypadki. Przyczyną - źle wypro-
filowana jezdnia i nadmierna prędkość. Jeśli jeszcze do tego nawierzchnia jest śliska, łatwo 
stracić panowanie nad pojazdem. 16 listopada doszło do kolejnej kolizji z udziałem audi A6  
i renault.                                                                                                             Fot. W. Herda

ma powodów do obaw, nie można było 
jednak usłyszeć więcej szczegółów. 

Zamieszanie ustało dopiero po ponad 
godzinie, pozostawiając okolicznych 
mieszkańców zdezorientowanych i zanie-
pokojonych.                                                (ed)

ANTYTERRORYŚCI NA DŁUGIEJ
(cd. ze str. 1)

Drzwi domu przy ul. Długiej.  Fot. M. Niemiec
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W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz wątpliwoś-
ciami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi  
w Ustroniu, zaistniała konieczność ich wyjaśnienia. System 
gospodarowania odpadami komunalnymi został zorganizowany  
i od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje na podstawie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (dalej ucipwg). Systemem  
w Ustroniu objęte są nieruchomości zamieszkałe (co jest obligato-
ryjne dla każdej gminy w Polsce) oraz nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (co 
nie jest obowiązkowe dla gminy, jednakże w Ustroniu włączono 
je do systemu). Celem zapewnienia środków na funkcjonowanie 
systemu wprowadzono opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Opłata ta od nieruchomości zamieszkałych ustalana 
jest jako iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości (nie 
osób zameldowanych), oraz stawki opłaty. Dla nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne, opłata ustalana jest jako iloczyn zadeklarowanej liczby 
pojemników określonego rodzaju oraz stawki opłaty za dany 
pojemnik określonego rodzaju. Szczególną grupą nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne (wyodrębnioną w wyniku zmiany w ucipwg w 2015 r.), 
są nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe jedynie przez część roku – dla takich nieruchomości 
od 2016 r. wprowadzono opłatę ryczałtową za rok od nierucho-
mości. Jak sama nazwa opłaty ryczałtowej wskazuje, właściciele 
płacą ustaloną kwotę ryczałtu, niezależnie od długości pobytu  
w Ustroniu i wytworzonej ilości odpadów, pod warunkiem 
jednakże spełnienia wymogu wykorzystywania nieruchomości 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. 
Wszystkie ww. stawki opłat (od mieszkańca, od pojemników oraz 
ryczałtowa) zróżnicowane są ponadto w zależności od prowadze-
nia, bądź nie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych. Naliczanie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbywa się w oparciu o składane przez 
właścicieli nieruchomości deklaracje, zaś do opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi zgodnie z postanowieniem usta-
wodawcy zastosowanie mają przepisy ustawy Ordynacja podat-
kowa. W wyniku takiej konstrukcji przepisów prawa deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
traktowane są jak deklaracje podatkowe, dla których organem 
podatkowym jest Burmistrz Miasta Ustroń. Naliczanie opłaty 
na podstawie deklaracji właścicieli nieruchomości powoduje, że 
żadne zmiany (w ewidencji ludności, w ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, w ewidencji gruntów i budynków) 
nie rodzą bezpośrednio zmian w wymiarze opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, a wymagają złożenia nowej 
bądź kolejnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (do 14 dni od dnia zaistnienia zmiany). 
W odniesieniu do prawidłowości i rzetelności danych zawartych 
w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz w stosunku do powszechności objęcia syste-
mem gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzone są 
czynności sprawdzające w sposób ciągły w miarę wpływania 
ww. deklaracji w oparciu o dostępne Burmistrzowi Miasta Ustroń 
dane. Zgodnie z założeniami ucipwg, system gospodarowania 
odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym 

się, tzn. miasto nie powinno do niego dopłacać, ale również nie 
może na nim zarabiać i przeznaczać nadwyżki na koszty inne, 
niż związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  
W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego 
prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest pobieranie opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takiej wysokości, 
aby zapewniała ona realizację całości zadania systemu, na które 
zgodnie z ucipwg składają się koszty:

• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych – wybierany w drodze przetargu 
nieograniczonego przedsiębiorca realizujący usługę odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości objętych systemem;

• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych – prowadzenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ustroniu 
przy ul. Krzywej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 
z o.o.;

• obsługi administracyjnej tego systemu.
W ramach realizowanej usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamiesz-
kałych i niezamieszkałych), a także w ramach realizowanego 
zadania prowadzenia PSZOK, Miasto otrzymuje m.in. zestawie-
nia zawierające ilość, rodzaj i jakość odebranych odpadów ko-
munalnych z poszczególnych nieruchomości, a także przyjętych 
w PSZOK. Poprzez jakość odebranych odpadów komunalnych 
rozumie się, czy odpady według opinii Wykonawcy usługi były 
zebrane w sposób selektywny, zgodnie z prawem miejscowym. 
Otrzymywane dane służą do weryfikacji kosztów ponoszonych 
w ramach systemu, ale także do prowadzonych czynności spraw-
dzających co do poprawności danych zawartych w deklaracjach 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o których mowa powyżej (szczególnie w stosunku do właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, dla których wymiar opłaty wy-
nika z zadeklarowanej liczby pojemników określonego rodzaju 
i pojemności). Otrzymywane dane służą ponadto do określa-
nia ilości odpadów komunalnych z poszczególnych rodzajów 
nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych na których 
powstają odpady komunalne, rekreacyjno-wypoczynkowych), 
co ma bezpośrednio znaczenie m.in. przy ustalaniu stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawozdania 
Burmistrza Miasta Ustroń z realizacji zadań z zakresu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi w poprzednich latach (w tym 
ilości odebranych z terenu Miasta Ustroń odpadów komunalnych) 
publikowane są na stronie internetowej Miasta (www.ustron.pl: 
Miasto / Ochrona Środowiska / Gospodarka Odpadami).

Zauważyć ponadto należy, że w ramach systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, wnosząc 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – finansują 
system odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (za-
mieszkałych i niezamieszkałych). Opróżnianie koszy ulicznych 
jest natomiast realizowane w ramach zadania własnego gminy 
– utrzymania czystości i porządku – które nie jest finansowane 
ze środków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Ustroń

Joanna Cieślar pisała w ubiegłym tygodniu w liście do redakcji, że mieszkańcy wielorodzinnych domów nie segregują śmieci. Stanisław 
Lebiedzik protestuje, pisząc, że w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” odpady segreguje się od zawsze. Dlaczego więc musimy 
płacić więcej za śmieci? Czy powodem jest wyższa opłata marszałkowska czy niedokładna segregacja prowadzona przez mieszkańców,  
a może winni są właściciele kempingów?  Faktem jest, że gospodarka odpadami drogo nas kosztuje.                                          Fot. M. Niemiec

O ŚMIECIACH I SEGREGACJI
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Czy bycie uzdrowiskiem ma jakieś minusy? Choćby taki, że 
na terenie naszego miasta (całego) nie może się rozwijać żaden 
przemysł. Nie przybędą inwestorzy, nie mogą się też rozwijać 
rodzime firmy, które kolejne zakłady muszą budować poza gra-
nicami Ustronia. Państwo więc rekompensuje nam ograniczenia, 
dokładając ze swojej kiesy tyle, ile sami uzbieramy.

KTO POBIERA OPŁATĘ?
Inkasenci, którzy powoływani są uchwałą Rady Miasta. Nie 

wszyscy gestorzy obiektów noclegowych są inkasentami, jednak 
pobieranie opłaty, choć może czasem narazić na utyskiwanie 
turystów, leży w interesie nas wszystkich. Inkasenci otrzymują 
wynagrodzenie w wys. 7% pobranych opłat. 

Obecnie w Ustroniu mamy 158 inkasentów. Niektórzy za-
rządzają dużymi hotelami, inni pensjonatami, a jeszcze inni 
wynajmują tylko 2 pokoje. Miasto chcąc zachęcić do pobierania 
opłaty uzdrowiskowej zorganizowało w ubiegłym roku loterię, w 
której można było wygrać ponad 40 telewizorów wysokiej klasy. 

DLA KOGO OPŁATA?
Ostatnio słychać głosy, zwłaszcza przedstawicieli Zarządu 

Osiedla Ustroń Zawodzie, że wpływy z opłaty powinny być 
przekazywane na potrzeby tej właśnie dzielnicy, gdyż jest ona 
uzdrowiskowa. Według prawa uzdrowiskiem jest jednak nie 
dzielnica, ale miasto. Czy możemy wydawać pieniądze z opłaty 
uzdrowiskowej w innych dzielnicach? Tak, ponieważ są one 
częścią miasta uzdrowiska i również ponoszą z tego tytułu pewne 
obciążenia. Czy powinniśmy przekazywać te pieniądze na infra-
strukturę na Zawodziu? Tak, gdyż cenimy turystów i chcemy by 
do nas przyjeżdżali. Wątpliwości budzi jednak postawa, że na 
inwestycje na Zawodziu powinno być przekazywanych więcej 
pieniędzy, bo ta dzielnica jest najważniejsza. Pada przy tym kwo-
ta ponad 4 mln zł, które płyną do budżetu miasta bezpośrednio  
z zebranej opłaty i z doliczonej dotacji uzdrowiskowej, a którą 
mamy dzięki Zawodziu. 

