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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

odzyskaniu niepodległości oprócz swojej 
działalności pisarskiej, również zajmo-
wał się pracą społeczną. Był pierwszym 
członkiem PEN Clubu w Warszawie, 

CZYTALI NARODOWO

(cd. na str. 12)

- Żeromski brał udział w tych wyda-
rzeniach i należał do Legionów, chociaż 
nigdy na froncie nie był. W czasie zabo-
rów organizował uniwersytety ludowe, 
prowadził w swoim domu ochronkę. Po 

W numerze m.in.: kolejne 
wywiady z radnymi na ko-
niec kadencji – Marek Gór-
niok, Grzegorz Krupa, Adria-
na Kwapisz-Pietrzyk; wyróż-
nienie dla EL „Czantoria”; 
pożegnanie kapłana; ikony 
ustrońskiej moderny; suk-
cesy szczypiornistów MKS-u; 
Zarząd KS Kuźnia o stadio-
nie; II Spartakiada Dzielnic.         

Bożena Kubień mówiła o szklanych domach 
w Ustroniu.                       Fot. M. Niemiec

Za nami 7. edycja Narodowego Czytania. Akcję zapoczątkował w 2012 roku prezy-
dent Polski Bronisław Komorowski, w 2014 roku patronat objęła obecna para pre-
zydencka – Andrzej i Agata Dudowie. Ustroń brał udział w sześciu czytaniach, które 
odbywały się w „Prażakówce”, w Pijalni Wód, a od dwóch lat w czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. J. Wantuły. Przybyłych na czytanie przywitał dyrektor 
biblioteki Krzysztof Krysta, który mówił m.in., że lektura została wybrana nieprzy-
padkowo, bo nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
a Stefan Żeromski to pisarz, który był świadkiem odrodzenia się i pierwszych lat 
wolności Polski. K. Krysta nie mógł nie wspomnieć o jego zawodzie bibliotekarza.

WYPADKOWY WEEKEND
– Szczęściem w nieszczęściu jest to, że w tych czterech kolizjach nikt nie został 
ranny – powiedział rzecznik cieszyńskiej policji asp. Krzysztof Pawlik. – Jednak 
liczba zdarzeń drogowych na terenie Ustronia jest duża. Przyczynia się do tego prze-
cinająca miasto droga wojewódzka, ale przede wszystkim nieostrożność kierowców.

9 września przed godz. 14 doszło w Nierodzimiu do karambolu w którym uczestni-
czyło 5 samochodów. Powodem było niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy 
samochodami, które ciągiem wracały z weekendu w Beskidach. Dla jadących później 
powrót do domu znacznie się wydłużył, bo od godz. 15 do ok. 16.20 zamknięte były 
obydwa pasy w stronę Skoczowa i jeden w stronę Wisły. Sprawcą kolizji był kierujący 
renault mieszkaniec Katowic, który najechał na jadącego przed nim vw caddy z Gliwic 
i na bmw z województwa dolnośląskiego. Z kolei bmw uderzyło w vw golfa i passata 
– obydwa samochody z katowickimi rejestracjami. Nikt nie odniósł obrażeń.       (mn)

Na str. 5 piszemy o trzech innych kolizjach.

 Fot. W. Herda

 Fot. W. Herda

 Fot. W. Herda
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Sierżant sztabowy Kamil 
Przewieźlik z Komendy Po-
wiatowej Policji w Cieszy-
nie, wygrał wojewódzki etap 
Ogólnopolskiego Konkursu 
na Najlepszego Dzielnicowe-
go 2018. Mundur policyjny 
założył sześć lat temu, a teraz 
pojedzie powalczyć o miano 
najlepszego dzielnicowego  
w kraju.

Z rządowego programu 
„Sportowa Polska” 3,5 mln 
zł zostanie przeznaczonych 
na modernizację uniwersyte-
ckich obiektów sportowych   
w Cieszynie. Odmłodnieją ba-
sen i hala. Do remontu dołożą 
się miasto Cieszyn - 1 mln zł 
i powiat cieszyński - 0,5 mln 
zł.                                     (nik)

Poszerzono tam jezdnię, wy-
konano chodniki i wiaty przy-
stanków. Kierowcy mają do 
dyspozycji 10 nowych miejsc 
postojowych. Koszt zadania to 
około 2,39 mln zł. 

50-lecie świętuje Towarzystwo 
Miłośników Ogrodnictwa  
w Cieszynie. Z okazji złotego 
jubileuszu odbyło się spotka-
nie w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego. Były wspo-
mnienia i wyróżnienia.

W cieszyńskiej dzielnicy Bo-
brek na przykościelnym cmen-
tarzu, którego administratorem 
jest Zakład Gospodarki Komu-
nalnej, wybudowano kolumba-
rium. Są to dwie kompaktowe 
ściany. W każdej jest 48 nisz 

W najbliższą niedzielę za plo-
ny podziękują górale. Uroczy-
stości organizowane w gminie 
Istebna już tradycyjnie kończą 
trwający od połowy sierpnia 
„dożynkowy serial” w powie-
cie cieszyńskim. 
 
Dobiegła końca rozbudo-
wa drogi powiatowej 2608S  
w Dzięgielowie. Nowy stan-
dard zyskał półkilometrowy 
odcinek ulicy Cieszyńskiej. 

na 2-3 urny. Pierwsze kolum-
barium powstało wiosną 2016 
roku na głównym Cmentarzu 
Komunalnym i posiada 144 
nisze. 
    
W Zespole Szkół Ekono-
miczno-Gastronomicznych 
w Cieszynie aktywnie działa 
Klub Seniora. Liczy blisko stu 
członków.

Przy ulicy Dojazdowej w Cie-
szynie, w budynku mieszczą-
cym obecnie introligatornię  
i garaże, kiedyś... stacjonowały 
tramwaje. Nadolziański gród, 
wtedy jeszcze nie podzielony 
granicą, miał linię łączącą obie 
części miasta. Cztery tramwaje 
kursowały przez Olzę w latach 
1911 - 1921. 

to i owo
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W internecie zaczął 
się „hejt”, co ozna-
cza, że kampania 
wyborcza się roz-
wija. Anonimowość 
wpisów pozwala na 
szastanie krytyką, 
której na pewno 
nie można nazwać 
konstruktywną. 

ANONIMOWA 
KAMPANIA

Duże pole do popisu 
mają zwolennicy takiego sposobu komunikacji na Facebooku. 
O ile komentarze najczęściej są imienne, to sprawa komplikuje 
się, gdy ktoś zakłada nową stronę bez podania twórcy. Warto 
się zastanowić nad wzięciem udziału w dyskusji na forum, 
którego autorzy nie chcą się ujawniać, jednocześnie prosząc 
o zabieranie głosu w tak ważnych kwestiach, jak przyszłość 
miasta. Na jednej z takich stron, mimo szumnych zapowiedzi  
o merytorycznej dyskusji, na razie próżno jej szukać. Znaj-
dziemy na niej za to krytykę jakości spotów. Czy jednak to jest  
w przedwyborczej dyskusji najważniejsze? 

Takie właśnie traktowanie tematu oddala nas od istoty rzeczy, 
bo kieruje uwagę na to, jak kandydatka/kandydat wygląda, czy 
swobodnie się wypowiada i czy jego zdjęcia, filmiki, ulotki są 
ładne. A nam się trzeba przebić przez medialną otoczkę i dojść 
do sedna, do konkretów. Musimy sprawdzić, co przyszła radna, 
przyszły radny, burmistrz czy burmistrzyni ma do zaoferowania, 
na ile zna się na funkcjonowaniu samorządu, ile czasu może 
poświęcić na tę społeczną pracę.  

DYŻURNY TEMAT – ZAROBKI 
W okresie przedwyborczym często pojawiają się informacje 

o zarobkach radnych, a media, które je publikują stwarzają 
wrażenie, jakoby sobie tylko znanymi sposobami zdobyły te 
dane. Tymczasem są one dostępne na bieżąco na stronach inter-
netowych Biuletynu Informacji Publicznej, ponieważ zgodnie 
z przepisami każdy radny i urzędnik sprawujący kierownicze 
stanowisko musi publikować zeznania finansowe. Skupianie się 
na wysokościach diet radnych również nie wnosi nic sensownego 
do dyskusji o problemach miasta, bo po pierwsze w skali roku  
i w skali budżetu są to niewielkie sumy (np. na likwidacji Komisji 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Rada Programowa Gazety Ustrońskiej miasto zaoszczędziło ok. 
5,5 tys. zł), a po drugie (z czego powinni sobie zdawać sprawę 
przede wszystkim kandydaci na radnych), diety mają rekom-
pensować wiele godzin pracy w komisjach tematycznych, na se-
sjach, uczestnictwo w zebraniach zarządów osiedli, spotkaniach  
z mieszkańcami, wizjach lokalnych, imprezach organizowanych 
w mieście, a także koszty dojazdów, telefonów i inne związane 
z pełnieniem funkcji radnego. Każdy z obecnych czy byłych 
radnych podkreśla, że odpowiedzialne podchodzenie do obo-
wiązków, wiąże się z dyspozycyjnością bez względu na dzień 
tygodnia i godzinę kosztem pracy zawodowej, rodziny czy oso-
bistych zainteresowań. Podkreśla się, że według znowelizowanej 
ustawy radni będą mieli zwiększone kompetencje, ale warto mieć 
świadomość, że to oznacza również większy zakres obowiązków. 

NOWE UPRAWNIENIA
Nowelizacja wspomnianej ustawy powoduje wydłużenie cza-

su kadencji rady gminy, powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego  
z 4 do 5 lat. Od nowej kadencji obrady rad będą obowiązkowo 
transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk, a nagrania mają być dostępne dla wszystkich. W 
Ustroniu sesje rady możemy śledzić na żywo od stycznia 2015 
roku na stronie www.radamiasta.ustron.pl i tam też znajdują się 
archiwalne nagrania. 

Zgodnie z nowymi przepisami głosowania jawne na sesjach 
rady mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających 
„sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań rad-
nych”, a kiedy spełnienie tego wymogu z jakichś względów nie 
będzie możliwe, ma zostać zarządzone głosowanie imienne.

Nowością są też uprawnienia przewodniczącego rady, który  
w związku z realizacją swoich obowiązków będzie mógł wy-
dawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy „wy-
konującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania 
związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych”, 
czyli będzie on wykonywać uprawnienia zwierzchnika służbo-
wego w stosunku do tych pracowników. 

Także pozostali radni będą mieć prawo (bez naruszania dóbr 
osobistych innych osób) do uzyskiwania informacji i materiałów, 
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje 
i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także 
spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gmin-
nych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, 
przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych.  

Osoby „pozostające we wspólnym pożyciu” z radnymi nie 
będą mogły być członkami władz zarządzających, kontrolnych 
czy rewizyjnych ani też pełnomocnikami spółek handlowych 
z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, 
w których uczestniczą takie osoby.                    Monika Niemiec
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NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Anna Suchodolska z Ustronia i Arkadiusz Czyż z Ustronia
Agata Bijok z Ustronia i Michał Grzywaczewski z Ustronia

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

36/2018/1/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
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 
  991
  33 857-26-00
Pogotowie Gazowe 
  992
PGNiG 32 391-23-03
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta     33 857-93-00

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Władysław Hajek  lat 62    ul. Agrestowa
Irena Bohucka  lat 67    ul. Dominikańska
Łucja Żmija   lat 74    ul. 3 Maja
Karolina Motyczka   lat 87    os. Cieszyńskie

*   *   *

3 IX 2018 r.
Straż miejska prowadzi stałe pa-
trole wokół placówek szkolnych 
w ramach akcji „Bezpieczna Dro-
ga do Szkoły”.
4 IX 2018 r.
Prowadzono kontrole wywozu 
nieczystości ciekłych na posesjach 

36/2018/2/R

przy ul. Okólnej. 
5 IX 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia in-
terweniowano na os. Manhatan 
w sprawie zakłócania porządku 
przez nietrzeźwego mężczyznę. 
Osoba ta została doprowadzona 
pod adres zamieszkania.
5 IX 2018 r.
Interwencja na ul. Jelenica 
w sprawie bezpańskiego psa, któ-
ry ostatecznie trafi ł do schroniska.
6 IX 2018 r.
Kolejna interwencja w sprawie 
2 bezpańskich psów na ul. Jele-
nica w pobliżu pola biwakowego 
„U Jonka”. W trakcie tej akcji po-
gryziony został jeden ze strażni-
ków, który obecnie jest w trakcie 
otrzymywania serii zastrzyków. 
Pies jest poddany obserwacji. 
Z jego zachowania wynikało, że 
został wyrzucony z samochodu. 
6 IX 2018 r.
Otrzymano jeszcze jedno zgłosze-
nie o wałęsającym się bezpańskim 
possie, tym razem na rynku. Tak 
jak w poprzednich przypadkach, 
trafi ł do schroniska. 
8 IX 2018 r. 
Jeszcze jeden piesek trafił do 
schroniska po interwencji straż-
ników. Zgłoszenie dotyczyło os. 
Manhatan.
8 IX 2018 r.
Interwencja w sprawie padnię-
tego borsuka, leżącego przy ul. 
Skoczowskiej. Zwierzę zostało 
zabrane do utylizacji.
8 IX 2018 r.
Zabezpieczenie porządkowe im-
prezy pn. Down Hill na Zawo-
dziu.                                      (mn)

*   *   *

*   *   *

*   *   *

ZEBRANIE PONIWCA
Zarząd Osiedla Poniwiec zaprasza wszystkich mieszkańców 

na zebranie ogólne, które odbędzie się 13 września o godz. 17.00 
w CSR „Park Poniwiec”. 