Pomijając fakt, że od podawanej kwoty należy odliczyć pro-
wizję dla inkasentów, która przy 2 mln zł wynosi 140 tys., trzeba 
wziąć pod uwagę, że opłata uzdrowiskowa pobierana jest nie 
tylko na Zawodziu, choć właśnie tam znajdują się największe 
obiekty uzdrowiskowe i hotelowe. Na 158 inkasentów opłatę 
uzdrowiskową na Zawodziu pobiera 46. 

Można by dokładnie policzyć, jakie kwoty wpływają do budże-
tu z jakich dzielnic, jednak nie o to chodzi. Żeby utrzymać status 
uzdrowiska miasto musi zadbać o powietrze, o zieleń, gospodarkę 
wodno-ściekową, energetyczną, odpadami, a to wymusza dzia-
łania kompleksowe i to na całym obszarze. 

Poniżej zamieściliśmy listę inkasentów z podziałem na dziel-
nice. Wszystkim należą się słowa uznania, bo grosz do grosza 
i co rok zbiera się spora kwota, którą można tak spożytkować, 
żeby turystom, ale i naszym mieszkańcom żyło się lepiej. 

Osiedle Zawodzie: ul. Zdrojowa – Spa Hotel „Diament”, 
Hotel „Jaskółka”, Hotel „Belweder”, Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Elektron”, SU „Równica”, SU „Rosomak”, Hotel Sanatoryjny 
„Wilga”, SU „Narcyz”, SU „Kos”, ul. Sanatoryjna – Pokoje Goś-
cinne „Mileżówka”, Pokoje Gościniec „Rajski Zakątek”, Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Muflon”, ORW „Daniel”, 
Gościniec „Groblice”, Willa „Pod Gruszą”, Pokoje Gościnne, 
Pokoje Gościnne „Jurczowianka”, Pokoje Gościnne „Na Zawo-
dziu”, „Perła Beskidu”, ul. Szpitalna – Pokoje Gościnne „Ewa”, 
Hotel „Ziemowit”, Apartament „Parem”, Pokoje Gościnne „Pod 
Modrzewiem”, Pokoje Gościnne „Maria”, SU „Złocień”, SU 
„Róża”, Ośrodek „Magnolia”, Ośrodek „Tulipan”, SU „Malwa”, 
SU „Orlik”, Apartamenty, ul. Grażyńskiego – Dom Wczasowy 
„Zameczek”, ul. Gościradowiec – Pokoje Gościnne x2, Kris-
-Market Pokoje Gościnne, Pokoje Gościnne „Źródło Żelaziste”, ul. 
Lecznicza – Apartamenty „Nad Potoczkiem” x2, Pokoje Gościnne 
„Perła”, ul. Kuźnicza – Pokoje Gościnne „Adam”, Gościniec „Pod 
Brzegiem”, ul. Źródlana – Pensjonat „Źródełko”, Willa „Alicja”, 

ul. Grażyńskiego – Hotel „Olympic” ul. Radosna – Pokoje Goś-
cinne „Pod 5-tką”, ul. Okólna – Pokoje Gościnne „Agat”, Pokoje 
Gościnne „Górski Raj”, Kemping „Bartek”. 

Osiedle Polana: ul. Wczasowa – Dom Wczasowy „Nauczyciel”, 
Karczma „Jaszowianka”, Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy „Dąb”, 
C.W.S. „Gwarek”, Dom Wczasowy „Jawor”, ul. Turystyczna 
– RLOEE „Leśnik”, Dom Wczasowy „Globus”, Apartamenty, 
Pole Namiotowe „Jaszowiec”, „Montebello Bussines Spa”, ul. 
Stroma – Hotel Kolejarz, Schronisko Młodzieżowe „Wiecha”, 
Medi Spa „Mazowsze”, Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy 
„Ondraszek”, ul. 3 Maja – Pokoje Gościnne Kolej Linowa „Czan-
toria”, ul. Polańska – Agroturystyka „U Małysza”, Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Folwarczek”, Villa „Montania”, ul. Świerkowa 
– Pokoje Gościnne, „Adriano Spa”, ul. Furmańska – Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Dolina Ciszy”, ul. Wiślańska – Pokoje Gościnne 
„Dastin”, ul. Skalica – Pokoje Gościnne „Skalica”, ul. Orłowa – 
Pokoje Gościnne „Pod Orłową”, ul. Złocieni – Pokoje Gościnne 
„Somea”, ul. Równica – Gościniec „Równica”, Dwór „Skibówki”, 
Willa „Jelenica”, Pokoje Gościnne, Pokoje Gościnne „U Madzi”, 
ul. Papiernia – Ośrodek Wypoczynkowy „U Krzysia”, ul. Jodło-
wa – Willa „Pod Czantoria”, ul. Baranowa – Pokoje Gościnne, ul. 
Żarnowiec – Pokoje Gościnne.

Osiedle Ustroń Górny: ul. L. Staffa – Apartamenty x 6, Apar-
tament „Karmelowy”, Apartamenty „U Romy”, Dom „Siedem 
Życzeń”, ul. M. Reja – Pokoje Gościnne „Bajka”, Willa „Koba”, 
Willa „Anna”, Pokoje Gościnne „Przystań”, Apartament przy 
Zeta Park, ul. Mickiewicza – Willa Kraj, ul. Słoneczna – Pokoje 
Gościnne „Adi”, ul. 3 Maja – Pokoje Gościnne „Asenata”, Apar-
tamenty „Ascenata”, Pokoje Gościnne „Wanda”, Pokoje Gościnne 
„Oleńka”, Pokoje Gościnne „Jagódka”, Pokoje Gościnne „Aster”, 
Pokoje Gościnne, ul. K. I. Gałczyńskiego – Zajazd pod Groniami, 
Willa „Kolor”, ul. Olchowa – Willa „Zacisze”, Apartamenty Pokoje 
„Ina”, ul. Hutnicza – „Pokoje H-11”, Pokoje Gościnne „Klau-
dia”, Rezydencja „Parkowa”, ul. 9 Listopada – Pokoje Gościnne,  
ul. Złota – Willa „Izabela”, ul. Parkowa – Willa „Parkowa”, ul. 
M. Skłodowskiej-Curie – Apartament „Adrian”, Apartament 
„Leonardo”, ul. Pana Tadeusza – Willa „Joanna”, Pokoje Goś-
cinne „Oliwia”, Apartament „Pan Tadeusz”, Pokoje Gościnne, ul. 
Partyzantów – Willa „Donia”, Pokoje Gościnne, ul. Wierzbowa 
– Pokoje Gościnne „Nad Jarem”.  

Osiedle Poniwiec: ul. Lipowa – Centrum Szkoleniowo-Rekre-
acyjne „Park Poniwiec”, ul. Głogowa – Willa Malibu, ul. Dębowa 
– Pokoje Gościnne „Beskidek”, Pokoje Gościnne „U Staszka”, ul. 
Drozdów – Pokoje Gościnne, Willa „Panorama”, ul. Brzozowa – 
„Dom pod Czantorią”, „Bażancia Chatka”, Apartament „Ustron-
ny”, ul. Grabowa – Pokoje Gościnne, ul. 3 Maja – „Sielanka” 
Restauracja, Pokoje Hotelowe, ul. Topolowa – „Mała Czantoria”, 
ul. Akacjowa – „Poniwiec Mała Czantoria”, 

Osiedle Ustroń Dolny: ul. Ogrodowa – Apartament „Serce 
Ustronia”, Apartament „Seledynowy”, Apartament „Błękitny”, ul. 
Gen. Dąbrowskiego – Pokoje Gościnne „Julia”, Pokoje Gościnne 
„Bożena”, Pokoje Gościnne x2, ul. Lipowczana – Willa „Mario”, 
Pokoje Gościnne, ul. Stalmacha – Pokoje Gościnne „Kazimierz”, 
ul. Gen. Wybickiego – Pokoje Gościnne „Alma”, Pokoje Gościnne 
„Martyna”, ul. Gen. Traugutta – Pokoje Gościnne „Pokusa”, Pokoje 
Gościnne „Capri”, ul. Sportowa – Pokoje Gościnne „Sylwia”, ul. 
Gen. Sikorskiego – Pokoje Gościnne „Pod Słonecznym Zegarem”, 
Willa „Grażyna”, ul. Polna – Pokoje Gościnne „Willa Tatra”, 
Pokoje Gościnne „Gosia”, ul. Daszyńskiego – Willa „Maksym”, 
Pokoje Gościnne „Bocianówka”, Pokoje Gościnne, Pokoje Gościn-
ne „Julia”, Apartamenty „Milenium”, ul. P. Lipowczana – Pokoje 
Gościnne, ul. Stawowa – Ośrodek Kształcenia Zawodowego. 