SCENA POLSKA ZAPRASZA
Muzeum Marii Skalickiej uprzejmie informuje, że spektakl 

„Namiętna kobieta” będzie wystawiany przez SCENĘ POL-
SKĄ 25 września br. – wyjazd punktualnie 17.30 spod Lidla. 
„Namiętna kobieta” - autor: Kay Mellor, reżyser: Adam Sroka. 
Sprawnie napisana sztuka, która zmienia nastroje, przechodząc 
od farsy do tragedii. 

GIMNASTYKA DLA KAŻDEGO
Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej przy parafii 

w Ustroniu organizuje dwa razy w tygodniu zajęcia gimnastyczne. 
Prowadzi je doświadczona rehabilitantka Anna Bereżańska - Pa-
włowicz. Instruktorka prowadzi gimnastykę ze znawstwem, dosto-
sowując niektórym osobom ćwiczenia do schorzeń.  Zainteresowa-
ne osoby informujemy, że po wakacyjnej przerwie zajęcia rozpo-
czynają się 18 września i będą organizowane we wtorki i czwartki 
o godz. 16.00. 

PODATKI 2018
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności III 

raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 17.09.2018 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.

ZEBRANIE USTRONIA DOLNEGO
Radni Osiedla Ustroń Dolny Krzysztof Pokorny i Andrzej Szeja 

serdecznie zapraszają mieszkańców na spotkanie, które odbędzie 
się w „Prażakówce” dnia 25.09.2018 r. o godz. 17.00. 

Tematem spotkania będą: sprawy bieżące osiedla oraz omó-
wienie propozycji do budżetu  na 2019 rok. 

79. ROCZNICA SPALENIA SYNAGOGI 
W USTRONIU

Instytut Śląska Cieszyńskiego zaprasza na obchody 79. Rocz-
nicy Spalenia Ustrońskiej Synagogi, które odbędą się w piątek, 
14 września 2018 r. o godz. 17:00 przy Pomniku Synagogi 
przy ul. Ogrodowej 10. Uroczystość rozpocznie się dźwiękiem 
Szofaru – żydowskiego rogu ceremonialnego. Planowane jest 
wygłoszenie apelu pamięci oraz krótkiej historii ustrońskiej 
społeczności żydowskiej, modlitwy duchownych z Kościoła 
katolickiego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Kościoła 
zielonoświątkowego, a także przedstawiciela Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej. Uroczystościom towarzyszyć będzie oprawa 
artystyczna z utworami muzyki klasycznej oraz żydowskiej. 
W ramach apelu pamięci odczytane zostaną nazwiska ustroń-
skich ofi ar Holocaustu. Rocznicowe wystąpienie wygłosi Dorota 
Wiewióra - przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Bielsku-Białej. Na koniec zaproszeni goście oraz delegacje 
zapalą znicze i złożą kwiaty pod pomnikiem. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP – Mirosław Suchoń.

*   *   *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
NIERODZIMIA 

Zarząd Osiedla Ustroń Nierodzim zaprasza na zebranie miesz-
kańców, które odbędzie się w czwartek 27 września o godz. 17 
w Szkole Podstawowej nr 6. Głównym tematem zebrania będą 
wnioski do budżetu na rok 2019.
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I DO TAŃCA I DO 
RÓŻAŃCA

Liczni słuchacze wypełnili świątynię, 
bo też okazja tej maestrii była wyjątkowa. 
Koncert Estrady Ludowej „Czantoria” 
pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk stano-
wił bowiem finał XIV Festiwalu Ekume-
nicznego, trwającego od połowy czerwca  
i wypełnionego ambitnymi imprezami  

w ustrońskich kościołach oraz instytu-
cjach kulturalnych, w których wystąpiło 
około trzystu artystów. Warto podkreślić, 
że coroczny Festiwal poszerza ofertę 
kulturalną miasta i integruje społeczności 
obu wyznań.

Uroczystość była zarazem okazją do 

przedstawienia aktywnej działalności jej 
organizatora - Ustrońskiego Stowarzy-
szenia Ekumenicznego i wyróżnienia go 
„Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego”, którą z rąk rad-
nej powiatowej, Anny Suchanek odebrał 
prezes Stowarzyszenia, Marcin Janik. 

Na wstępie chór zaśpiewał jeden  
z najstarszych utworów, polski średnio-
wieczny hymn Gaude Mater Polonia. 
Koncert składający się z części religijnej 
i ludowej, prowadziła jak zwykle Krysty-
na Kukla, która zaprezentowała również 
wiersze Jana Chmiela i Kazimierza Józefa 
Węgrzyna. Przedstawiając zespół pro-
wadząca przypomniała, że „Czantoria” 
działa już 30 lat i zaprosiła na koncert 
jubileuszowy, który odbędzie się 6 paź-
dziernika w „Prażakówce”.

Po występie chórzyści zostali przyjęci 
przez oczarowanych słuchaczy brawami 
na stojąco oraz licznymi gratulacjami. 
Gośćmi koncertu byli m.in. proboszcz 
parafii ewangelickiej ks. radca Piotr Wo-
wry, ks. Krzysztof Adamski z parafii 
rzymskokatolickiej,  radne Anna Rotter-
mund i Barbara Staniek-Siekierka oraz 
prezes Stowarzyszenia „Projekt Ustroń”, 
Przemysław Korcz, zaś w imieniu Staro-
sty Cieszyńskiego wystąpiła Katarzyna 
Raszka-Sodzawiczny.  

 Na zakończenie przemówił gospodarz, 
proboszcz ks. dziekan Tadeusz Serwot-
ka, który dziękując chórowi za piękny 
występ, podkreślił, że zaprezentował on 
zróżnicowany repertuar „i do tańca i do 
różańca”. Przypomniał również, że śpiew 
„Czantorii” rozbrzmiewał upamiętniając 
uroczystość 12-lecia poświęcenia kościo-
ła, co miało miejsce 9 września 2006 roku. 

          Tekst i zdjęcia: Lidia Szkaradnik

Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie 
zaprasza słuchaczy do udziału w zajęciach  
w nowym roku akademickim. Zapi-
sy na zajęcia poszczególnych sekcji 
wraz z opłatą składki członkowskiej 
za I semestr w wysokości 40 zł (10 zł/
miesiąc) przyjmujemy w sekretaria-
cie Akademii Esprit od 03.09.2018 r.  
w godzinach od 10.00 do 18.00. Szczegóły 
na stronie internetowej Akademii Esprit 
oraz Miasta Ustroń, tablicy ogłoszeń  
i  w sekretariacie Akademii. Dyżury Rady 
Programowej - od 04.09.2018 w każdy 
wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00.

NOWY ROK 
AKADEMICKI

Ks. dziekan T. Serwotka przypomniał, że 12 lat temu poświęcono kościół na Zawodziu. 

W słoneczne niedzielne popołudnie kościół pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
na Zawodziu rozbrzmiewał pięknymi pieśniami religijnymi i urokliwymi śpiewkami 
naszych przodków w mistrzowskim wykonaniu. 

Krystyna Kukla zaprezentowała wiersze Jana Chmiela i Kazimierza Józefa Węgrzyna.
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O planowanych 
inwestycjach mówi 

burmistrz Ireneusz Szarzec.

Zdaniem 
Burmistrza

Zbliża się jesień i szczyt inwestycyjny 
w mieście mamy już za sobą. W tym roku 
napotkaliśmy wiele trudności związanych 
z udzielaniem zamówień, przygotowy-
waniem inwestycji i przeprowadzaniem  
w planowanym terminie prac budowla-
nych, remontowych. Sytuacja gospodar-
cza sprawiła, że mniej firm zgłaszało się 
do przetargów, czasem nawet nie otrzymy-
waliśmy żadnych ofert od potencjalnych 
wykonawców. Jeśli oferty były składane, 
to na sumy przewyższające wyliczony 
koszt inwestorski, w niektórych przy-
padkach znacząco, i mieliśmy problem 
z zapewnieniem środków na realizację 
zamierzeń. Zmuszeni byliśmy powtarzać 
przetargi, odkładać pewne prace, przesu-
wać je na przyszłe lata.

Dwoma największymi zadaniami, które 
zamierzamy w ten sposób zrealizować 
są zadania drogowe. Jedno związane  
z modernizacją ul. Źródlanej, a drugie  
z budową chodnika i ścieżki rowerowej  
w ciągu ul. Szpitalnej. Po kilku przetar-
gach nie udało się wyłonić wykonawcy, 
stąd też przedstawiliśmy na sesji Rady 
Miasta Ustroń propozycję zmian w budże-
cie i przesunięcia środków, żeby zacząć 
obydwie inwestycje w roku bieżącym,  
a zakończyć w latach następnych. Wy-
maga to zmian w tegorocznym budżecie 
i wieloletniej prognozie finansowej. 

Podobną sytuację mamy w przypadku 
wymiany dachu w Szkole Podstawowej 
nr 1, gdzie również nie udało się wyło-
nić wykonawcy. Część środków została 
przesunięta na remont Żłobka Miejskie-
go, aby jeszcze w tym roku rozpocząć 
inwestycję planowaną wcześniej na rok 
2019. Do końca roku przeprowadzone 
zostaną przetargi i prace przygotowawcze. 
Mamy nadzieję uzyskać lepsze oferty 
od wykonawców, gdyż będzie to już po 
najgorętszym sezonie inwestycyjnym. 
Przypuszczamy, że przedsiębiorstwa będą 
bardziej zainteresowane przyjmowaniem 
zleceń na rozpoczęcie prac i kontynuowa-
nie ich w latach następnych z możliwością 
rozliczania w dwóch czy trzech transzach. 
Otwiera im to drogę do realizacji prac je-
sienią, zimą i wczesną wiosną, jeśli tylko 
aura na to pozwoli. 

Niestety doświadczenia tegoroczne 
pokazały, że rynek inwestycji jest bardzo 
trudny i wykonawcy wybierają sobie 
zadania, które dla nich są łatwiejsze, 
korzystniejsze, dlatego musimy się na-
gimnastykować, żeby przedstawić atrak-
cyjną ofertę, dająca możliwość bardziej 
elastycznych rozwiązań dla firm, która, 
mamy nadzieję zachęci przedsiębiorców 
do składania ofert, a proponowane przez 
nich ceny będą dla nas do zaakceptowania. 

    Spisała: (mn)

7 września na ul. Leczniczej kierująca oplem astrą nieprawidłowo wymijała corsę i dopro-
wadziła do niemal czołowego zderzenia. Sprawczyni została ukarana mandatem, a z powodu 
stanu pojazdów policja zatrzymała obydwa dowody rejestracyjne. Kierująca corsą została 
przewieziona do szpitala, ale po badaniach zwolniono ją do domu.                  Fot. W. Herda

9 września o godz. 11 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z Akacjową. Kierująca 
toyotą mieszkanka Wodzisławia wyjechała z ulicy podporządkowanej wprost na land rovera 
prowadzonego przez mieszkańca Katowic. Ten drugi samochód ściął barierki i wjechał do 
rowu. Do szpitala odwieziono pasażerkę toyoty, ale zwolniono po badaniach. Fot. W. Herda

Ledwo policja uporała się z karambolem w Nierodzimiu (czyt. na str. 1), a już została 
wezwana na skrzyżowanie ul. Katowickiej z Drozdów, bo tam również do kolizji z powodu 
niezachowania odległości. Kierująca audi kobieta z woj. dolnośląskiego jechała za szybko 
i za blisko poprzedzającego ją samochodu, w wyniku czego uderzyła w tył seata. Sprawczyni 
dostała mandat, ale musiała oddać dowód rejestracyjny, bo okazało się, że nie miała aktu-
alnych badań technicznych.                                                                             Fot. W. Herda



6   Gazeta Ustrońska                                                                                            13 września 2018 r.

Ruch Let’s Do It! łączy aktywnych ludzi  
z 96 krajów świata, którzy wyznają hasło 
„Świat bez śmieci”.W latach ubiegłych, te 
osoby, sprzątnęły ponad 100 tys. ton odpadów 
w ich najbliższym otoczeniu.

Dołącz do 7 milionów ludzi. Posprzątajmy 
świat razem. Zbiórka 15 września 2018 o godz. 
9:00 pod budynkiem SP-3, ul. Polańska 25  
w Ustroniu.

Organizatorzy zapewniają worki na śmieci 
oraz rękawice robocze. W razie niepogody 
prosimy o zabranie ubrań przeciwdeszczo-
wych.

WARTO GŁOSOWAĆ
BUDŻET OBYWATELSKI 2019

Informacja w sprawie realizacji 
zadań Budżetu Obywatelskiego 

na rok 2018
Na zadaniu pn.: „Bezpieczne przejście nad Wisła przez ul. Sko-

czowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni” podpisane zostały 
umowy na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wy-
znaczającego przejście dla pieszych oraz projektu budowlanego 
siłowni zewnętrznej. Projekt budowlany siłowni zewnętrznej 

*   *   *

Kończy się głosowanie 
na projekty do Budże-
tu Obywatelskiego na 
rok 2019, czyli projek-
ty, które zgłosili sami 
mieszkańcy w każdej 
z dzielnic. Te, któ-
re zdobędą najwięk-
sze poparcie na pew-

no zostaną zrealizowane w następnym roku, gdyż  
w budżecie zarezerwowane będą na to środki w wys. 
360 tys. zł, po 40 tys. zł na każde osiedle. 