Osiedle Hermanice: ul. Skoczowska – Pokoje Gościnne, ul. 
Czereśniowa – Willa „Hannelore”, ul. Orzechowa – Apartament 
„Leśny”.

Osiedle Lipowiec: ul. Kamieniec – Apartamenty „Pod Buka-
mi”, ul. Lipowska – Rezydencja „Dolce Vita”, Ośrodek Terapii 
Uzależnień „Przy Wiśle”. 

Osiedle Ustroń Centrum: ul. A. Brody – Pokoje Gościnne 
„Ustroński Zakątek”, „Wiejska Sielanka”, Apartamenty 1, Apar-
tamenty 2, ul. Piękna – Dom „Piękna 7”, ul. Katowicka – Zajazd 
„Na Kępie”.                                                        Monika Niemiec

NAJWAŻNIEJSZA 
DZIELNICA?

(cd. ze str. 7)
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etatu wszystkich nauczycieli, którzy do-
celowo mogą być zatrudnieni w naszej 
szkole. Dzięki takiemu rozwiązaniu kadra 
Gimnazjum miała możliwość skorzystania  
z oferty pozostałych szkół na terenie Ustro-
nia lub poza nim. Ważne, że w związku  
z nową - siódmą klasą, nie było kłopotu ze 
znalezieniem nauczycieli do wszystkich 
koniecznych przedmiotów.
Liczba uczniów „Dwójki” znacznie wzro-
sła, mieszczą się w szkole?
Od września mamy o 70 uczniów więcej,  
w przyszłym roku dojdzie kolejnych 70  
i wtedy liczba uczniów wzrośnie do około 
500. W tej kwestii również porozumiały-
śmy się z panią dyrektor Iskrzycką-Ma-
rianek, dzięki czemu siódmoklasiści uczą 
się na terenie Gimnazjum nr 2 i korzystają  
z tamtejszych pracowni. Staramy się ujed-
nolicić regulaminy obu placówek, i nad tym 
właśnie pracujemy, a niektóre rozwiązania 
wprowadziliśmy od razu, np. ujednolicenie 
rozkładu przerw, koordynację tygodnio-
wego rozkładu zajęć, czy plan dyżurów 
międzylekcyjnych nauczycieli obu szkół. 
Na pewno nie jest to łatwy czas dla szko-
ły, ale widać, że zmiany organizacyjne nie 
przeszkadzają w jej działalności, czego 
najlepszym dowodem jest wyróżnienie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 
projektu „Edu MX – rozwijanie myślenia 
komputacyjnego ucznia edukacji wczes-
noszkolnej”.
Nasi nauczyciele to ludzie z pasją, a tacy 
wciąż poszukują i chcą być coraz lepsi  
w swojej pracy. Ja, prawdę mówiąc, 
rozmyślam 16 godzin na dobę, co by tu 
jeszcze zrobić dla dobra szkoły, jednak bez 
zaangażowania nauczycieli i rodziców na-
szych uczniów nie mogłabym nic zdziałać. 
Staram się stworzyć jak najlepszą atmosferę 
do twórczej pracy i mam nadzieję, że na-
uczyciele czują się docenieni. Istotne jest to, 
że nie pracujemy dla jakiejś idée fixe ani dla 
własnych ambicji, ale dla uczniów, którzy 
dzięki różnym programom i innowacjom 
są lepiej wykształceni, przygotowani do 
dalszej edukacji, nauczeni pracy, ale też 
zachęceni do rozwijania swoich zdolności 
oraz zainteresowań. Na co dzień realizuje-

my misję Dwójki - „Szkoły wszechstron-
nego rozwoju”. Staramy się, by każdy 
uczeń osiągnął sukces na miarę swoich 
możliwości. To jest cecha współczesnej 
szkoły dobrze uczącej. 
Polskiej szkole zarzuca się, że uczy zbyt 
wiele teorii, a nie przygotowuje do życia.
Mam świadomość, że to trudne, gdy na-
uczyciele z przeszłości uczą teraźniejsze 
dzieci tego, jak mają żyć w przyszłości, ale 
to właśnie jest naszym celem. Przyszłością 
są techniki informacyjne i znajomość ję-
zyków obcych, ale nie tylko, bo przecież 
nie chcemy wychować robotów, mimo że 
robotyki uczymy. Staramy się wychować 
człowieka wszechstronnie wykształcone-
go, niezależnie od jego osobistych talen-
tów - takiego, żeby w przyszłości jemu 
było dobrze i z nim było dobrze. Dlatego 
ważne są dla nas i nowoczesne technologie 
(stąd nauka kodowania) i języki obce (stąd 
otwarcie jedynego w powiecie oddziału 
dwujęzycznego), ale również nauki ścisłe, 
humanistyczne, sport, zajęcia artystyczne, 
a także zajęcia terapeutyczne.  
Szkoła jest otwarta na dzieci, które mają 
problemy z nauką lub dostosowaniem się 
do życia w grupie. Czy nie tracą na tym 
pozostali uczniowie?
Od lat śledziłam tendencje oraz proces 
legislacyjny dotyczący szkół i przewidywa-
łam, że będzie potrzebna zwiększona liczba 
specjalistów przygotowanych do pracy  
z dziećmi niepełnosprawnymi lub wyma-
gającymi pomocy psychologiczno -pedago-
gicznej. Nasi nauczyciele przez ostatnich 5 
lat skończyli tyle studiów podyplomowych, 
że w zasadzie SP-2 jest samowystarczalna 
w zakresie edukacji włączającej. Nie ma 
takiej sytuacji, że nie możemy wesprzeć 
dziecka wymagającego jakiejś konkretnej 
pomocy. Dzięki rzeszy zatrudnionych  
w szkole specjalistów pomoc ta jest sku-
teczna i jednocześnie dyskretna. W wielu 
przypadkach korzystają z niej również 
uczniowie, którym to wsparcie nie jest 
dedykowane, mało tego – którzy nawet 
nie zauważają pomocnej dłoni specjalisty. 
W ten sposób edukacja włączająca ko-
rzystnie wpływa na pracę całych zespołów 

klasowych.
Do zeszłego roku uczniowie pisali egza-
min szóstoklasisty i w „Dwójce” mieli 
bardzo dobre wyniki, jak teraz sprawdzi 
pani wiedzę swoich uczniów? 
Dyrektorzy wszystkich szkół starają się 
jak najlepiej wywiązywać ze swoich 
obowiązków. Staramy się, żeby m. in. 
osiągać jak najlepsze wyniki egzami-
nów zewnętrznych. Porównując wyniki 
sprawdzianu szóstoklasisty wszystkich 
ustrońskich szkół mogę powiedzieć, że 
były one wyższe od średniej krajowej, 
wojewódzkiej i powiatowej. Natomiast ana-
lizując wyniki poszczególnych placówek 
na przestrzeni kilku lat można stwierdzić, 
że każdej ze szkół udało się choć raz w 
tym czasie osiągnąć najlepszy w mieście 
rezultat sprawdzianu. Oczywiście jest to 
znacznie trudniejsze w szkole dużej, takiej 
jaką jest „Dwójka”, bo jedna jaskółka nie 
czyni wiosny. Nam jednak zależy przede 
wszystkim na tym, żeby w naszej szkole 
każdy uczeń osiągał sukces na miarę swo-
ich możliwości. Szczególnie uzdolnieni 
uczniowie zdobywają laury w konkursach 
przedmiotowych, artystycznych, zawodach 
sportowych i właśnie liczne sukcesy na tym 
polu pozwalają z zadowoleniem patrzeć 
na poziom nauczania w naszej szkole. Bez 
sprawdzianu szóstoklasisty pracuje się 
spokojniej. Na razie, bo czeka nas przygoto-
wanie pierwszego egzaminu ósmoklasisty. 
W 2019 roku ustrońskie szkoły opuszczą 
dwa roczniki – absolwenci trzeciej klasy 
gimnazjum i absolwenci ósmej klasy szkoły 
podstawowej. Na dzień dzisiejszy wiado-
mo, że egzaminy po tych dwóch szkołach 
będą jednocześnie kwalifikacją do szkoły 
średniej. Podkreślić należy, że absolwenci 
gimnazjów oraz szkół podstawowych będą 
się uczyć w odrębnych klasach, bo po 
gimnazjum uczniowie będą kontynuować 
naukę na dotychczasowych zasadach, na-
tomiast absolwenci ośmioklasowej szkoły 
podstawowej będą kształceni w systemie 
dostosowanym do nowego ustroju szkol-
nego (czteroletnie liceum, pięcioletnie 
technikum, szkoła branżowa). Przejście 
naszych uczniów od razu do szkoły średniej 
będzie wymagało odpowiedniego ich przy-
gotowania, mamy świadomość wielkiej 
odpowiedzialności i związanej z tym pracy. 
Radykalna zmiana prawa oświatowego nam 
jej nie ułatwia, jednak my musimy się sku-
pić na istocie sprawy – na uczniu. Staramy 
się, by w tym zamieszaniu nie umknęła nam 
najważniejsza rzecz. Szkoła to szczególny 
czas w życiu każdego człowieka, nie tylko 
w zakresie edukacji i wychowania, ale też 
w takim ludzkim wymiarze – kolegów, 
zabaw, przyjaźni, wycieczek, sukcesów 
itp. Dbamy o to, by był to czas korzystny 
i mile wspominany przez kolejne roczniki 
dumnych ze swej szkoły absolwentów.
Podsumowując: w roku 230-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 2 szczególną wymowę ma 
godło szkoły, którym jest otwarta księga  
z kagankiem oświaty, bo jesteśmy szkołą, 
w której wiele kart zostało już zapisanych 
i możemy z nich czerpać, ale też wciąż 
zapisujemy nowe strony i mamy ich do 
zapełnienia jeszcze wiele.
Dziękuję za rozmowę.  
                   Rozmawiała: Monika Niemiec
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29 września w SP-2 odbyła się lekcja pokazowa z Edumatrix, innowacyjną pomocą dydak-
tyczną ustrońskiej firmy PILCH. Od lewej: radny K. Pokorny, burmistrz I. Szarzec, zastępca 
dyrektora Ministerstwa Edukacji Narodowej R. Lew-Starowicz, dyrektor SP-2 G. Tekielak, 
Roman Pilch, właściciel firmy PILCH. 

NIE CHCEMY 
WYCHOWYWAĆ ROBOTÓW

(cd. ze str. 1)



23 listopada 2017 r.   Gazeta Ustrońska   9

Koncert pt.: „Dzieje hymnu polskiego w dobie odzyskania niepodległości”, podczas którego 
śpiewano pieśni pretendujące w latach 1918-1927 do hymnu Polski, zainaugurował 17. Dni 
Klemensowe. To muzyczne wydarzenie prowadziła Urszula Mizia, grająca na wiolonczeli, 
a pozostałymi wykonawcami byli: Joanna Jatkowska-Korpiela – sopranistka, Janusz Kohut 
grający na fortepianie oraz Piotr Sadowski – skrzypek.                          Fot. E. Langhammer

Z MIŁOŚCI DO

Tegoroczna edycja trwała od 13 do 19 
listopada. Łącznie uczestniczyło w niej 
ok. 150 osób. Był koncert, były wykłady  
i msza św. odpustowa. Hasłem przewodnim 
był, jak zwykle, cytat z listu św. Klemensa, 
tym razem o miłości.

– Dni Klemensowe to ważne wydarzenie, 
wpisane w życie parafii. Świadczy o tym 
zainteresowanie ludzi, którzy tu przycho-
dzą. Pomimo że to już 17. edycja, jest grono 
mieszkańców i turystów chętnie korzysta-
jących z tych wykładów czy nabożeństw 
i koncertów – mówił ks. Wiesław Bajger, 
proboszcz parafii pw. św. Klemensa. – Dla 
mnie ten czas jest pogłębieniem więzi 
z parafią, bo dzięki tym spotkaniom poznaję 
Ustroń oraz ludzi. Jest to duże przeżycie 
duchowe i intelektualne.  

Każdy Tydzień Klemensowy ma myśl 
przewodnią zaczerpniętą z listu św. Kle-
mensa. Tegoroczna brzmi: „Widzicie jak 
wielka i cudowna jest miłość, a wspaniało-
ści jej nie sposób wypowiedzieć”. 

– Przez te wszystkie wydarzenia widać, 
jak wielka jest miłość do ojczyzny, co 
przejawiało się podczas koncertu inaugu-
rującego tegoroczną edycję tych dni, do 
poezji, która dotykała naszego miasteczka, 
do twórczości artystycznej, choćby poprzez 
te obrazy, które możemy oglądać w Czytel-
ni Katolickiej. To po prostu miłość do kraju  
i Ustronia – oceniał ks. Bajger. – Dla ludzi 
to radość, że mogą brać udział w Dniach 
Klemensowych. Chciałbym to zachować, to 
ważna inicjatywa Stowarzyszenia Czytelnia 
Katolicka. 

Prezesem Stowarzyszenia jest Barbara 
Langhammer, która podsumowuje:

– Od wielu lat organizuję Dni Klemen-
sowe. Inspirację czerpię dzięki Opatrzności 
Bożej, która czuwa nad tym wszystkim. 
Czasami ludzie zgłaszają się sami i pytają, 
czy mogliby w trakcie tego wydarzenia 
wystąpić, poprowadzić wykład na jakiś 
temat. Czasem też przypadkiem natrafię 
na ciekawą osobę. Tak było z panią Pa-
cyną, której twórczość zobaczyłam na 
facebooku dzięki mojemu koledze, który 
udostępnił jej prace. Zaprosiłam ją na 
tegoroczny cykl. Była bardzo zadowolo-
na, że mogła w nim uczestniczyć. Pani 
Maria Nowak jest członkiem naszego 
stowarzyszenia, pomyślałam, że dobrze 

Dni Klemensowe odbyły się już po raz 17. Tematów nie brakuje, zainteresowanych 
także. – Mam nadzieję, że spotkamy się za rok – powiedział ks. Wiesław Bajger, 
proboszcz parafii pw. św. Klemensa. 

byłoby zorganizować benefis z okazji jej 
urodzin. Połączony wernisaż z benefisem 
prowadziła pani Danuta Koenig. Zrobiła 
to najlepiej ze wszystkich, którzy mogliby 
to zrobić. Mateusz Bielesz zgłosił się sam, 
bo chciał wyświetlić film o Zawodziu 
i poopowiadać o Ustroniu. Tak samo było 
z panem Wojcieszkiem, świetnym leka-
rzem, specjalistą ginekologiem i onkolo-
giem. A państwo Georgowie także z nami 
współpracują, więc wszystko to ładnie się 
spięło. 

Prezes stowarzyszenia na długo przed 
Dniami Klemensowymi myśli o nowych, 
ciekawych tematach. Jak zaznacza, tych 
przygotowań nie traktuje jako pracy. W tym 
roku wybrała motto o miłości. Dlaczego? 

– Wszystko, co robimy, jest związane  
z miłością. Na przykładzie pani Pacyny moż-
na powiedzieć, że gdyby nie kochała ludzi, 
nie powstałyby takie obrazy. Tak samo poe-
zja pani Marii Nowak. Gdyby też ks. Sapota 
nie kochał nas, nie kochał tego, co tu robił, 
to by nie było tych Dni Klemensowych,  
a on sam by tu teraz nie przyjeżdżał. Nasz 
nowy ks. proboszcz, gdyby nie pokochał 
parafian, to by nie chciał tego kontynuować. 
No i ja, gdybym nie kochała tego, co robię, 
to bym tego nie organizowała. Nie mogę 
zapomnieć o moim mężu, bo gdyby mnie 
nie kochał, to by też tego nie robił i mi nie 
pomagał. Miłość przejawia się praktycznie 
we wszystkim – oceniła pani Langhammer. 
– Łącznie, podczas tych dni, było tutaj 
ok. 150 osób. Pewna pani powiedziała, że 
przebywa tu obecnie w sanatorium i nie 
przegapiła ani jednego dnia. Dobrze, że lu-
dzie chętnie przychodzą. A można nie tylko 
dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, 
ale również zasięgnąć porad. Mieliśmy 
tutaj naprawdę bardzo dużo artystów zna-
nych w całej Polsce, lekarzy specjalistów, 
ciekawych ludzi. Przy okazji tych spotkań 
można skorzystać z ich pomocy.  tych osób. 
Wystarczy przyjść. 

Dni Klemensowe będą miały ciąg dalszy. 
Niektóre tematy już się rodzą w głowie 
organizatorki. Jakie? Przyszły rok pokaże.