W tym roku głosowanie odbywa się tylko drogą elektroniczną, 
ale osoby, które mogłyby mieć z tym jakiś problem mogą przyjść 
do Urzędu Miasta, gdzie w Biurze Podawczym na parterze, 
urzędnicy pomogą oddać głos. 

Głosowanie jest bardzo łatwe, zajmuje dosłownie minutę (nie 
licząc czasu na decyzję, na który projekt zagłosujemy). Wcho-
dzimy na stronę: www.budzetobywatelski.ustron.pl, klikamy  
w ikonkę: GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW, następnie w pasek 
z nazwą naszej dzielnicy. Gdy otworzy się prosty formularz, wy-
starczy wpisać imię, nazwisko, adres i adres e-mail, a następnie 
zaznaczyć jeden z zakwalifikowanych projektów – zamieściliśmy 
je wszystkie w GU nr 34 z 30 sierpnia 2018 r., są też wymienio-
ne na stronie budżetu. Każdy mieszkaniec może oddać 1 głos,  
z jednego adresu e-mail może skorzystać 5 osób. Koniecznie trze-
ba zaznaczyć kwadracik przy informacji o przetwarzaniu danych. 

W głosowaniu na projekty osiedlowe mają brać udział wyłącz-
nie mieszkańcy danego osiedla. Za nieważny uznaje się głos na 
formularzu elektronicznym w przypadku, gdy: głos na projekt 
został oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem danego 
osiedla; mieszkaniec zagłosuje więcej niż jeden raz na projekty 
osiedlowe – w takich przypadkach wszystkie oddane głosy na 
projekty zostaną uznane za nieważne; głosujący nie wpisał albo 
wpisał niepoprawne dane w zakresie imienia, nazwiska lub adresu 
zamieszkania.

Poniżej informacja z realizacji niektórych projektów z Budżetu 
Obywatelskiego 2018. 

*   *   *

U W A G A  !
Przedsiębiorcy handlujący 

napojami alkoholowymi
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku uiszczenia trzeciej raty za posiadanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności trzeciej raty 
upływa 30 września 2018 r. Płatności należy dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: 

 ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 1000 
0001  0102  5211  

ZNAK NIEPODLEGŁEJ 
Muzeum Ustrońskie, Stowarzyszenie „Projekt Ustroń”, Sto-

warzyszenie Miłośników Zabytkowej Motoryzacji „Rdzawe 
Diamenty” zapraszają na spotkanie pt. „Znak Niepodległej”, które 
odbędzie się w Muzeum Ustrońskim w sobotę  22 września o godz. 
13.00. O godz. 15.00 odbędzie się wernisaż wystawy „Ustrońska 
niepodległość”, połączony z prelekcją Przemysława Korcza.  
W programie: - pokaz samolotu Hansa Brandenburg C1, - prezen-
tacja filmu „Znak Niepodległej”, - zwiedzanie wystawy, - degusta-
cja wojskowej grochówki, - liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Głosowanie na projekty do godziny: 24:00 
14 września 2018 roku

został wykonany, prace projektowe związane z przejściem dla 
pieszych w toku. Przewidywany termin realizacji zadania do 
końca listopada. Wartość zadania 40 000,00 zł.

Informacja na temat stanu 
zaawansowania działań 

przy projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów. 
Zajęcia z aerobiku dla seniorów, nauki pływania dla dzieci oraz 

ogólnodostępnego aerobiku są realizowane zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. 

Zajęcia nauki pływania dla dzieci oraz aerobiku ogólnodostęp-
nego zostały zakończone.

Planowany termin końca realizacji – listopad 2018. 

Wydział Środowiska i Rolnictwa 
realizuje następujące projekty 

w ramach Budżetu Obywatelskiego: 
Budowa siłowni zewnętrznej w Ustroniu Nierodzimiu – został 

opracowany projekt budowlany i przyjęte bez zastrzeżeń zgłosze-
nie robót budowlanych przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego. 
Ponadto przygotowano dokumentację konkursową na realizację 
przedmiotowej inwestycji. 

„Nasze Zielone Osiedle”- zagospodarowanie i odnowa tere-
nów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. 
Centrum, os. Konopnickiej i os. Konopnickiej BIS” - została 
podpisana umowa na wykonanie projektu – w trakcie realizacji. 

Planowany termin zakończenia ww. inwestycji do 30 listopada 
2018 r.  

*   *   *
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POŻEGNANIE 
KAPŁANA

5 września w  kościele św. Klemensa 
miała miejsce uroczystość pogrzebowa 
ks. kanonika Leopolda Zielaski, któ-
ry przez 33 lata był tu proboszczem. 
Najstarszego księdza diecezji bielsko-
-żywieckiej pożegnali podczas Mszy św. 
biskupi, kapłani, siostry zakonne, liczni 
wierni oraz najbliższa rodzina. Bp Piotr 
Greger, który obok bp. Tadeusza Rako-
czego oraz ks. inf. Władysława Fidelusa 
przewodniczył uroczystościom pogrze-
bowym, przypomniał, że śp. ks. Leopold 
przez całe życie „pracował i cierpiał  
z Chrystusem, służył swoim parafianom, 
rodzinie, najbliższym i tym wszystkim, 
którzy potrzebowali pomocy”. Pro-
boszcz parafii św. Klemensa, ks. Wiesław 
Bajger podziękował wszystkim za udział 
w liturgii. Słowa pożegnania wypowie-
dział także prezes Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Ekumenicznego Marcin 
Janik, odczytując list kondolencyjny 
ewangelickiej parafii w Ustroniu, który 
zamieszczamy poniżej.

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie 
Panu naszym!

Jednym z głównych zadań, które Pan Je-
zus pozostawił swojemu Kościołowi, było 
głoszenie Ewangelii całemu światu. Słowo 
Boże, to ważny element Kościoła, wszak 
Kościół powstał ze Słowa i nim żyje.  

To Słowo zwiastowane jest w różnych 
chwilach: kiedy w sercach naszych go-
ści radość, a dusza nasza skora jest do 
wielbienia Boga Stwórcy, ale także wte-
dy, gdy nadchodzi kres życia ludzkiego  
i trzeba powiedzieć ostatnie „ do widzenia  
w owym lepszym kraju.”

Taką chwilę pożegnania przeżywamy 
właśnie dzisiaj. Gromadzimy się na ostat-
nim pożegnaniu śp. ks. Leopolda Zielasko, 
długoletniego proboszcza Parafii Św. Kle-
mensa w Ustroniu.

W imieniu wiernych i duchowień-
stwa Parafii Ewangelicko - Augsburskiej  
w Ustroniu składam wyrazy współczucia 
tym wszystkim, których dotknęła jego 
śmierć: rodzinie oraz całej wspólnocie 
parafialnej. 

Wiemy, że ta otchłań śmierci, która 
zabrała Waszego kapłana nie pochłonie 
nas na zawsze.  Ludzki los, ludzkie prze-
znaczenie zostało odmienione przez Pana 
życia i śmierci. On z otchłani śmierci 
wyprowadza swoich wybranych. Życie 
chrześcijanina jest, więc spoglądaniem  
w przyszłość. Wiara jest nie tylko ufnością 
pokładaną w Bogu i posłuszeństwem Jego 
woli, jest również oczekiwaniem i pew-
nością tych rzeczy, które Bóg przyobiecał 
spełnić. Trwajmy przy Nim, bo towarzy-
szy nam Jego słowo obietnicy „ Kto żyje 
i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.”

Z wyrazami współczucia i z nadzieją 
życia wiecznego,

                                   Ks. Piotr Wowry
Proboszcz Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu

                           Fot. W. Suchta

                           Fot. W. Suchta

Trumnę z ciałem kapłana ustawia się "głową do ołtarza", gdyż był szafarzem Eucharystii, 
głosił wiernym słowo Boże, sprawował sakramenty św. Na trumnę lub przed nią kładzie się 
mszał i stułę, a na mszale kielich z pateną dla przypomnienia sprawowanych przez niego 
funkcji kapłańskich.                                         Fot. E. Langhammer
 

Swojego proboszcza tłumnie pożegnali mieszkańcy Ustronia.                         Fot. W. Suchta

Grób ks. Zielasko znajduje się na ustrońskim cmentarzu katolickim.               Fot. W. Suchta
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OTWARTOŚĆ
I WSPÓŁPRACA

Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało się 
zrealizować w pani dzielnicy, a czego się nie udało w czasie 
kadencji 2014-2018? 
Z inwestycji w infrastrukturę drogową oraz zapewnienie dzieciom 
bezpiecznej drogi do szkoły wykonane zostały m.in.: spowalniacze 
na ul. Partyzantów, barierki ostrzegające i wytyczające przejście, 
wyremontowano ul. M. Curie-Skłodowskiej, Pana Tadeusza oraz 
Jelenica, ul. J. Kochanowskiego. W zakresie uporządkowywania 
kanalizacji deszczowej i cieków wodnych: wykonano kanaliza-
cję deszczową na ul. Pana Tadeusza, zabudowano urządzenia 
odprowadzające wody deszczowe na parkingu przy byłym RSP. 
Udało się w wyniku przeprowadzonej przeze mnie inwentaryzacji 
wywalczyć na ul. 3 Maja pierwsze w mieście oświetlenie ledowe, 
rozbudowano oświetlenie w rejonie ul. Jelenica i ul. Myśliwskiej. 
Zwiększono liczbę toalet miejskich oraz udostępniono toalety 
zlokalizowane przy amfiteatrze. Zmodernizowany został plac 
zabaw w Parku Kuracyjnym oraz na ul. Partyzantów. 

Udało się również stworzyć nową ustrońską atrakcję - lo-
dowisko. Nawiązałam kontakt z wykonawcami takich urzą-
dzeń i nakłoniłam ich do przedstawienia w ciągu kilku dni 
oferty budowy miejskiej ślizgawki. Przekonałam burmistrza 
i przedstawicieli Ustrońskiego Towarzystwa Tenisowego 
o konieczności budowy lodowiska oraz że realizacja nie bę-
dzie zagrażać nawierzchni kortów tenisowych i możliwości 
ich eksploatacji po zimie. Frekwencja i zadowolenie miesz-
kańców przyczyniło się do tego, że lodowisko wpisało się  
w coroczny kalendarz. Oczywiście to tylko część zadań zrealizo-
wanych dla mieszkańców dzielnicy, niektóre wymagają kontynu-
acji na podstawie zatwierdzonych już projektów, jak odwodnienie  
i remont ul. Złotej, remont i rozbudowa parkingu SP-1, konty-
nuacja budowy kanalizacji, zakończenie procedury przejęcia 
terenów pod ul. Kluczyków pozwalającej na kompleksowe 
wykonanie nawierzchni, uregulowanie dojazdu do Zeta Park. Za 
wyjątkiem tych podstawowych w infrastrukturę drogową, wodno-
-kanalizacyjną oraz oświetlenie dla mieszkańców mojej dzielnicy, 
ogromnego zaangażowania wymaga sprawa bezpieczeństwa na 
drodze DW 941 w okolicach skrzyżowania z ul. Myśliwską.
Jakie pani zdaniem były sukcesy i porażki w skali miasta? 
Sukcesami w skali miasta, są oczekiwane i zrealizowane inwesty-