                                Agnieszka Jarczyk

- Dzielnica uzdrowiskowa powstała na krzywdzie ludzi - stwierdził  M. Bielesz podczas pre-
lekcji pt. "Wielkie projekty dla małego Ustronia", nawiązując do wywłaszczeń pod budowę 
sanatoriów. Chciał jednak uświadomić słuchaczy, że gdyby nie system totalitarny i zarządzanie 
odgórne, ta perła architektoniczna nigdy by nie powstała. Tłem dla opowieści o krajobrazie 
i innych prelekcji były obrazy Bogumiły Pacyny.                                           Fot. M. Niemiec
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WSPOMNIENIE  
O MISTRZU  

FILIGRANÓW  
CIESZYŃSKICH

Tak napisała na facebooku ustronianka, 
Aleksandra Propokovich z domu Glensk, 
mieszkająca od 25 lat w Krakowie:  
Z wielkim smutkiem przyjęłam  wiadomość 
o śmierci Pana Kazimierza Wawrzyka, 

ustrońskiego artysty – jubilera. Pan 
Kazimierz potrafił zaczarować każdy 
kawałek szlachetnego metalu czy-
niąc z niego wyjątkową, oryginalną  
i piękną biżuterię. Jego filigrany mia-
ły duszę, były niepowtarzalnie piękne, 
bo sam Pan Kazimierz również był 
wyjątkowy. Dwukrotny zdobywca 
pierwszego miejsca w Europejskim 
Konkursie Sztuki Ludowej w Często-
chowie – jako mistrz i wielki znawca 
filigranu cieszyńskiego. Uczeń naj-
lepszego jubilera Ziemi Cieszyńskiej 
Pana Franciszka Horaka. 

Kazimierz Wawrzyk poza pracą 
zawodową był człowiekiem bardzo 
rodzinnym, bo takie cechy wyniósł  
z tradycji związanych z wychowa-
niem. Spolegliwy mąż, ojciec, dzia-
dek, na którego zawsze można było 
liczyć. Zakochany w swojej małej 
ojczyźnie, nie wyobrażał sobie innego 
miejsca na ziemi ani dla siebie, ani 
dla najbliższych. W tym przekonaniu 
utwierdziły go jeszcze jego nietuzin-
kowe, okazałe klejnoty.

 Uroczystość żałobna odbyła się 
21.11.2017 r. w kościele rzymskoka-
tolickim pw. św. Klemensa, w której 
wzięło udział wielu mieszkańców 
nie tylko Ustronia, ale i regionu, de-
legacje zespołów folklorystycznych, 
osoby resortu kultury i sztuki, rodzi-
na, przyjaciele, znajomi i sąsiedzi. 
Tak liczną obecnością chcieli oddać 
ostatni hołd jego pamięci oraz poka-
zać, jakim szczególnym szacunkiem 
ceniony był za życia.

 Odszedł w zaciszu domowym 
po ciężkiej chorobie, a spoczął na 
miejscowym cmentarzu katolickim  
w grobie rodzinnym. Być może 
zdążył zarazić swoją wartościo-
wą, jedyną w swoim rodzaju pa-
sją któregoś z potomków, który  

w przyszłości kontynuował będzie nieba-
gatelną, bezcenną spuściznę tak szybko  
i niespodziewanie zmarłego ojca i dziad-
ka.                                   Elżbieta Sikora 

Czy Pan Bóg chce mieć u siebie przed-
stawicieli różnych zawodów, w tym  zdol-
nych, jeszcze w sile wieku rzemieślników? 
Taka myśl przebiegła mi przez głowę, gdy 
w ostatnim czasie kilku z nich pożegnało 
się ze światem żywych. Do ich grona  
16.11.2017 r. przeżywszy tylko 62 
lata, doszedł znany ustroński złotnik, 
jedyny zajmujący się po mistrzowsku 
tworzeniem filigranów do regional-
nych strojów Śląska Cieszyńskiego 
w postaci pasów, broszek, napier-
śników, pierścieni, łańcuszków czy 
bransolet, śp. Kazimierz Wawrzyk, .

Urodził się 20.04.1955 r. w Ustro-
niu jako syn Franciszka i Bronisła-
wy z domu Madzia. Miał jedyną 
siostrę Marylę, która w młodym 
jeszcze wieku, kilkanaście lat temu, 
opuściła na zawsze swoich bliskich.  
W 1977 r. ożenił się z Ireną Maciejczek.  
Z tego związku przyszło na świat tro-
je dzieci: pierworodny syn Szymon, 
Katarzyna oraz najmłodszy Mateusz. 
Zamieszkiwali w Ustroniu przy ul. 
Drozdów.

Zmarły ukończył Szkołę Podsta-
wową nr 1. Zainteresowania sztuką 
jubilerską wykazał w wieku 15 lat 
całkiem przypadkowo, kiedy to naj-
bardziej znany mistrz unikatowych, 
wspaniałych filigranów cieszyńskich 
i innych cudeniek ze złota i srebra, 
mieszkaniec Cieszyna, Franciszek 
Horak poszukiwał ucznia. Postano-
wił nim zostać Kazik. Tak wyspe-
cjalizował się w zawodzie złotnika, 
iż stał się on jego hobby, pracą oraz 
sposobem na życie, któremu poświę-
cił się całkowicie.

Kiedy w pełni stał się profesjona-
listą, otworzył prywatną firmę wyro-
bów złotniczych i razem z żoną pre-
zentował swoje dzieła wykonywane 
ręcznie na wystawach i jarmarkach 
rękodzielniczych. Sprzedawał je tak-
że bez okazji, jak również podczas 
najróżniejszych imprez regionalnych 
na terenie Polski i Czech. Jego fili-
grany zdobią stroje cieszyńskie wielu 
zespołów, w tym Estrady Regionalnej 
„Równica”. Stanowią do nich charakte-
rystyczne dodatki,  tym samym promując  
nasz region na całym świecie.

Bohater wspomnienia posiadał ogrom-
ną wiedzę teoretyczną i praktyczną na 
temat tworzonych wyrobów. Uzyska-
ły one certyfikat regionalnego produktu 
„Góralsko Swoboda”. W 2016 r. otrzy-

mał doroczną nagrodę za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury Miasta 
Ustroń. 

Podczas wzruszającej ceremonii mistrza cieszyńskiego filigranu żegnała rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, współpracownicy oraz władze miasta, 
przedstawiciele stowarzyszeń, naukowcy i goście z Czech.                                                                                                    Fot. M. Niemiec

Tak wygląda najnowsza okładka „Zwrotu” - 
miesięcznika Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego w RC. Kazimierz Wawrzyk 
utrzymywał ścisłe kontakty z twórcami  
z Zaolzia. Przedstawiciele PZKO obecni byli 
na uroczystości pogrzebowej w Ustroniu. 
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Przy ustrońskim 
stole

USTRONIU
W tym tygodniu przedstawiam jedno ze 

zdjęć wykonanych w latach 50. XX w., 
udostępnionych przez Czytelnika, który 
woli pozostać anonimowy. Widzimy na nim 
Edytę Jurenkę, pozującą na tle domu szew-
ca Franciszka Olborta, u którego wynaj-
mowała pokój. Budynek ten znajdował się 
przy obecnej ul. Strażackiej 6, tam, gdzie 
dziś mieści się sklep papierniczy. Edyta,  
urodzona w 1912 r., z zawodu fryzjerka, 
była córką znanej w Ustroniu, znakomitej 
krawcowej, pani Jurenkowej, której druga 
córka, Adolfina, także parała się tą profesją. 
Matka sióstr zmarła w połowie lat 30., zaś 
Adolfina, zwana Dolfi, wynajęła lokal na 
pracownię krawiecką w obrębie rynku,  
w domu kupca Tomiczka, gdzie podczas 
okupacji ukrywała żywność przeznaczoną 
dla partyzantów, za co została zgładzona 
przez Niemców w 1944 r. Edytę, zwaną 
Dytką, oszczędził los, wyszła bowiem cało 
z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück  
i założyła rodzinę. Jak podaje nasz anoni-
mowy Czytelnik, zmarła w 2002 r. w wieku 
90 lat w Czeladzi. Więcej o wyżej wymie-
nionych siostrach w Pamiętniku Ustrońskim 
nr 15. Dobrze, że zachowały się fotografie 
chociaż jednej z nich. Alicja Michałek 

KTO SIĘ BOI CYKORII?
Wyrażenie „mieć cykorię” albo też „cykora” oznacza 

po prostu „bać się”, co niekoniecznie kojarzy się z deli-
katnym warzywem, jakim jest cykoria. A jednak są teorie 
etymologiczne mówiące, że to właśnie od cykorii 
ten zwrot pochodzi. Dziwne? Może nie tak 
bardzo, gdy pomyśli się, że jest warzy-
wem nieco osobliwym – sezon na 
nią mamy zimą, rośnie w ciemnoś-
ciach, jest blada i krucha. Nie-
gdyś mogła również wzbudzać 
obawy ze względu na skoja-
rzenia z czarną magią, do któ-
rej miała być wykorzystywana.  
W grę wchodzić może również 
jej gorzkawy smak, który nie każ-
demu od razu przypada do gustu. 

Jednak wcale nie trzeba się 
jej bać, a nawet – nie należy, bio-
rąc pod uwagę, jak wiele ma witamin  
i składników mineralnych (potas, wapń, 
magnes, kwas foliowy, błonnik, witaminy A, C, E, K  
i z grupy B), dlatego od listopada do kwietnia warto zastę-
pować nią mało wartościowe w tym okresie sałaty. Równie 
dobrze sprawdza się bowiem jako dodatek, jak i w roli 
głównej atrakcji dania. 

Oswajanie cykorii warto zacząć od przyrządzenia jej na 
ciepło. Staje się wtedy słodsza, skarmelizowana i miękka. 
By przyrządzić cykorię na ciepło, najlepiej rozciąć ją wzdłuż 
na połówki i usunąć głąb – jedyną niejadalną część. Tak 
rozdzieloną podsmaża się (najlepiej na maśle) z odrobiną 
soli, aż zbrązowieje i zmięknie. Następnie warto ją doprawić 
pieprzem, odrobiną octu balsamicznego i ewentualnie, by 
wspomóc proces karmelizacji, odrobiną brązowego cukru 
bądź miodu. Wstępnie skarmelizowaną cykorię, wraz z całą 
zawartością patelni, przełożyć do naczynia żaroodpornego 
i dodatkowo zapiec – można uprzednio polać ją beszame-
lem, lub posypać pokruszonym serem z niebieską pleśnią. 
Kilkanaście minut w piekarniku wystarczy. 

Tak przyrządzona cykoria, chociaż pyszna  
i idealna na zimne wieczory, nie jest jednak 

daniem lekkim. By bardziej skorzystać 
z jej niskokaloryczności i wysokiej 

zawartości wody, warto jeść rów-
nież cykorię na surowo, chociażby  
w postaci prostej sałatki. W ta-
kim wypadku siekamy ją drobno  
i mieszamy z pokrojoną w kostkę 
gruszką, której słodycz równo-
waży gorzkawy smak cykorii. 

Sos, który doskonale do takiej sa-
łatki pasuje, to gęsty jogurt roztar-

ty z pokruszonym serem pleśniowym 
(typ z niebieską pleśnią, np. gorgonzo-

la albo lazur) oraz odrobiną soli, pieprzu  
i soku z cytryny. Taki dodatek białka sprawia 

też, że sałatka jest bardziej sycąca. 
Do surowej cykorii pasuje też doskonale konfitura z zielo-

nych pomidorów (przepis w GU 39) – wystarczy wmieszać 
ją z odrobiną oliwy i użyć jako sosu.       

                                                                        Ewa Depta
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IMPRESJA I DOSŁOWNOŚĆ

Rozmowy w gronie przyjaciół, przy 
lampce wina i ciasteczku. Do tego oczy-
wiście twórczość ustrońskich artystów  
i spotkanie można uznać za bardzo udane. 
Nie inaczej było w połowie listopada, 
kiedy to ST „Brzimy” świętowało urodzi-
ny kolejnych swoich członków – Iwony 
Dzierżewicz-Wikarek i Andrzeja Daszka. 

– Witam w imieniu Stowarzyszenia 
Twórczego „Brzimy”, witam przyjaciół 

W zeszłym tygodniu odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego pt.: 
„Powrót SMOGA, czyli dlaczego zimą 
nie widać naszych gór?”. Organizatorem 
był Ustroński Alarm Smogowy. Dzieci 

JAK WIDZĄ GO DZIECI

i bliskich tego stowarzyszenia. Czujmy się 
jak w rodzinie. W tym miesiącu chcemy 
zaprezentować twórczość dwóch już bar-
dziej ukształtowanych twórców: Iwony 
Dzierżewicz-Wikarek i Andrzeja Daszka. 
Są z nami od samego początku. Iwona jest 
kolorystką impresyjną, Andrzej zaś bar-
dziej architektoniczny i dosłowny – mówił 
Kazimierz Heczko, prezes stowarzysze-
nia. Następnie poprosił solenizantów  

Brzimowe urodziny to zwyczaj, który na dobre zakorzenił się wśród twórców ar-
tystycznego stowarzyszenia. Tym razem swój talent zaprezentowali listopadowi 
solenizanci - Iwona Dzierżewicz-Wikarek i Andrzej Daszek. 

o kilka słów na temat twórczości i in-
spiracji. 

– Od dziecka zdradzałam pewne 
zdolności malarskie. W szkole podsta-
wowej zastanawiałam się, czy zostać 
malarką czy ogrodniczką – opowiadała 
pani Iwona. – Jeżdżę na plenery, z któ-
rych bardzo dużo zyskuję. Mam moż-
ność oglądania twórczość innych i sama 
jestem inspirowana. Zajmuję się tak-
że inną twórczością, ponieważ pracuję  
w Domu Pomocy Społecznej i prowadzę 
tam arteterapię, na którą przychodzą osoby 
niepełnosprawne. Są to zajęcia wszelakie, 
podczas których wykorzystujemy różne 
techniki, m.in. mozaiki. Tutaj zaprezento-
wałam kilka tematów: zwierzęta, kwiaty, 
portrety i pejzaże.

Andrzej Daszek podziękował za moż-
liwość pokazania swoich prac na tym 
urodzinowym wernisażu.

– Chciałem też podziękować panu Bo-
gusławowi Heczce za to, że na początku 
twórczości dał mi kilka wskazówek, Ka-
rolowi Kubali, u którego przebywałem  
i pracowałem przez dłuższy okres czasu. 
Z wykształcenia jestem architektem i nie 
chciałem tego zaprzepaścić. Ostatnimi 
czasy dużo chodziłem po Cieszynie, robi-
łem zdjęcia, żeby coś z tego tworzyć. Tutaj 
jest sporo obrazów przedstawiających 
różne zakątki tego miasta.

Korzystając z okazji, prezes Brzimów 
poprosił Zbigniewa Niemca o kilka słów 
na temat jego wystawy w Paryżu, jaka 
będzie miała miejsce na początku grudnia. 

– Po długich perypetiach okazuje się, że 7 
grudnia jest wernisaż wystawy. Jakby ktoś 
był akurat w pobliżu to zapraszam – po-
wiedział, nieco z humorem, pan Niemiec. 

Po oficjalnych przemowach odbywały 
się kuluarowe rozmowy w przyjacielskim 
gronie artystów.        Agnieszka Jarczyk

przedstawiały swoje prace mające zwrócić 
uwagę na problem związany z zanieczysz-
czonym powietrzem. W kategorii wieko-
wej I-III szkół podstawowych wyróżnienia 
otrzymali: Oliwia Ruszkowska z SP-2, 

Dominik Zamojć z SP-2, Artur Macha  
z SP-2, Maja Lebiedzik z SP-2 i Klaudiusz 
Boruta z SP-5. W kategorii wiekowej 
IV-VII szkół podstawowych 1. miejsce 
zajęła Maria Witkowska z SP-3, na 2. 
miejscu uplasowała się Maja Grzybek 
z SP-1, a 3. miejsce zdobyli Tymote-
usz Holeksa z SP-1 i Justyna Warzecha  
z SP-3. Wyróżnieni zostali: Zuzanna Kania 
z SP-1, Maks Legierski z SP-1, Natalia 
Kobiela z SP-3 oraz Emilia Juroszek  
z SP-1. Nad całością czuwało jury w skła-
dzie: Zuzanna Chabowska (UAS), Kata-
rzyna Raczyńska-Targowska (GU), Beata 
Grudzień (MBP), Przemysław Korcz (TBS)  
i Krzysztof Krysta (MBP). 

SENIORZY 
WYBIORĄ ZARZĄD

W środę, 29 listopada odbędzie się 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów Koła nr 2 w Ustroniu. Zarząd 
Koła zaprasza wszystkich członków do 
Zajazdu „Pod Groniami” na godz. 12.00.

Listopadowi solenizanci Andrzej Daszek i Iwona Dzierżewicz-Wikarek wraz z prezesem ST 
„Brzimy” Kazimierzem Heczko.                                                                 Fot. A. Jarczyk

Laureaci konkursu.                                                                                      Fot. K. Targowska
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Na ten wyjątkowy wieczór Akademia 
Esprit ma propozycję dla najmłodszych: 
bal sylwestrowy! Gwarantujemy dosko-
nałą zabawę, wspaniałe wrażenia i nieza-
pomniane wspomnienia!

Powitajmy razem Nowy Rok i w tę 
jedyną noc w roku tańczmy i radujmy się 
w gronie przyjaciół! 