cje w każdej dzielnicy, dzięki którym naszym mieszkańcom żyje 
się znacznie lepiej, ale to także budowa pierwszych od dziesięciu 
lat mieszkań socjalnych, wprowadzenie Budżetu Obywatelskie-
go, współpraca i otwartość na obecnych i nowych inwestorów, 
prowadzenie działań zmierzających do realizacji budowy basenu. 
Porażki? Nazwę to raczej rozczarowaniami: na pewno spółki 
miejskie, zarządzane przez osoby wybierane na podstawie nie-
zrozumiałych dla mnie kryteriów. Brakuje tutaj menadżerów 
z najlepszymi kompetencjami, by rozwijać te miejsca, tymczasem 
podczas komisji każdorazowo jestem rozczarowana umiejętnoś-
ciami kierujących spółkami, dostrzegam brak znajomości branży 
i zasad zarządzania zespołami. Rozczarowana jestem również 
instytucją Straży Miejskiej, tutaj brakuje wyraźnie reorganiza-
cji. Transparentność urzędu także pozostawia sporo miejsca do 
poprawy - dostęp do informacji zarówno w BIP, jak i na stronie  
internetowej miasta jest trudny i czasochłonny. Uważam, że 
nadal brakuje mądrego systemu konsultacji z mieszkańcami, 
którzy znają często lepsze rozwiązania miejskich problemów, 
ale biurokracja w pewnym momencie pożera temat od środka. 
Rozczarowana jestem również wypracowanymi przez wiele lat 
układami, które nie działają już w interesie społecznym – w takim 
mieście jak Ustroń nie ma na to miejsca.
Czy tak właśnie wyobrażała sobie pani pracę radnej, co panią 
zaskoczyło? 
Praca w radzie miasta to odpowiedzialna społeczna funkcja, 
która wymaga stałego zaangażowania, znajomości przepisów 
oraz konieczności poszerzania wiedzy z różnych zakresów i tego 
z pewnością w tej pracy się spodziewałam. Oczywiście niektóre 
moje wyobrażenia nie pokryły się z rzeczywistością, jestem 
jednak ogromnie wdzięczna mieszkańcom, że wybrali mnie, 
żebym mogła pracować na ich rzecz, a moje wykształcenie oraz 
doświadczenie zawodowe okazało się być pomocne, z podobny-
mi bowiem problemami i zadaniami spotykałam się na co dzień 
w mojej pracy. Co mnie natomiast zaskoczyło? Zaskoczeniem dla 
mnie była skala zgłaszanych problemów, od naprawdę małych 
i prostych, ale równie ważnych, po bardzo skomplikowane. 
Niektóre ciągnęły się latami i tylko dzięki współpracy, przeko-
naniu innych, a czasem wypracowaniu kompromisu, część z nich 
udało się rozwiązać. Zaskoczeniem było dla mnie również to, że 
zwracali się do mnie nie tylko mieszkańcy mojej dzielnicy, że 
mogłam im również służyć pomocą.
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pani 
z nimi kontaktowała? 
Początki tej współpracy miały miejsce na zebraniach mieszkań-
ców osiedla i w trakcie spotkań z mieszkańcami na ulicy oraz 
na komisji w radzie miasta. Z czasem otrzymywałam liczne te-
lefony z prośbą o pomoc lub interwencję, przychodziły również 
maile i to nie tylko od mieszkańców, ale także od podmiotów 
różnych administracyjnych postępowań. Kontaktowano się ze 
mną zarówno w sprawach typowych miejskich, jak i w sprawach, 
których stroną były miejskie spółki. W większości przypadków 
o wypracowanych rozwiązaniach lub wynikach informowałam 
mieszkańców osobiście lub na zebraniach. Były również przypad-
ki, w których składałam interpelację i wówczas przekazywałam 
uzyskaną odpowiedź lub wnioskowałam o jej opublikowanie.  
Z racji pełnionej funkcji przewodniczącej Komisji Architektury, 
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz zło-
żoności tematów komisji współpraca z mieszkańcami była stała.  
I za tę współpracę w związku z kończącą się kadencją szcze-
gólnie dziękuję mieszkańcom, zarządom osiedla, pracownikom 
UM, radnym, burmistrzowi oraz wszystkim którzy pracowali na 
rzecz Ustronia Górnego.
Czy będzie pani kandydowała do Rady Miasta Ustroń, na 
burmistrza w najbliższych wyborach, a jeśli tak, jaki pani 
zdaniem powinien być kierunek rozwoju naszego miasta?  
Tak, tutaj po raz pierwszy pragnę ogłosić, że w nadchodzących 
wyborach będę kandydowała na Burmistrza Miasta Ustroń 
z KWW Ustroń Tworzymy Razem. Ustroń powinien być domem 
dla swoich mieszkańców i jednocześnie atrakcyjnym uzdro-
wiskiem dla turystów. Moim zdaniem nie jest nam potrzebna 
rewolucja, potrzebna jest zmiana sposobu zarządzania miastem. 
Należy skupić się na osiąganiu konkretnych celów, które znacz-
nie przerastają jedną kadencję, a które stworzą naszą małą oj-
czyznę piękniejszą. Współpraca rady miasta z burmistrzem musi 
w końcu przynosić realne efekty, a podejmowane decyzje będą 
ukierunkowane na przyjęty w strategii miasta kierunek rozwoju.

Rozmowa z radną z Ustronia Górnego,
Adrianą Kwapisz-Pietrzyk

Adriana Kwapisz-Pietrzyk w Parku Kuracyjnym, jednym z ulubionych 
miejsc spacerowych mieszkańców Ustronia i turystów. Fot. M. Niemiec



13 września 2018 r.   Gazeta Ustrońska   9

WSPÓLNE DZIAŁANIE

Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało się 
zrealizować w pana dzielnicy, a czego się nie udało w czasie 
kadencji 2014-2018?
Uważam, że w ostatnim czasie Polana, dla której to dzielnicy 
miałem zaszczyt pracować w mijającej kadencji, pozytywnie się 
zmieniła. Ta dzielnica potrzebowała kogoś, kto się o nią zatroszczy. 
To miejsce było jakby zapomniane. Zawodzie, Centrum - to bardzo 
ważne wizytówki Ustronia, ale przecież w granicach naszej dziel-
nicy znajduje się równie ważny Jaszowiec oraz Dobka! I właśnie 
tu działa największa atrakcja turystyczna miasta - Kolej Linowa 
„Czantoria”. Mam wielką satysfakcję, że wszystkie kluczowe 
obietnice programowe dla dzielnicy zostały w 100% zrealizowane. 
Mamy bezpieczniejsze drogi: mam tu na myśli zmianę organizacji 
ruchu przy SP-3, remont nawierzchni ulicy Furmańskiej, poprawę 
dojazdu w trudnych terenach w Dobce oraz remont ulicy Wiślań-
skiej. Z tej inwestycji szczególnie się cieszę, bo wreszcie tamtejsi 
mieszkańcy mogą się bezpiecznie przemieszczać po chodniku. 
Wypiękniał też Jaszowiec. Udało się wydobyć to, co najlepsze z 
okolic potoku, powstały wzdłuż niego ścieżka edukacyjna, siłownie 
i place zabaw. Odnowiono też ścieżki spacerowe pomiędzy domami 
wczasowymi. A nasi ochotniczy strażacy w Polanie mogą się cie-
szyć nowym wozem bojowym dla dobra wszystkich mieszkańców.

Wracając do okolic Czantorii, dolna stacja wyciągu pozostaje 
zasłonięta ekranami. Uważam, że potrzebna jest wymiana ekra-
nów na przezroczyste. Od Zarządu Dróg Wojewódzkich udało się 
uzyskać zgodę na wymianę, ale na koszt miasta. Koszt ten sięga 
miliona złotych i jest zbyt wysoki, żebyśmy się obecnie tego 
podjęli. Nie mogę też czuć się usatysfakcjonowany działaniami 
w spółce miejskiej Kolej Linowa „Czantoria”. W 2015 roku 
zorientowaliśmy się, że do przedłużenia kończącej się umowy o 
wynajem gruntów Zarząd był nieprzygotowany. Groził nam pat jak 
w Zakopanym na Gubałówce. W końcu z pomocą radnych dopro-
wadzono do podpisania nowych umów oraz odbudowy zaufania 
i współpracy z właścicielami gruntów. Mimo dużych nacisków 
ze strony rady miasta, nie udało się zmodernizować naśnieżania 
czy zainstalować oświetlenia. Doprowadzono do porozumienia 
ze związkiem wędkarskim na pobór wody ze stawu w Polanie, ale 
potrzebne były prace przystosowawcze. Mam nadzieję, że w tym 
sezonie naśnieżanie już ruszy. Był pomysł budowy ścieżki w ko-
ronach drzew, możliwości rozwoju jest wiele, ale idzie to opornie. 
Czantorii brakowało też promocji jednak tej dziedzinie udało się 
poprawić sytuację. 
Jakie, pana zdaniem, były sukcesy i porażki w skali miasta?

Nie użyłbym w tym kontekście słowa „porażka”. Pozostały wyzwa-
nia na kolejne lata. Przyznaję, że przeszkody, jakie napotkaliśmy 
planując budowę basenu, nieco mnie zaskoczyły, ale wszystko idzie 
w dobrym kierunku. Ustroń potrzebuje basenu dla mieszkańców i 
dla turystów, to konieczność, ale też nie da się odłożyć innych inwe-
stycji na bok. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę i dlatego zrealizowa-
na została modernizacja kanalizacji w Hermanicach, remontowano 
wiele dróg i chodników. Zmienił się bardzo teren nad Wisłą dzięki 
remontowi ul. Sportowej. Ta droga jest teraz wygodną boczną 
arterią, łączącą Dolny Ustroń z Zawodziem, traktem spacerowym, 
rowerowym. Przy ul. Sportowej mamy też stadion, z którego tak 
dumni są kibice Kuźni. Dokończone zostały termomodernizacje 
placówek oświatowych, nad Wisłą powstały piękne plaże, wyre-
montowany został pierwszy odcinek ul. Szpitalnej. Nie możemy 
też zapominać o promocji miasta, która weszła na zupełnie inny - 
wyższy poziom. Tak jak zapowiadaliśmy przed wyborami, powstał 
wydział promocji, który w sieci i mediach profesjonalnie informuje 
o mieście i jego atrakcjach. I to wszystko się działo. Organizowane 
koncerty, imprezy sportowe stały na wysokim poziomie i sprawia-
ły, że Ustroń tętnił życiem. Moim spełnionym marzeniem była 
organizacja bożonarodzeniowego jarmarku z piękną, tradycyjną 
choinką. Słyszałem wiele pozytywnych opinii, wśród których po-
jawiały się nawet takie, że ustroński jarmark nasuwa skojarzenia 
ze słynnym jarmarkiem w Wiedniu. A najbardziej dumny jestem, 
że mój kluczowy projekt - Budżet Obywatelski zafunkcjonował  
w świadomości mieszkańców czego dowodem jest ilość projektów 
w bieżącej, trzeciej już edycji.
Czy tak właśnie wyobrażał sobie pan pracę radnego, co pana 
zaskoczyło? 
Miałem do wykonania zadanie i tak jak mogłem, wywiązałem się 
z niego. Chciałem więcej, ale widocznie w tym momencie się nie 
dało, nie wszyscy chcieli iść w tym samym kierunku. Miarka się 
przebrała, w momencie, gdy w wyniku przeprowadzonej w ciągu 
nocy intrygi podważono wniosek Komisji Budżetu i Przestrzegania 
Prawa, której byłem przewodniczącym, a chodziło o podniesienie 
opłaty uzdrowiskowej. W budżecie miasta znalazłoby się więcej 
pieniędzy i więcej otrzymalibyśmy dotacji uzdrowiskowej. Dziś 
jest dla mnie jasne, że zwyciężyły prywatne interesy, niespełnione 
ambicje, działanie na rozbicie jedności. Chcemy oferować tury-
stom atrakcje, budować, inwestować ale nie chcemy skorzystać 
z możliwości uzyskania środków wpłacanych przez turystów? Ci 
sami radni bez wahania zagłosowali za wzrostem podatków dla 
mieszkańców. Wtedy zrezygnowałem z przewodniczenia komisji 
budżetowej. Podobnie zaskoczyła mnie sytuacja z opłatami za 
odpady. Zmieniono decyzję komisji, która musiała zaproponować 
wyższe opłaty za śmieci, ale wprowadzono limity. Inną sprawą jest 
fakt, że Przedsiębiorstwo Komunalne, kolejna miejska spółka, nie 
robi nic, żeby zacząć na tych śmieciach zarabiać. Na pewno zasko-
czył mnie fakt, że rada miasta, ma tak ograniczone w porównaniu 
do burmistrza kompetencje, jeśli chodzi o funkcjonowanie Urzędu 
Miasta i spółek miejskich, które nie zawsze funkcjonują dobrze, 
nie chcą zmian, ale gdy potrzebują pieniędzy, zwracają się do mia-
sta. To nie jest dobry model, ale taką mamy demokrację, która na 
szczęście jeszcze funkcjonuje w samorządach – nie jest doskonała, 
ale jak powiadał W.Churchill - lepszego ustroju nikt nie wymyślił. 
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pan z nimi 
kontaktował?
W Ustroniu Polanie mieszkają świetni ludzie, z pomysłami, z 
inicjatywą. Tutejszy Zarząd Osiedla z panem Romanem Zorychtą 
na czele bardzo dużo zrobił dla dzielnicy. Członkowie Zarządu 
piszą wnioski, interweniują na prośbę mieszkańców, wskazują, 
co trzeba zrobić, pukają do drzwi urzędników, by poprawić życie 
w dzielnicy. I zrobili coś bardzo ważnego - zintegrowali społecz-
ność: zaprosili do wspólnego sprzątania Polany - które jest już 
tradycją, organizują co roku wianki świętojańskie. To wszystko 
we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3, której dyrektor Jolanta 
Kocyan, jest bardzo zaangażowaną osobą, i z prężnie działającym 
Stowarzyszeniem Jaszowiec i prezesem Andrzejem Szczepan-
kiem. Ja z mieszkańcami kontaktowałem się osobiście w czasie 
dyżurów Rady Osiedla, a przez telefon czy drogą mailową, można 
powiedzieć, że byłem dostępny cały czas. Zadaniem radnego nie 
jest działanie dla idei, ale dla konkretnych ludzi, a żeby móc to 
robić, trzeba słuchać, co mają do powiedzenia. Ja obecnie będę 
się temu przyglądał z oddali, z życzliwą troską i życzę przyszłej 
radzie miasta i mieszkańcom wielu mądrych decyzji. 