Drodzy Rodzice, pamiętacie, jak będąc 
dziećmi marzyliście, by w Sylwestra bawić 
się na balu jak dorośli? Czy nie zazdroś-
ciliście starszym, że mogą nie spać do 
północy, by wśród okrzyków, śmiechów 
i wiwatów powitać Nowy Rok? Wasze 
dzieci też o tym marzą! Akademia Esprit 
spełnia dziecięce sny i zaprasza na wspól-
ną sylwestrową zabawę! Jeśli chcecie, by 
Wasze pociechy bawiły się bezpiecznie  
i w miłej atmosferze, to snucie sylwe-
strowych planów macie już z głowy. Bal  
w Akademii Esprit to jedyna w okolicy 
taka propozycja dla dzieci! Świetna za-
bawa, niepowtarzalna atmosfera, pyszne 
jedzenie – i wiele innych atrakcji! Dodat-
kowo opieka wykwalifikowanych instruk-

torów, sylwestrowe stroje i makijaże, a 
także możliwość nocowania w Akademii! 
Nasza oferta to gwarancja doskonale spę-
dzonej nocy sylwestrowej!

W cenie biletu oferujemy: opiekę  
w godzinach od 18:00 do 9:00, napoje, 
przekąski - zimne i ciepłe, sylwestrową 
kolację i noworoczne śniadanie, możli-
wość nocowania w Akademii, szampan 

bezalkoholowy, zimne ognie i wybucho-
we confetti o północy, mnóstwo zabaw, 
zagadek i gier.

Zapraszamy do nas wszystkie dzieci 
od 7 lat!

Ilość miejsc ograniczona! Nie czekaj – 
zgłoś się do nas już dziś!

Cena biletu: 170 zł bez noclegu/ 200 zł 
z noclegiem.

Dodatkowe informacje pod numerem 
telefonu: +48606486333 lub bezpośrednio 
w Akademii Esprit – Ustroń, ul. Daszyń-
skiego 2. Zapraszamy!

SYLWESTER TUŻ-TUŻ

47/2017/4/R

KOLEJNA ZMIANA LIDERA 
POD SIATKĄ 1   Husaria 14 15:5 474:369

2   Rudzica 12 12:3 366:284

3   Belfry 10 11:7 394:386

4   Kasa Chorych 9 11:6 396:354

5   Kubala 8 9:9 379:343

6   Istebna 8 10:10 440:423

7   Teraz. My 6 7:10 338:396

8   Drużyna A 5 8:12 441:453

9   Sarenki 3 4:12 276:372

10 OSP Lipowiec 0 2:15 309:419

Oczywiście organizatorzy serdecznie 
zapraszają wszystkich sympatyków siat-
kówki.                                                  BK

Na półmetku pierwszej rundy rozgry-
wek Amatorskiej Ligi Siatkówki kolejna 
zmiana lidera. Na fotelu zasiadł zespół 
Husaria Ustroń pokonując dwukrotnego 
zwycięzcę ALS z pierwszej i drugiej 
edycji: zespół Kasa Chorych.

Wydatnie pomogli w tym zawodni-
cy drużyny Belfry, którzy pokonali li-
derujący po czterech kolejkach zespół  
z Rudzicy. Sporą niespodziankę sprawił 
też najstarszy wiekowo zespół w obec-
nych rozgrywkach (Teraz. My) pokonując 
wyżej notowany zespół Drużyna A.

W opinii większości uczestników 
rozgrywek ALS, tegoroczna edycja jest 
najbardziej emocjonująca i obfitująca  
w liczne niespodzianki, a sprawa osta-
tecznego zwycięstwa jest ciągle otwarta 
i trudna do przewidzenia.

Kolejne zmagania siatkarzy odbędą 
się 3 grudnia w SP -2
godz. 9.00 OSP Lipowiec - Kasa Chorych
godz. 10.30 Sarenki - Istebna  
godz. 12.00 Husaria - K.S. Rudzica  
godz. 13.30 Teraz. My - Kubala    
godz. 15.00 Drużyna A - Belfry

Wywiad z Arturem Kluzem, kapitanem drugiej w tabeli ustrońskiej drużyny przeprowadza Katarzyna Górny, a obok liderzy w akcji.
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www.ustron.pl

24.11 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Złote Struny 
  Harf”, MDK „Prażakówka”
28.11 14.00 230-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, 
  MDK„Prażakówka”
29.11 12.00 Zebranie Polskiego Związku Emerytów, Renci- 
  stów i Inwalidów Koła nr 2 w Ustroniu, Zajazd 
  „Pod Groniami” 
29.11 16.00 Spotkanie  zorganizowane z okazji obchodów 
  Roku Jubileuszowego 500-lecia Reformacji,  
  Muzeum Marii Skalickiej
30.11 17.00 Promocja „Kalendarza Ustrońskiego” na rok 
  2018, Muzeum Ustrońskie
30.11 17.00 Wernisaż wystawy pod tytułem „Mój Lipowiec 
  – czyli – co mi w duszy gra”, SP-5
7.12   9.15 Spektakl teatralny z okazji Dnia św. Mikołaja  
 10.30 pt.: „Calineczka” dla wychowanków ustrońskich  
  przedszkoli, MDK „Prażakówka”
8.12  9.15 Spektakl teatralny z okazji Dnia św. Mikołaja  
  pt.: „Calineczka” dla wychowanków ustrońskich 
  przedszkoli, MDK „Prażakówka”

CO NAS CZEKA

 23.11      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
24.11      Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14 
25.11      Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
26-27.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76 
28-29.11  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
30.11-1.12  Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14 
2-3.12    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
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.

DYPLOMOWA WOKALISTKA 
PODEJMIE WSPÓŁPRACĘ  
Z PIANISTĄ. USTROŃ. 516-
342-602. 

Mieszkanie w Ustroniu sprzedam. 
515-286-714.

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

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. 

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

OGŁOSZENIA DROBNE

WIELE HAŁASU O NIC
Od 1 września weszła w życie ustawa, która mówi, że każdy 

uczeń powinien w szkole nosić mundurek. Emocji wokół tej sprawy 
było bardzo wiele. Teraz, gdy dawno minął już wrzesień, postano-
wiłam sprawdzić, jak to wygląda w ustrońskich szkołach. Okazało 
się, że wszystkie szkoły poradziły sobie z tą nową sytuacją bardzo 
sprawnie. Moim zdaniem była to raczej zmiana kosmetyczna. 

WIECZÓR WSPOMNIEŃ
Czy mają państwo jakąś receptę na sukces takiego przed-

stawienia? Warunkiem jest, żeby publiczność znała większość 
utworów, ale też niewiele jest takich zespołów, które zapraszają 
publiczność do wspólnego śpiewania. Zauważyliśmy, że pub-
liczność bardzo to lubi, są nawet takie głosy, żeby przynieść 
tych tekstów dużo więcej, żeby sobie mogli pośpiewać, bo ludzie 
lubią śpiewać, o czym świadczy popularność karaoke. Ten okres 
naprawdę był nasycony muzyką, te wszystkie filmy hollywodzkie 
były bardzo znane, zresztą w Polsce okres międzywojenny również 
był bardzo płodny jeśli chodzi o muzykę filmową i nie tylko, to 
właśnie wtedy w pełni rozkwitły przeboje, które do dziś chodzą, są 
słuchane. Myślę, że ten nasz skład instrumentalny pozwala na to, 
by takie rzeczy grać, tworzyć takie aranżacje. Te instrumenty się 
uzupełniają. To była bardziej kwestia przeznaczenia, przypadku, 
że ten skład jest, jaki jest. 

ŚLĄSKIE GOŁĘBIE 
W Polsce istnieją dwa związki: Polski Związek Gołębi Poczto-

wych z siedzibą w Chorzowie i Polski Związek Hodowców Gołębi 
Rasowych i Drobiu Ozdobnego.  - Różnica między nami jest taka, 
że my w większości hodujemy także gołębie pocztowe, a ci co 
hodują gołębie pocztowe nie przyznają się do gołębi rasowych 
pod żadnym pozorem – mówi Cz. Matuszyński. – Początkowo 
zastanawialiśmy się nad wspólną wystawą, ale są ograniczone 
możliwości lokalowe na maksimum 650 gołębi. Gdyby była szer-
sza informacja o wystawie zgłoszeń, byłoby wiele więcej. O tej 
porze roku nie da się zrobić wystawy na zewnątrz. 

10 lat temu - 25.10.2007 r.

*  *  *

*  *  *

Mam tę moc!                                                            Fot. M. Niemiec
Zagadka dla czytelników: jaką dyscyplinę sportu uprawia mała czaro-
dziejka? Odpowiedź za tydzień. 