Rozmowa z radnym z Polany,
Grzegorzem Krupą 

Grzegorz Krupa przez 3 lata był przewodniczącym Komisji Budżetu 
i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń. 
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Jakie pana zdaniem były sukcesy i porażki w skali miasta?
Niewątpliwym sukcesem jest projekt pt. „Słoneczny Ustroń”, 
zważywszy na to, iż jesteśmy uzdrowiskiem, a jakość powietrza 
nie jest najlepsza, to dobry krok w kierunku dbania o nasze 
wspólne zdrowie i polepszenie jakości naszego życia. Ustroń 
cały czas się rozwija, modernizuje się infrastrukturę drogową czy 
pieszą. Poczynione są pierwsze kroki w kierunku realizacji tak 
oczekiwanego przez mieszkańców i turystów basenu, ale jest to 
bardzo kosztowna inwestycja, która niestety ograniczy realiza-
cję innych mniejszych projektów w mieście. Uważam, że nasze 
miasto zmierza w dobrym kierunku, co widać na co dzień. Na 
ulicach pojawiają się tłumy turystów, którzy przyjeżdżają miło 
spędzić czas oraz podziwiać piękny widok Czantorii, Zawodzia 
czy Równicy.
Czy tak właśnie wyobrażał sobie pan pracę radnego, co pana 
zaskoczyło? 
Bycie radnym to dla mnie nowe doświadczenie życiowe. Żeby  
w pełni realizować te zaszczytne obowiązki, trzeba poświęcić 
dużo czasu, aby móc prężnie działać i zrobić coś dobrego nie 
tylko dla swojej dzielnicy, ale i dla miasta, a poświęcony czas nie 
zawsze gwarantuje osiągnięcie celu. Ze względu na obowiązki 
zawodowe i wykonywaną pracę nie byłem w stanie w 100% 
dać z siebie wszystkiego. Nie spodziewałem się, że droga do 
realizacji postawionych sobie celów będzie tak skomplikowana 
i czasochłonna. Miasto posiada ponad 15 tys. mieszkańców 
i bycie radnym to sztuka wyboru, co dla miasta jest ważne, a co 
ważniejsze, jakie potrzeby społeczeństwa są pilniejsze, a które 
mogą poczekać. Problem w tym, że niestety środki w budżecie 
są ograniczone.
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pan z nimi 
kontaktował? 
Nierodzim to mała dzielnica, gdzie wszyscy się znają, więc  
i o kontakt z mieszkańcami łatwo. Często spotyka się ludzi 
czy to podczas spaceru, czy zakupów w sklepie i rozmawia się  
o problemach i potrzebach. Ponadto mieszkańcy kontaktują się 
telefonicznie bądź mailowo, w obecnych czasach mamy bardzo 
duże możliwości.
Tym razem będzie pan występował tylko w roli wyborcy, czego 
by pan sobie życzył dla siebie, swojej rodziny, miasta?
Miastu należy życzyć jak największych wpływów do budżetu, 
aby można było zrealizować wszystkie potrzeby mieszkańców 
Ustronia, a jak wiadomo w każdej dzielnicy wymagane są nie-
zbędne, mniejsze czy to większe inwestycje, natomiast sobie 
i bliskim życzę, aby Ustroń dalej tak prężnie się rozwijał, żebyśmy 
byli dumni, że jesteśmy ustroniakami. 

Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało się 
zrealizować w pana dzielnicy, a czego się nie udało w czasie 
kadencji 2014-2018? 
Pamiętam, jak jeszcze nie dawno toczył się bój o wejście do 
Rady Miasta Ustroń, a dziś mijają prawie 4 lata mojej kadencji. 
Kandydując do RM założyłem sobie trzy cele. Jednym z głów-
nych była modernizacja boiska sportowego w Nierodzimiu oraz 
inwestycja związana z budową chodnika w ciągu ulicy Wiej-
skiej. Udało się postawić pierwsze kroki w kierunku wykonania 
chodnika poprzez stworzenie projektu, który ma być gotowy do 
końca 2018 r. Martwi mnie modernizacja obiektu sportowego, 
która niestety nie ruszyła do przodu. Mam ogromną nadzieję, że 
w kolejnych latach uda przeprowadzić się kompleksowy remont, 
który jest bardzo potrzebny. Inne zgłaszane potrzeby i problemy 
mieszkańców starałem się rozwiązywać na bieżąco. 

SZTUKA WYBORU
Rozmowa z radnym z Nierodzimia

Markiem Górniokiem  

Marek Górniok jest wiceprzewodniczącym Komisji Architektury, 
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz członkiem 
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa RM. 

Poniżej informacje o placówkach, które 
przekazała nam inspektor ds. oświaty 
Urzędu Miasta Ustroń Magdalena Ko-
złowska. 

Przedszkole nr 1 – 3 oddziały – 65 dzieci 
– 6 pełnozatrudnionych i 7 niepełnozatrud-
nionych nauczycieli. W kolejnych placów-
kach liczby przedstawiają się następująco

Przedszkole nr 2 – 3 oddziały – 64 dzieci 
– 6 pełnozatr. i 8 niepełnozatr. nauczycieli. 
Przedszkole nr 4 – 4 oddziały – 98 dzieci 
– 7 pełnozatr. i 7 niepełnozatr. nauczycieli.

Przedszkole nr 5 – 2 oddziały – 47 dzieci 
– 4 pełnozatr. i 6 niepełnozatr. nauczycieli. 
Przedszkole nr 6 – 4 oddziały – 97 dzieci – 
9 pełnozatr. i 11 niepełnozatr. nauczycieli.

Przedszkole nr 7 – 6 oddziałów – 64 
dzieci – 21 pełnozatr. i 8 niepełnozatr. 
nauczycieli.

Dzieci mają zapewnioną pomoc psycho-
loga i logopedy. Wszystkie dzieci mają 
zajęcia z języka angielskiego.

W oparciu o zalecenia wynikające 
z opinii i orzeczeń wydanych przez Po-
radnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
organizowane są przedszkolakom dodat-
kowe zajęcia m.in. z terapii logopedycz-
nej, integracji sensorycznej, fizjoterapii, 
wczesnego wspomagania rozwoju, oligo-
frenopedagogiki, socjoterapii, gimnastyki 
korekcyjnej. Wszystkie dzieci w ustroń-

skich przedszkolach mają możliwość, za 
zgodą rodziców, uczęszczać na religię.

W Roku szkolnym 2018/2019 na sta-
nowisko dyrektora Przedszkola nr 6 
w Ustroniu została powołana dotychcza-
sowa nauczycielka tej placówki Dagmara 
Pietrzycka-Rejowicz. Dyrektor Broni-
sława Noszczyk przeszła na zasłużoną 
emeryturę.                                        (mn) 

DUŻO ZAJĘĆ
Rok szkolny zaczął się również w przed-
szkolach, a do nich uczęszcza w sumie 
520 małych ustroniaków. 
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MALOWANE
WSPOMNIENIA

SENIORÓW
Mieszkańcy Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu 

uczestniczyli w zajęciach rozwijających kreatywność. Dnia 
23.08.2018 r. zorganizowany został „Kolorowy dzień”, w ramach, 
którego tworzyli abstrakcyjne obrazy za pomocą folii spożywczej. 
Zajęcia pomyślane były tak by aktywizować wielopoziomowo: 
postrzeganie, manualnie oraz pobudzając wyobraźnię. Dnia 
30.08.2018 odbyły się kolejne zajęcia „Wspomnienia z wakacji” 
– podczas tych zajęć seniorzy malowali swoje wspomnienia na 
kartonach 3D. Na koniec zajęć z już pomalowanych kartonów 
została utworzona rzeźba. Udział w zajęciach był dla seniorów 
relaksujący i sprawił im wiele przyjemności. Akcje te zostały 
zrealizowane w ramach projektu ERASMUS + „Kreatywna 
terapia zajęciowa jako jeden z filarów aktywności w domach 
opieki społecznej”.                                                                   (IN)

Co roku we wrześniu druhowie ochotnicy 
biorą udział w Międzygminnych Zawo-
dach Sportowo-Pożarniczych Ustroń 
– Brenna. Termin jest stały, ale zmienia 
się miejsce rozgrywania zawodów, raz 
odbywają się z jednej strony Równicy, 
raz z drugiej. W tym roku gospodarzem 
była Brenna i na jej stadionie w komplecie 
stawiły się ustrońskie jednostki. Lipo-
wiec wystawił dwie sekcje i dziewczyny, 
kobieca drużyna przyjechała także z Nie-
rodzimia. Tradycyjnie zawody rozegrane 
zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza 7x50 m oraz ćwiczenie bojo-
we. W klasyfikacji generalnej sekcja nr 1 
z Lipowca wywalczyła pierwsze miejsce 
zdobywając super puchar zawodów oraz 
puchar za najszybsze wykonanie ćwicze-
nia bojowego. W sumie jednostka zdobyła 
5 pucharów. 
Klasyfikacja końcowa: grupa A – 1. miej-
sce OSP Lipowiec (sekcja 1), 2. miejsce 
OSP Lipowiec (sekcja 2), 3. miejsce OSP 
Nierodzim, 4. miejsce OSP Centrum, 5. 
miejsce OSP Polana, grupa C – kobiety – 
1. miejsce OSP Nierodzim, 2. miejsce OSP 
Lipowiec.                                         (mn)

x

5 PUCHARÓW DLA LIPOWCA

OSP Lipowiec

OSP Centrum OSP Nierodzim
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Uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę orga-
nizuje się na szczeblu lokalnym niemal w każdej gminie. Są to nieraz sesje histo-
ryczne, ale też rozmaite imprezy kulturalne i sportowe zainspirowane jubileuszem. 
W wielu miejscowościach powstają pomniki marszałka Piłsudskiego na Kasztance. 
Ziemia Cieszyńska jest w tej dziedzinie ewenementem – daremnie szukać tu takiego 
monumentu. Kto zna historię, ten się nie dziwi.

ONI WYMYŚLILI TUTAJ POLSKĘ

W „Zbiorach Marii Skalickiej” 8 wrześ-
nia urządzono, z udziałem niewielkiego 
audytorium, wykład rocznicowy histo-
ryczki Władysławy Magiery. Wydawało by 
się, że jest to historia powszechnie znana, 
warto jednak przypomnieć sobie kilka 
faktów z tych przełomowych czasów dla 
dalszych dziejów naszego państwa. 

 – Niepodległość na Śląsku Cieszyńskim 
rodziła się długo – rozpoczęła swój występ 
prelegentka – i bynajmniej nie była wy-
nikiem jakichś zrywów, walk. Właściwie 
walk tutaj nie było. Niepodległość, co 
trzeba podkreślić, rodziła się w głowach. 
Powstała dzięki mrówczej pracy setek 
ludzi, którzy mieli swoich liderów i oni tę 
pracę organizowali. Pojęcie narodu nowo-
żytnego narodziło się dopiero w XIX w. 
Wcześniej ludzie nie określali tego kim są, 
poza superelitami. Tutaj na naszym terenie 
to było określone w sposób dość prosty. 
Ludzie powszechnie umieli czytać i czytali 
po polsku. Oni może nie uświadamiali 
sobie, że są Polakami, ale przykładowo 
kobieta w Ustroniu przeczytała Biblię po 
polsku, a po niemiecku nie umiała. Po 
Wiośnie Ludów zaczęło się tworzyć spo-
łeczeństwo nowożytne, dotyczy to również 
Śląska Cieszyńskiego, chociaż pierwsze 
zwiastuny były jeszcze wcześniej. Już  
w 1845 roku w Gimnazjum Ewangelickim 
w Cieszynie powstało Złączenie Polskie.  
Z tamtej szkoły wyszło też sporo budzicieli 
polskości. Jeszcze przed Wiosną Ludów 
Paweł Stalmach z Andrzejem Kotulą od-
byli tę słynną wyprawę do Krakowa po 
polskie książki. Co prawda każdy w domu 
miał Biblię, kancjonał i na tej bazie uczo-
no się czytać, ale w tych czasach książki 
świeckie należały do rzadkości.

Na naszym terenie nie było arystokracji, 
tylko chłopi, robotnicy i rzemieślnicy, 
inaczej aniżeli na pozostałych ziemiach 
polskich, toteż Śląsk Cieszyński jest bodaj 
jedynym regionem w Polsce, gdzie nikt 

nie wstydzi się przyznać do chłopskich 
korzeni. Tutaj cała dawna inteligencja, 
która robiła karierę nieraz w skali ogól-
nopolskiej czy ogólnoświatowej miała 
taki rodowód. 

Zanim przyszła niepodległość, ktoś 
musiał ją przygotować. W latach 70. XIX 
wieku już działało na Śląsku Cieszyńskim 
kilkanaście organizacji zainteresowanych 
różnymi dziedzinami życia, jak kółka 
czy stowarzyszenia rolnicze, oświatowe, 
oszczędności i zaliczek, a potem dalsze. 
Oprócz partii związanych z istniejącymi 
tu wyznaniami, pod koniec XIX wieku po-
jawiła się trzecia siła polityczna – Polska 
Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji  
i Śląska. Bezpośrednio przed pierwszą 
wojną światową powstało szereg organi-
zacji paramilitarnych, a z nich rekrutowali 
się ochotnicy do Legionu Śląskiego. Pod-
czas Wielkiej Wojny mężczyźni w wieku 
poborowym byli powoływani do armii 
austriackiej, z wyjątkiem tych którzy pra-
cowali w zakładach zmilitaryzowanych,  
a zatem do legionu trafiali przede wszyst-
kim ludzie młodzi. Legioniści w liczbie 
około pięciuset osób końcem sierpnia 
udali się do Mszany Dolnej i później 
walczyli w legionach Piłsudskiego. Po-
nad połowa tych ochotników zginęła  
i to też było przyczyną, że główne siły 
polityczne, jakie tu działały miały do le-
gionów różny stosunek. PPSD, dążyła do 
rozbudowy legionów, natomiast Związek 
Śląskich Katolików i Polskie Zjednocze-
nie Narodowe raczej optowały za tym, 
by nie wszystkich na tę wojnę posyłać, 
ponieważ obawiano się, że polskie elity 
zginą. Nie mogli jednak tego zabronić, 
bo podkreślało to więź miejscowych Po-
laków z pozostałymi ziemiami polskimi, 
a przecież tu Polski nie było przez prawie 
600 lat. Partie te miały różną orientację.  
O ile PPSD identyfikowała się z Piłsud-
skim i było proaustriackie, to ZŚK począt-

kowo było obojętne, a później przechylało 
się na stronę koalicyjną, podobnie jak 
PZN. Przywódcy tych trzech ugrupo-
wań, Jan Michejda, ks. Józef Londzin  
i Tadeusz Reger doskonale się znali i nie-
raz kontaktowali i oni wymyślili tutaj Pol-
skę, powołując 19 października 1918 roku 
Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, 
jako pierwszy na ziemiach polskich lokal-
ny rząd po pierwszej wojnie światowej.  
W tym czasie było już wiadomo, że pań-
stwa zaborcze wojnę przegrają. 