W okolicach ul. Kaczeńców i Długiej 
ZAGINĄŁ KOTEK JEDNOROCZNY 

TOWARZYSZ ZABAW TRZYLETNIEJ DZIEWCZYNKI 

 

Bury, 
pręgowany 
z białym 

pyszczkiem
  

tel. 
509-983-788
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) jedzie na kołach, 8) królewskie wierz-
chowce, 9) zjawiska pogodowe w różnych częściach 
świata, 10) pieniądze odłożone w banku, 12) na męskiej 
szyi, 14) nasza planeta, 15) propozycja, 16) rybka akwa-
riowa, 19) księstwo w Pirenejach, 22) grupa jeźdźców, 
23) negatywne załatwienie sprawy, 24) gatunek literacki.
PIONOWO: 2) podobno na wierzch wypływa, 3) cen-
ny minerał, 4) wojskowy porządek, 5) malec-brzdąc,  
6) miejsce spędu bydła lub wieś w Opolskiem, 7) męski 
w bok, 11) piastunka, 13) cukier najwyższej czystości, 
17) u boku lwa, 18) klub Ronaldo, 20) ryba z kolcem, 
21) starożytne państwo semickie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 1 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 45

LEGIONOWE BIEGANIE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Janina Jaszow-

ska z Ustronia, ul. Lipowska.  Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.                                  Fot. M. Niemiec

CO ŁĄCZY TRZANOWSKIEGO 
Z SZEKSPIREM?

Na to pytanie spróbują odpowiedzieć: prof. Tadeusz Sławek  
i poeta Zbigniew Machej podczas spotkania zorganizowa-
nego z okazji 500-lecia Reformacji. 

Zorganizowano je w związku z wydaniem bibliofilskiego to-
miku pieśni duchowych z kancjonału Cithara sanctorum Jerzego 
Trzanowskiego (1592-1637) - pastora, poety zwanego „słowiań-
skim Lutrem”, którego dorobek wciąż pozostaje nie do końca 
odkryty. Z języka czeskiego przełożył oraz siedem peregrynacji  
w poszukiwaniu poety Georgiusa Tranosciusa przeprowadził i Do-
datek dołączył Zbigniew Machej - poeta, tłumacz literatury czeskiej  
i słowackiej, menadżer kultury, dyplomata, laureat literackich 
nagród, a także Cieszynianin, podobnie jak Trzanowski. 

Kancjonał Cithara sanctorum po raz pierwszy został wyda-
ny w Lewoczy w roku 1635, a korzystali z niego przez kilka 
wieków polscy i czescy luteranie po obu stronach Olzy. Na 
spotkanie zorganizowane z okazji obchodów Roku Jubileuszo-
wego 500-lecia Reformacji zaprasza Muzeum Marii Skalickiej  
w środę 29 listopada o godz. 16.00. Wstęp wolny.

Na miejscu możliwość zakupu wydawnictwa w promocyjnej 
cenie.

M
A

ŁG
O

RZ
AT

A
  S

ZE
W

IE
CZ

EK

Już pracujemy nad wyjątkowym, jak co roku, 
świątecznym wydaniem naszej Gazety Ustrońskiej. 

Zapraszamy do składania życzeń, 
zamieszczania reklam i ciekawych artykułów. 
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Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Lewiatan Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, 
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1 Bełk 14 30 32:18 
2 Czaniec 14 28 19:11 
3 Bytomski Sport 14 26 26:18 
4 Radziechowy-Wieprz 15 24 34:26 
5 Wodzisław 14 23 18:16 
6 Goczałkowice 15 22 26:25 
7 Gaszowice 13 21 24:18 
8 Tyski Sport  14 20 43:34 
9 Landek 15 19 26:28 
10 Wilcza 14 19 27:29 
11 Podbeskidzie II BB 14 17 21:22 
12 Jasienica 13 15 17:29 
13 KS Kuźnia 14 14 21:25 
14 Skoczów 14 14 19:35 
15 Racibórz 13 12 24:29 
16 Lędziny 14 10 21:35 

pokonał Michała Skocza, czym zdobył 
bramkę kontaktową. Dobrze spisująca 
się obrona Kuźni nie dała się już więcej 
pokonać, dzięki czemu drużyna z Ustro-
nia po miesiącu przerwy mogła znowu 
cieszyć się z wygranej. Bardzo dobrze 
spisywał się w tym meczu Michał Skocz. 
Dla siedemnastoletniego bramkarza był 
to debiut w wyjściowym składzie Kuźni.  
W przyszłym tygodniu podopieczni tre-
nera Mateusza Żebrowskiego pojadą na 
mecz do Skoczowa, gdzie zmierzą się  
z miejscowym Beskidem. Będzie to ostat-
ni mecz w tej rundzie. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz - Michał Pszczółka, Konrad Pala, 
Arkadiusz Trybulec, Damian Madzia, 
Adrian Gibiec, Tomasz Czyż, Bartosz Isk-
rzycki (od 65. minuty Szymon Chmiel), 
Konrad Kuder (od 95. minuty Dawid 
Foldyna), Maksymilian Wojtasik (od 87. 
minuty Krystian Strach), Michał Pietra-
czyk (od 61. minuty Adrian Sikora).

                                Arkadiusz Czapek

GKS Radziechowy-Wieprz - KS Kuźnia Ustroń - 1:2

Rywalem Kuźni Ustroń w 15. kolejce 
IV ligi był GKS Radziechowy-Wieprz. 
Faworytem tego spotkania byli gospo-
darze. Drużyna z Żywiecczyzny zajmo-
wała przed tym meczem trzecią pozycję, 
natomiast podopieczni trenera Mateusza 
Żebrowskiego, po zanotowaniu serii czte-
rech porażek z rzędu, spadli do strefy 
spadkowej. Ustroniacy byli więc niezwy-
kle zmotywowani, żeby przed końcem 
rundy przerwać złą serię i jak najszybciej 
oddalić się od miejsc zagrożonych spad-

kiem do okręgówki. Po pierwszej połowie 
w lepszych humorach byli zawodnicy 
Kuźni. W 43. minucie Bartosz Iskrzycki, 
po dośrodkowaniu piłki z lewej strony 
,oddał strzał z pierwszej piłki, czym po-
konał bramkarza gospodarzy. Druga po-
łowa lepiej zaczęła się dla przyjezdnych.  
W 52. minucie Bartosz Iskrzycki idealnym 
uderzeniem zza pola karnego  podwyższył 
prowadzenie Kuźni. Miejscowi nie za-
mierzali tak łatwo oddać trzech punktów. 
Już dwie minuty później Tomasz Janik 

KONIEC ZŁEJ SERII

W ubiegłym tygodniu odbył się ostatni mecz Kuźni w roli gospodarzy. Na wiosnę piłkarze mają 
grać już na nowej, naturalnej murawie. Na zdjęciu bramkarz Podbeskidzia wybija piłkę po 
ataku ustroniaków, w tle nasz reporter Arkadiusz Czapek.                         Fot. J. Pustelnik

Po imponującej wygranej w pierwszej 
kolejce młodzicy MKSu Ustroń nie za-
mierzali zwalniać tempa. Ich rywalem  
w drugiej kolejce był MKS Siemion SP4 
Siemianowice Śląskie. Podopieczni Piotra 
Bejnara pomimo gry na wyjeździe czuli się 
jak u siebie i bardzo szybko oraz pewnie 
zdominowali rywali. Po pierwszej połowie 
ustroniacy prowadzili 18:1 i ten wynik po-
kazuje jak bardzo na parkiecie dominowali 
ustroniacy. Po zmianie stron podopieczni 
Piotra Bejnara nie zwolnili tempa i dalej 
starali się powiększać przewagę. Spotkanie 
zakończyło się wygraną ustroniaków 44:9. 

MKS Ustroń wystąpił w składzie: Dawid 
Oliwka, Piotr Browarczyk, Sebastian No-
gowczyk - Ignacy Jaworski 17, Aleksander 
Bejnar 15, Patryk Siekierka 5, Bartosz 
Mrowiec 2, Piotr Szturc 2, Łukasz Gogółka 
1, Aleksander Kowalczuk 1, Maksymilian 
Chłopecki1, Karol Gierczak

20 listopada młodzicy rozegrali swój 
kolejny mecz w lidze wojewódzkiej. Ich 
rywalem w trzeciej kolejce był MKS Olim-
pia Piekary Śląskie. Gospodarze po dwóch 
wysokich wygranych w pierwszych me-
czach nie zamierzali spocząć na laurach, 
tylko jak najdłużej utrzymać dobrą grę  

DOBRA PASSA i formę. Pierwsza połowa zakończyła się 
ich prowadzeniem 15:8. Całe spotkanie za-
kończyło się wygraną ustroniaków 33:19. 
Był to ich trzeci mecz w tym sezonie  
i trzecie zwycięstwo. MKS Ustroń wystąpił  
w składzie: Dawid Oliwka, Piotr Browar-
czyk, Sebastian Nogowczyk – Piotr Szturc 
2, Łukasz Gogółka 2, Maksymilian Chło-
pecki 1, Krzysztof Markuzel, Patryk Sie-
kierka 1, Maciej Darowski, Karol Gierczak 
1, Piotr Gawlas 7, Aleksander Kowalczuk 
2, Ignacy Jaworski 17.

W przyszły poniedziałek młodzicy roze-
grają kolejny mecz u siebie. Ich rywalem 
będzie SPR Pogoń 1945 Zabrze. Początek 
spotkania o 16:30.       Arkadiusz Czapek