Dwie rzeczy wyróżniają tę Radę na 
tle wszystkich lokalnych rządów, czyli 
równorzędne funkcje sprawowało trzech 
prezesów i powołano do rady na każdych 
sześciu mężczyzn jedną kobietę, a w żad-
nym rządzie polskim dotychczas kobiet 
nie było. 

Wójtowie składali Radzie Narodowej 
przysięgę wierności, lecz dopiero po prze-
wrocie wojskowym na przełomie paź-
dziernika i listopada uzyskała ona pełnię 
władzy, bez jednego wystrzału. Czesi od 
dawna robili zakusy na Śląsk Cieszyński, 
lecz 5 listopada Rada Narodowa podpisała 
umowę z odpowiednikiem takiego organu 
dla Czech o wytyczeniu linii granicznej 
przyjmując jako kryterium stan etniczny. 
Być może, gdyby nie było ingerencji 
Pragi i Warszawy, granice byłyby zu-
pełnie inne. W listopadzie zaczęła się  
w Cieszynie organizacja polskiej admini-
stracji i rządu, którego naczelnikiem 15 
grudnia został dr Jan Michejda, a Zygmunt 
Żurawski starostą. Powstała też milicja 
śląska. Tymczasem 23 stycznia 1919 
roku Czesi wkroczyli na nasze tereny, nie 
chcąc dopuścić tu do wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego. Rozpoczęła się sied-
miodniowa wojna z Czechami, a wojska 
polskiego nie było z powodu konfliktu na 
Wschodzie. Stacjonowała tylko milicja. 
Niemniej po trzydniowej bitwie pod Sko-
czowem Czesi zostali wyparci za Olzę, 
na której ustanowiono linię demarkacyjną  
i powołano Komisję Międzysojuszniczą. 
Co prawda podczas obrad w Paryżu byli 
polscy delegaci, ale nie przekonali decy-
dentów o słuszności polskich argumentów. 
Dopiero w 1920 r. przyjechała do Cieszyna 
Komisja Plebiscytowa, która od początku 
była proczeska. W międzyczasie działa-
ły brutalnie bojówki czeskie, rugowano 
Polaków. W 1920 r. gdy armia radziecka 
znalazła się pod Warszawą, rząd polski 
w tej krytycznej sytuacji zdecydował 
się oddać sprawę wytyczenia granic pod 
arbitraż mocarstw zwycięskich i 20 lipca 
konferencja w Spa podzieliła tę ziemię, 
ustanawiając granicę na Olzie. A zatem 
Śląsk Cieszyński zapłacił za armaty pod 
Warszawą. Po wykładzie nastąpiła dysku-
sja, z której wynikało, że Zaolzie oddano 
za to, by Polska miała wolne ręce w walce 
nad Wisłą.

Następne spotkanie z Władysławą Ma-
gierą, która jest znawcą tematu i popularną 
prelegentką, zapraszaną z wykładami 
także do Krakowa, Warszawy i innych 
miast, odbędzie się w Oddziale Muze-
um Ustrońskiego w piątek, 28 września  
o godzinie 15. 00 na temat udziału kobiet 
w działaniach niepodległościowych na 
Ziemi Cieszyńskiej.     Lidia Szkaradnik 

                                                                                       Fot. L. Szkaradnik
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Na jakich zasadach Klub Sportowy 
Kuźnia korzysta ze stadionu?
Kompleksem sportowym przy ul. Spor-
towej 5, czyli stadionem zarządza miasto 
Ustroń, klub jest głównym podnajmują-
cym, ponieważ od lat prowadzi w tym 
miejscu szkolenie dzieci i młodzieży 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Obecnie na zajęcia uczęszcza ponad 220 
dzieci, prowadzimy drużynę dziewcząt 
i zespół seniorów, od sezonu 2016/17 
uczestniczący w rozgrywkach IV ligi ślą-
skiej. Zgłoszonych jest 21 zawodników, 
których trenuje Mateusz Żebrowski oraz 
trener bramkarzy Grzegorz Piotrowicz. 
Nad całością czuwa pełniący funkcję spo-
łecznie kierownik drużyny Dariusz Czyż, 
będący jednocześnie członkiem Zarządu 
KS Kuźnia. 
Czy ze stadionu korzystają osoby, nie 
będące członkami klubu lub nie uczest-
niczące w jego zajęciach?
Oczywiście. Obserwujemy to sami,  
a i każdy, kto przejeżdża ulicą Sportową 
może zobaczyć, że właściwie bez przerwy 
boiska są zajęte. Czasem nawet brakuje 
miejsc na parkingu. Trenują lub rozgrywa-
ją mecze członkowie stowarzyszeń, szkoły  
i grupy prywatne. Zasady korzystania usta-
liła Rada Miasta Ustroń, uchwalając regu-
lamin korzystania z obiektu. Tutaj może-
my podać jedynie informacje wynikające  
z naszych obserwacji, bo jako klub 
nie zajmujemy się wynajmowaniem 
obiektu. My, jako klub mamy zare-
zerwowane godziny zgodnie z har-
monogramem, a w pozostałym czasie 
korzystają osoby nie związane z Kuźnią. 
Były plany budowy na stadionie boi-
ska do koszykówki, bieżni, urządzeń 
lekkoatletycznych. Czy zarząd klubu 
miał wpływ na to, że ostatecznie obiekt 

STADION TĘTNI ŻYCIEM

przeznaczony jest do uprawiania jednej 
dyscypliny sportu?
Obecnie członkowie zarządu klubu pełnią 
swoje funkcje od 2011 roku i nie mieli-
śmy nic wspólnego ani z przekazaniem 
stadionu miastu, ani z koncepcjami jego 
modernizacji. Kiedy został powołany 
nowy zarząd klubu, funkcjonowały tylko 
dwie drużyny młodzieżowe, dzięki naszej 
ciężkiej pracy i dzięki miastu, które stwo-
rzyło tak atrakcyjne warunki w tej chwili 
regularnie trenuje 8 drużyn, w których 
gra 95 % dzieci i młodzieży z Ustronia. 
Obiekt wprost zachęca do uprawiania 
sportu, a to, jak wiemy wpływa bardzo ko-
rzystanie na rozwój fizyczny, psychiczny 
i intelektualny młodych ludzi, odciąga ich 
od komputera i konsoli, a także zmniej-
sza prawdopodobieństwo sięgnięcia po 
używki. Naukowcy dawno już stwierdzili 
i są co do tego zgodni, że sport kształtuje 
charakter, uczy systematyczności, uod-
parnia psychicznie, a zbawienny wpływ 
ruchu na zdrowie jest niezaprzeczalny. 
Naszym zdaniem z takiego obiektu, jakim 
jest stadion oraz z tego, że każdego popo-
łudnia wypełnia się trenującymi dziećmi 
i młodzieżą, mogą być dumni wszyscy 
mieszkańcy Ustronia. Jest to też obiekt, na 
którym mogą być rozgrywane mecze ran-
gi międzynarodowej i taki właśnie mecz 
odbędzie się 23 października o godz. 15 
pomiędzy reprezentacjami Polski i Austrii 
do lat 16. Wszystkich serdecznie zapra-
szamy. Nie można też nie wspomnieć 
o pełnych trybunach podczas meczy ligo-
wych rozgrywanych przez naszą drużynę. 
Możemy się poszczycić tym, że na mecze 
przychodzą całe rodziny, nawet z małymi 
dziećmi, bo jest kulturalnie i bezpiecznie. 
Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy stadion  
w takiej formie, w jakiej powstał jest 

potrzebny i wykorzystywany, zapraszam 
na treningi, które odbywają się codziennie 
mniej więcej od godz. 15 aż do wieczora. 
To miejsce tętni życiem. Dziwimy się, że 
tak wspaniały obiekt, który miasto zbu-
dowało za duże pieniądze wzbudza złe 
emocje wśród niektórych osób. 
Jak często może być i jest wykorzysty-
wane boisko trawiaste?
Obecnie, zgodnie z umowami z wykonaw-
cą i żeby dotrzymać warunków gwarancji 
można korzystać z niego 7 godzin w tygo-
dniu. Jako klub korzystamy zgodnie z wa-
runkami gwarancyjnymi. Warto podkre-
ślić, że w czasie pogodnych dni nasi pod-
opieczni z najmłodszych grup wiekowych 
również odbywają treningi na trawie. Nie 
do końca rozumiemy zamieszanie, wokół 
tego trawiastego boiska. Po upływie gwa-
rancji właściciel, czyli miasto Ustroń może 
udostępniać boisko częściej, nikt tego 
nie zabroni, ale będzie musiało się liczyć  
z kosztami odnowy. Tak jak w prywatnym 
ogrodzie, gdy będziemy deptać trawnik 
częściej, użytkować go intensywnie  
w czasie deszczu, to go po prostu znisz-
czymy i będziemy musieli posiać lub 
rozwinąć nowy. 
Gdy nasz zarząd zaczynał pracę, boisko 
Kuźni było w bardzo złym stanie, a 
na polu karnym w ogóle nie rosła tra-
wa. Było to klepisko, które własnymi 
rękami doprowadzaliśmy do porząd-
ku. Teraz mamy profesjonalne boisko 
i korzystamy z niego tak, by służyło 
Ustroniowi jak najdłużej. Nawet podczas 
prac pielęgnacyjnych pilnujemy, żeby 
maszyna wjeżdżała na zmianę jedną 
z czterech bram, żeby nie wyjeździć  
w jednym miejscu ścieżki. Takie obostrze-
nia dotyczą każdego boiska tego typu. 
Kiedy byliśmy na obozie sportowym  
w Ustroniu Morskim, musieliśmy podpi-
sać w tamtejszym urzędzie gminy zazna-
jomienie się z warunkami użytkowania,  
w których była ściśle podana dopusz-
czalna liczba godzin korzystania i liczba 
zawodników, którzy jednorazowo mogą 
przebywać na murawie. Wyjeżdżając na 
rozgrywki spotykamy się z sytuacjami, 
gdy w czasie deszczu drużyny nie chcą 
rozgrywać meczu na swoim głównym 
boisku, bo szkoda im nawierzchni. Mają 
świadomość, że to dobro wspólne, o które 
należy dbać, często wizytówka miasta, 
ale też wysokie koszty w razie naprawy. 
Czy klub osiąga dochody z wynajmu 
boiska czołowym polskim klubom?
W tym roku gościliśmy piłkarzy Górnika 
Zabrze i być może będą przyjeżdżać inne 
zespoły. Jednak w związku z tym, że jest 
to miejski obiekt, klub nie otrzymuje 
pieniędzy z tytułu wynajmu. 
Jak często i w jaki sposób wykorzy-
stywane jest boisko ze sztuczną na-
wierzchnią?
Trenujemy 8 grup młodzieżowych,  
a z drużyną seniorską jest to około 30 
godzin treningowych od poniedziałku do 
piątku od godz. 15.30 do 21. 15 godzin  
w tygodni prowadzone są tutaj zajęcia wy-
chowania fizycznego Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Ustroniu. Jest to na razie jedyna 
szkoła, która chce z tego obiektu korzystać, 

Rozmowa z członkami Zarządu Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń – 
prezesem Markiem Matuszkiem, 
wiceprezesem Romanem Zarębą 

oraz członkiem Zarządu, trenerem Mateuszem Żebrowskim

(cd. na str. 14)

W czerwcu w Ustroń Cup wzięło udział ponad 400 dzieci z całej Polski.              Fot. M. Niemiec
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Wilkie Collins – „Prawo i dama”

William Wilkie Collins  - an-
gielski dziewiętnastowieczny 
powieściopisarz i dramaturg. 
Ogromnie popularny za ży-
cia, potem nieco zapomniany. 
Uważany za prekursora powie-
ści detektywistycznej. Bliski 
przyjaciel Karola Dickensa. 
Młoda i piękna Valeria odkry-
wa, że jej mąż poślubił ją pod 
fałszywym nazwiskiem. Upar-
ta kobieta zamienia się w de-
tektywa i nie daje za wygraną, 
próbując odkryć, co ukrywa 
przed nią jej ukochany.

Mark Sullivan – „Pod szkarłatnym niebem”

Oparta na prawdziwych wydarzeniach 
powieść odsłania kulisy działania wło-
skiego ruchu oporu podczas drugiej 
wojny światowej oraz ratowania w Italii 
Żydów skazanych na zagładę.
Opowieść o Pino Lelli to niezwykła historia 
młodego chłopca, który podczas wojennej 
zawieruchy we Włoszech, szybko musiał 
stać się mężczyzną. To także opowieść  
o marzeniach, miłości, okrucieństwie 
wojny, a także o niezwykłej odwadze, 
miłosnym dramacie i okrutnych doświad-
czeniach, które potrafią w ciągu jednego 
dnia całkowicie zmienić i przewartościo-
wać dotychczasowe życie. 

36/2018/4/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

ZAPISY  
DO  OGNISKA  MUZYCZNEGO 

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu przy-
pomina, że odbywają się zapisy do Ogniska Muzycznego na 
rok szkolny 2018/2019. Telefon kontaktowy do kierownika 
Ogniska Muzycznego (kom.: 501 057 750). Oferujemy naukę 
gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, 
keyboardzie, flecie poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej, 
klarnecie, akordeonie oraz w klasie śpiewu rozrywkowego – dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, a także zajęcia  
w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym 
dla dzieci w wieku 3-5 lat. Czesne za lekcje płatne jest przez 10 
miesięcy, tj. od września do czerwca i w zależności od wybranej 
oferty wynosi od 70 do 170 zł miesięcznie. TKA zapewnia wysoko 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, najniższe ceny spośród 
placówek o podobnym charakterze, komfortowe warunki, a także 
możliwość wypożyczenia instrumentu. Zapraszamy również na 
profil na facebooku i stronę internetową www.tka.vot.pl

                                                                               Zarząd TKA 

KONSULTACJE I PRZETARGI 
30.08.2018 r. zostały opublikowane następujące konkursy ofert:
1) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja 
Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej w mieście” – termin składania ofert – do dnia 
7.09.2018 do godziny 10:00.
2) Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy 
ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia jezdni i budowy 
chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu 
ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt” – termin składania 
ofert – do dnia 7.09.2018 do godziny 10:00.
3) Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum – termin składania 
ofert – do dnia 7.09.2018 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl  

SKUP ZŁOMU
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23 

tel. 514-314-400, ZAPRASZAMY

36/2018/5/R

ale nie ma przeszkód, żeby inne szkoły też korzystały. Jako klub 
jesteśmy organizatorami lub współorganizujemy liczne imprezy 
rekreacyjno-sportowe. Dla wspomnianej szkoły organizowaliśmy 
zawody piłkarskie szkół średnich na szczeblu międzygminnym 
orz powiatowym, organizowaliśmy dzień sportu dla ZST, zawody 
na szczeblu miejskim i międzygminnym dla szkół podstawowych 
i gimnazjów, odbył się tutaj finał ogólnopolskiej imprezy 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, turniej piłkarski 
dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych do lat 8, 10 i 12.  
W wakacje odbył się turniej Ustroń CUP, w którym wzięło udział 
ponad 400 dzieci z całej Polski. Ogromnym sukcesem nazwać 
można po raz pierwszy organizowany z miastem i Akademią 
Esprit Dzień Dziecka. Na stadionie odbywają się też półkolonie 
dla naszych małych zawodników, ale mogą w nich też uczestni-
czyć inne dzieci z Ustronia. Jesteśmy chyba jedynym klubem,  
w którym zajęcia i treningi odbywają się przez cały rok, z wyjąt-
kiem przerw świątecznych i dwóch tygodni wakacji. Dofinanso-
wanie z miasta na trenerów jest na 11 miesięcy. Proszę zwrócić 
uwagę, że w pierwotnych planach w ogóle nie było boiska ze 
sztuczną nawierzchnią, a tymczasem stało się ono siłą napędową 
rozwoju klubu i piłki nożnej w mieście. Gdy obserwuje się, jak jest 
wykorzystywane, trudno sobie wręcz wyobrazić, żeby go nie było.  
Ustroniacy są bardzo dumni z drużyny Kuźni, grającej już 
drugi sezon w IV lidze, co jest znaczącym sukcesem zawodni-
ków, trenerów i zarządu. Z drugiej strony, mają wątpliwości, 
czy w obliczu ważnych inwestycji, konieczne było aż tak duże 
dofinansowanie jednego klubu. 
Frekwencja na meczach wskazuje na to, że mieszkańcy chcą 
oglądać mecze i to całymi rodzinami, a działalność klubu to 
też promocja miasta. W celu budowy skutecznej oferty dla 
sponsorów klub zlecił wykonanie raportu poprzez znany dom 
mediowy Instytut Badawczy dotyczący ekwiwalentów promocji 
miasta przez klub. Raport będzie zawierał szczegółowy wykaz 
miejsc, w których znajdują się informacje o klubie w aspekcie 
promocji miasta, jego nazwy i jaki byłby estymowany koszt takiej 
kampanii, gdyby miasto chciało przeprowadzić taką promocję na 
własną rękę. A propos inwestycji, trudno o lepszą inwestycję jak 
w rozwój dzieci i młodzieży. To jest również inwestycja w rozwój 
miasta. Suma ogólna dofinansowania naszego klubu wynika  
z liczebności dzieci, natomiast trzeba podkreślić, że otrzymuje-
my najniższą dotację ze wszystkich ustrońskich stowarzyszeń 
biorących udział w rozgrywkach sportowych w przeliczeniu na 
jedno dziecko. Nie chodzi nam o licytowanie się, wiadomo, że 
przy mniejszej liczbie zawodników koszty są wyższe, jednak 
nie można nas karać za to, że przyciągamy tak dużo młodych.
Dziękuję za rozmowę.                   Rozmawiała: Monika Niemiec

STADION TĘTNI 
ŻYCIEM

(cd. ze str. 13)



13 września 2018 r.   Gazeta Ustrońska   15

USTRONIU
W dawnym

 Ikony ustrońskiej moderny. 
„Szklane domy” 

w krajobrazie międzywojennego uzdrowiska.

Fragmenty ilustrowanej prelekcji, przygotowanej 
na Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Że-
romskiego. 

(...) moderna czy też modernizm był nowoczesnym ruchem 
artystycznym występującym w sztuce właśnie w okresie mię-
dzywojennym, czyli w tych realiach, w których osadzona jest 
powieść Żeromskiego. Jest wiele określeń identyfikujących ten 
prąd artystyczny. Mówi się też o nim funkcjonalizm, awangarda, 
a ze względu na użycie szkła na niespotykaną dotychczas skalę, 
budownictwo modernistyczne nazwano „szklanymi domami”. 

Założenia ruchu modernistycznego były rewolucyjne, szcze-
gólnie jeśli chodzi właśnie o architekturę. Twórcami tego okresu 
kierowała silna fascynacja nowinkami technicznymi i materia-
łowymi, takimi jak żelazobeton czy szkielet stalowy, a także 
dążenie do odcięcia się od przeszłości i zaprojektowanie czegoś 
nowego, innego, prostego i zarazem funkcjonalnego. (...) Cha-
rakterystyczną cechą moderny była prosta forma połączonych 
ze sobą prostopadłościanów czy sześcianów, a ponadto: płaskie 
dachy, pasma okien, duże przeszklenia, bardzo oszczędna deko-
racja elewacji, gładkie tynki zazwyczaj pomalowane na biało.  
W ten sposób chciano podkreślić piękno bryły, wyrażone poprzez 
uskoki, zaokrąglenia, nawiązujące do stylu okrętowego. Stoso-
wano właśnie okrętowe, okrągłe okna zwane bulajami, a daszki 
i nadbudówki stylizowano na mostki kapitańskie. To wszystko 
było bardzo spójne i proporcjonalne. Po prostu piękne.

W Polsce modernizm był nierozerwalnie związany z procesem 
odradzania się kraju po odzyskaniu niepodległości. Wtedy polskie 
władze stanęły przez wyzwaniem zaprojektowania nowego pań-
stwa i zbudowania go od podstaw. Temu właśnie miała służyć rów-
nież modernistyczna architektura. (...) Ruch awangardowy miał 
ogromny wpływ na kształtowanie się architektury dużych miast. 
(...) A mały Ustroń miał to szczęście, że leżał w autonomicznym 
wówczas województwie śląskim, które w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego było najszybciej rozwijającym się obszarem 
Polski. Natomiast tę naszą, wtedy głównie rolniczą część Śląska 
Cieszyńskiego, władze wojewódzkie starały się ożywić poprzez 
rozwój turystyki, budowę ciekawej, nowoczesnej infrastruktury 
sportowej oraz lecznic klimatycznych. (...) 

(...) Osobiście ustrońską modernę uwielbiam, fascynuje mnie 
ona od lat i cały czas prowadzę badania w tym zakresie, dzieląc 
się swymi odkryciami m.in. w „Pamiętnikach Ustrońskich”. 
To oczywiście jest jeszcze temat nieskończony, badania cały 
czas trwają. Spośród ponad 100 międzywojennych budynków 
modernistycznych, które zidentyfikowałam na terenie Ustronia, 
tylko ponad 20 posiada cechy czystej, tzw. białej moderny. Ze 
względów czasowych, przygotowałam na dzisiejsze spotkanie 
subiektywny przegląd 12 ikon moderny w Ustroniu, czyli tych 
budynków, które posiadają najwięcej jej cech stylowych. Pod 
uwagę wzięłam również to, że obiekty te nie były tylko domami 
mieszkalnymi, ale służyły także celom publicznym, miały swoje 
nazwy i działały w nich pensjonaty czy też inne placówki pub-
liczne. Zapraszam Państwa na spacer.

Na trasie wirtualnego spaceru znalazło się 12 obiektów – ikon 
ustrońskiej międzywojennej moderny. Oto ich wykaz (uwaga: 
nazwy tych obiektów są pierwotne, a nie obecne):

1). Willa „Słoneczna” (ul. Myśliwska na Wyrchowinie)
2). Dom wypoczynkowy „Pokój” (ul. Wczasowa w Jaszowcu)
3). Willa „Źródło Żelaziste” (ul. Gościradowiec na Zawodziu)
4). Willa „Bajka” (ul. Lecznicza na Zawodziu)

5). Policyjny Dom Zdrowia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(ul. Józefa Kreta w Nierodzimiu)

6). Willa „Gabriela” (ul. Andrzeja Brody w Centrum)
7). Pawilon główny basenu kąpielowego (ul. Michała Grażyń-

skiego w Centrum)
8). Willa „Pałacyk” (ul. Słoneczna w Centrum)
9). Dom Spółdzielczy Ogólnego Stowarzyszenia Spożywcze-

go i Oszczędnościowego, czyli tzw. Konzum (ul. Partyzantów  
w Centrum)

10). Willa „Lotos” (ul. Piękna na Wyrchowinie)
11). Willa „Biała” (ul. Partyzantów)
12). Willa „Astra” (ul. Michała Grażyńskiego).

Willa „Słoneczna” z 1932 r. (projekt Tadeusza Michejdy) – obecnie 
siedziba Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.

Willa „Biała” z 1937 r. (projekt Jana Hanusa) – obecnie Przed-
szkole nr 1.

Policyjny Dom Zdrowia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z 1930 r. 
(projekt Witolda Eyssmonta) – obecnie Szkoła Podstawowa nr 6 im. 
Józefa Kreta.
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BRĄZ CHŁOPCÓW Świdnica Cup to turniej, który w świe-
cie polskiej piłki ręcznej ma swoją reno-
mę i wiele drużyn bardzo chętnie w nim 
uczestniczy. W tym roku MKS Ustroń 
był reprezentowany na tym turnieju przez 
dwie drużyny: chłopców i młodzików. 
Zespół chłopców to młodzi szczypiorniści 
z rocznika 2006/2007, którzy na codzień 
trenują pod okiem trenera Piotra Bejnara, 
jednak na tym turnieju chłopców prowa-
dził trener Adam Deda. Dla chłopców 
był to dopiero pierwszy turniej takiej 
rangi, ale już debiut okazał się sporym 
sukcesem. Młodzi adepci piłki ręcznej 
wygrali cztery z sześciu spotkań, dzięki 
czemu na gali kończącej turniej na ich 
szyi zawisły brązowe medale. Na spore 
indywidualne pochwały zasłużył Łukasz 
Gogółka, który w kategorii chłopców 
został Królem Strzelców całego turnieju. 
Drużynę chłopców reprezentowali: Łu-
kasz Gogółka, Maciej Darowski, Marcin 
Siekierka, Dominik Siekierka, Patryk 
Kędzierski, Piotr Puzoń, Grzegorz Ła-
zarz, Paweł Kondziela, Mateusz Drukała, 
Fabian Greń.             Arkadiusz Czapek

   Fot. K. Medwid

CZYTALI NARODOWO
a tematy społeczne i polityczne nie były 
mu obce. „Przedwiośnie” napisał w 1924 
roku, na rok przed swoją śmiercią, więc 
powieść tę można odebrać jako testament, 
i to daje się w tej powieści zauważyć. 
My chcemy się zająć maleńkim frag-
mentem dotyczącym szklanych domów. 
Jest to taki motyw, który się zapamiętuje. 
Gdy robiłem wśród znajomych quiz z 
„Przedwiośnia”, wszyscy przypominali 
sobie właśnie szklane domy. Autor stwo-
rzył je jako alegorię, wolnej, bezpiecz-
nej, nowoczesnej Polski. Ale mówił też 
o ścierających się poglądach, prądach, 
które nie zawsze były dla Polski dobre, 
o łączeniu trzech różnych kawałków 

Polski pozaborowej w jeden organizm. 
Wszystko to Żeromski zawarł w „Przed-
wiośniu”. 

Po tym wstępie do czytania zasiedli: 
dyrektor Muzeum Ustrońskiego Mag-
dalena Lupinek, nauczycielka Dorota 
Mendrek, przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń Artur Kluz, prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Przemysław 
Korcz oraz inspektor w Urzędzie Miasta 
Ustroń Marek Landowski. Pisząca te 
słowa po raz pierwszy miała zaszczyt 
czytać fragmenty narodowej literatury, 
co było przeżyciem ciekawym, choć 
stresującym. Lektura „Przedwiośnia” po-
zwoliła przenieść się myślami do czasów 
liceum i wspomnień o dość ciężkiej dla 

młodych ludzi patriotyczno-historyczno-
-futurystycznej książki. Po latach odbiór 
„Przedwiośnia” jest oczywiście inny, a 
same treści ciekawsze, dzięki głębszej  
znajomość historii, poszerzonej o wątki 
ustrońskich dziejów dzięki wykładowi 
prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia 
Bożeny Kubień (fragmenty na str. 15). 

                                  Monika Niemiec

W Narodowym Czytaniu uczestniczyła także młiodzież.                               Fot. M. Niemiec

(cd. ze str. 1)

Magdalena Lupinek.          Fot. M. Niemiec

Dorota Mendrek.                 Fot. M. Niemiec
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PUCHAROWA PORAŻKA
W półfinale okręgowego Pucharu Pol-

ski doszło do starci dwóch drużyn, które  
w obecnym sezonie nie zaznały jesz-
cze smaku porażki. Podopieczni trenera 
Mateusza Żebrowskiego w pięciu spot-
kaniach na poziomie IV ligi zanotowali 
dwa zwycięstwa i trzy remisy. Bilans 
Błyskawicy Drogomyśl w lidze okręgowej 
jest jeszcze lepszy. W pięciu dotychcza-
sowych spotkaniach podopieczni trenera 
Krystiana Papatanasiu mogą się pochwalić 
kompletem zwycięstw. Starcie dwóch 
drużyn będących w tak dobrej formie 
zapowiadało dobre i ciekawe dla kibiców 
widowisko. Widowisko, które lepiej mogli 
zacząć przyjezdni. Już w drugiej minucie 
Dariusz Rucki stanął w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem Błyskawicy, jednak  
w tej wybornej sytuacji ofensywny zawod-
nik Kuźni chybił i piłka po jego uderzeniu 
przeleciała nad poprzeczką. Mówi się, że 
niewykorzystane sytuacje lubią się ze-
mścić. Niestety piłkarze Kuźni przekonali 
się o prawdziwości tego powiedzenia na 
własnej skórze. W szóstej minucie Robert 
Pawlak uderzeniem z bliskiej odległości 
pokonał debiutującego w bramce Kuźni 
Dominika Poláčka. Piłkarze z Drogomyśla 

po objęciu prowadzenia jeszcze bardziej 
uwierzyli w swoje umiejętności i poszli 
za ciosem. W 25 minucie Rafał Dziadek 
podwyższył prowadzenie gospodarzy,  
a pięć minut później trzecią bramkę dla 
Błyskawicy zdobył Krzysztof Koczur. 
Podopieczni trenera Mateusza Żebrow-
skiego nie zamierzali się poddawać  
i jeszcze przed przerwą udało im się zni-
welować część strat. Wszystko za sprawą 
Bartosza Iskrzyckiego, który w 38 minucie 
pokonał bramkarza Błyskawicy. Druga 
połowa to ataki Kuźni, które jednak długo 
nie przynosiły pożądanego efektu w po-
staci bramek. Swoich okazji nie wykorzy-
stali Adrian Sikora i Anton Fizek. Bramkę 
kontaktową udało się Kuźni zdobyć w 86 
minucie, kiedy to Jakub Waliczek główką 
wpakował piłkę do bramki strzeżonej 
przez bramkarza Błyskawicy. W ostatnich 
minutach nie padło już niestety więcej 
bramek i Kuźnia zmuszona była przełknąć 
gorycz porażki i odpadnięcia z Pucharu. 
Błyskawica Drogomyśl w finale zmierzy 
swe siły z WSS Wisłą, która w drugim 
półfinale pokonała Piast Cieszyn 3:2. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Dominik 
Poláček - Damian Madzia, Konrad Pala, 

Anton Fizek, Michał Pszczółka, Maksy-
milian Wojtasik (od 46 minuty Arkadiusz 
Trybulec), Dawid Mazurek, Arkadiusz 
Jaworski (od 46 minuty Konrad Kuder), 
Bartosz Iskrzycki (od 67 minuty Jakub 
Waliczek), Michał Pietraczyk (od 60 
minuty Adrian Sikora), Dariusz Rucki.                                                   

                                  Arkadiusz Czapek

W sobotę o godz. 9 wystartowały szta-
fety w ramach II Spartakiady Dzielnic, 
organizowanej przez Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Ustronia”. W kolejnej od-
słonie rywalizacji wystąpiły drużyny z 5 
na 9 dzielnic, w skład których wchodzili 
biegacze w różnym wieku – od nastolat-
ków po dojrzałych sportowców. Bezkon-
kurencyjne okazały się Hermanice, ale co 
się dziwić, skoro reprezentowali je znani 
biegacze – Anna Sikora i Michał Kiecoń. 

Pogoda była idealna do biegania – ok. 15 
stopni Celsjusza z lekkim zachmurzeniem. 
Dzięki tej pogodzie, ale i dlatego, że było 
jeszcze dość wcześnie, na ul. Nadrzecznej 

SPARTAKIADA NA BULWARACH
panował mały ruch. Liczba kibiców nie 
powalała, jednak wierni znajomi i człon-
kowie rodzin entuzjastycznie dopingowali 
biegaczy. W spartakiadę angażują się radni 
ze Wspólnie dla Ustronia, niektórzy startu-
jąc, jak Krzysztof Pokorny, inni kibicując 
jak Artur Kluz, Anna Rottermund, Piotr 
Roman, Andrzej Szeja. Na mecie butelka-
mi wody zawodników witała prezes sto-
warzyszenia Aleksandra Polak-Morkisz. 

Klasyfikacja: 1. Hermanice (Dawid Go-
ryczka, Marek Jaworski, Michał Kiecoń, 
Tomek Jaworski, Aleksandra Szal, Anna 
Sikora); 2. Centrum (Nikodem Czyż, Na-
talia Popek, Anna Chwastek, Małgorzata 

Heczko, Wiesław Sikora); 3. Lipowiec 
(Julia Musiał, Aneta Molek, Katarzyna 
Glajc, Wojtek Chrapek, Michał Krzywda, 
Marcin Macura); 4. Poniwiec (Rozalia 
Warzecha, Katarzyna Szczypka, Kuba 
Zwardoń, Marzena Kojma, Kornel Dzi-
wisz, Marcin Kowalik); 5. Ustroń Dolny 
(Wiktoria Pokorny, Natalia Tomica, Kuba 
Szafarz, Piotr Heczko, Klaudia Szeja, 
Krzysztof Pokorny). 

Czeka nas jeszcze ostatnia konku-
rencja II Spartakiady – szachy. Turniej,  
w którym wezmą udział po dwie osoby  
z dzielnicy, rozegrany zostanie 29 wrześ-
nia na rynku. Po nim piknik z kwaśnicą, 
ogłoszenie wyników, rozdanie nagród rze-
czowych i głównej – 5 tys. zł dla jednego  
z ustrońskich przedszkoli.                   (mn)

Fot. M. Niemiec
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W OGRODACH
Wzorem innych polskich miast, które od kilku lat z dużym powo-

dzeniem realizują Festiwal Otwarte Ogrody, 31sierpnia odbył się 
on w Ustroniu. (...) Realizatorami Otwartych Ogrodów w Ustroniu 
są Magdalena Dobranowska-Wittels oraz Krzysztof Wittels. (…) 
Ofi cjalne otwarcie festiwalu odbyło się o godzinie 12 w „ogrodach” 
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń, na którym nie zabrakło 
przedstawicieli władzy miasta: wiceburmistrz Jolanty Krajewskiej-
-Gojny, naczelnik Danuty Koenig oraz przewodniczącego Rady 
Miasta Stanisława Maliny. (...) Następnie w budynku sanatoryjnym 
odbyła się konferencja dotycząca koncepcji zagospodarowania 
przestrzeni miejskiej w Ustroniu prowadzona przez Rudolfa Klusa. 
(…) W Ogrodzie Etnografi cznym państwo Barbara i Benedykt 
Siekierkowie przygotowali pokaz własnych zbiorów. Przybyłych 
gości witał gospodarz ubrany w strój cieszyński. W ogrodzie 
prezentowano dawne narzędzia rolnicze i sprzęty gospodarstwa 
domowego oraz instrumenty muzyczne ze Śląska Cieszyńskiego. 
Następną atrakcją było ogrodowe pieczenie strudla w ogrodzie 
państwa Chowanioków, gdzie Ludmiła Paszcza uchyliła rąbka 
tajemnicy tworzenia tego kulinarnego przysmaku. Odwiedzający 
mogli nie tylko degustować ciasto, ale również wraz z Ludmiłą i 
Heleną Paszczą, uczestniczyć w jego przygotowaniu. Ogrodowe 
towarzystwo przyjaciół stroju cieszyńskiego, gdzie gospodynią była 
Grażyna Kubica, podzieliło się wiedzą o stroju i gwarze. Uczestnicy 
przekonywali, że każdy mieszkaniec Ustronia powinien coś na ten 
temat wiedzieć. W spotkaniu uczestniczyli również miłośnicy stroju, 
którzy nie pochodzą z naszego miasta. Wieczorną porą natomiast 
odbył się Ogrodowy Turniej Brydża zorganizowany przez Janinę 
i Zbigniewa Dobranowskich. W ramach festiwalu zorganizowano 
dwie wycieczki, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. Pierw-
szą z nich był spacer szlakiem kapliczek. Przewodnikiem po tych 
urokliwych miejscach była Małgorzata Stec. Natomiast po południu 
odbył się spacer szlakiem przedwojennych willi prowadzony przez 
Bożenę Kubień z Towarzystwa Miłośników Ustronia. Imprezie to-
warzyszył plener malarski w Ogrodzie Uzdrowiska, gdzie można 
było podpatrzeć, jak tworzą artyści zrzeszeni w Stowarzyszeniu 
Twórczym „Brzimy”. W ogrodowej Art-Terapii uczestniczyli dorośli, 
ale również dzieci, które pod opieką Dariusza Gierdala stworzyły 
prace warte szczególnego podziwu. 

Z MOKRYM KOCEM
W piątek, 22 sierpnia o godzinie 17 na parkingu przy rynku jed-

nostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ustronia Centrum i Polany, 
dały pokaz swoich umiejętności strażackich, połączony ze szkole-
niem. Już od godziny 16 na rynku puszczano muzykę, a prowadzący 
i komentator pokazu, szef miejskiej straży pożarnej Mirosław Mel-
cer zapowiadał mającą się odbyć imprezę w czterech wejściach; 
informował o pokazie, zachęcał do wzięcia udziału, obejrzenia, 
powiedział parę słów na temat samego Ustronia oraz straży pożarnej 
w mieście. Na chwilę przed rozpoczęciem parking otoczył tłum 
widzów, zainteresowanych przygotowaniami prowadzonymi przez 
strażaków.                                                                        Wybrała: (ls)

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, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi i nie tylko... Zamów 
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728-
340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3.(33)444-60-40.

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

Brykiet bukowy, buk suchy worko-
wany, drewno podpałkowe – kar-
tony, węgiel groszek workowany. 
(33)854-47-10.

Spawanie plastików. Ustroń, ul. 
Obrzeżna 9. 501 444 534.

Malowanie dachów. 505 168 217. 

MOUNTAIN-MED - profesjonalny 
masaż medyczny, taping, fi zyko-
terapia, stacjonarnie i u pacjenta. 
Ustroń, ul. Turystyczna 6. 535-
387-898.

AMBACAR-BIS Skoczów, używa-
ne części do samochodów osobo-
wych. 733-913-181. 505-634-557.

Sprzedam maszyny rolnicze. 721-
116-105.

Pawilon handlowo-usługowy 
60 m2 parter, witryna w centrum 
Ustronia do wynajęcia. 793-852-
378

Mieszkanie w Szczecinie-Pogodno 
46m2, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, balkon. Zamienię na podobne 
lub domek do remontu w Ustroniu. 
601-529-453.

Zatrudnię osobę na parking na 
Polanie. 601-933-603.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 4.09.2008 r.

www.ustron.pl

*  *  *

 
13.09      Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
14-15.09  Na Szlaku     ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
16-17.09  Rumiankowa     ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
18-19.09  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
20-21.09  Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58 
22-23.09  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

      

DYŻURY APTEK

Nie zawsze z okienka...                                               Fot. M. Niemiec

13.09 17.00 Zebranie mieszkańców Poniwca, Park Poniwiec
14.09 17.00 79. Rocznica Spalenia Ustrońskiej Synagogi, ul.
  Ogrodowa 10
15.09   9.00 Sprzątanie Polany i Jaszowca, SP-3
15.09 16.00 Mecz piłki nożnej KS  Kuźnia Ustroń - LKS Czaniec,
  stadion Kuźni
16.09 10.00 25. Marszobieg na Czantorię Wielką, rynek/KL
  „Czantoria”
21,22.09   9.00 Wyprzedaż kurtek i płaszczy fi rmy BIBA, MDK
  „Prażakówka”

... panienka.                                                            Fot. M. Niemiec
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

36/2018/1/O
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) podawana z chrzanem, 8) kasjerka ją 
wydaje, 9) rodacy za granicą, 10) słynny przedwojenny 
polski transatlantyk, 12) opaska ze szlachetnymi kamie-
niami, 14) sypialnia w dworku, 15) policja po angielsku, 
16) malutka gmina we Francji (departament Gers), 
19) z niego olej, 22) epos grecki przypisywany Homerowi, 
23) mieszka nad Tamizą, 24) kusi do złego czynu.
PIONOWO: 2) sąsiadka Szkocji, 3) pomysł-projekt, 
4) koń czystej krwi, 5) kłujący chwast, 6) śródmieście, 
7) dno naczynia, 11) mityczny zaginiony ląd, 13) wyniki 
mnożenia, 17) czarna z zagonu, 18) otula szyję, 20) obszar 
pod uprawę, 21) lepszy od węgla. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 21 września.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 34

TO KONIEC WAKACJI
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę pt, „Ziarna na 

wietrze” otrzymuje:* Michał Pilch z Ustronia, ul. Polańska. 
Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

SZACHOWE ZŁOTE MYŚLI
Jeśli chcesz zniszczyć człowieka, naucz go grać w szachy.

Oscar Wilde
Ktoś powiedział, że życie jest za krótkie, żeby grać w szachy, ale to 
wina życia, nie szachów.                                              John Napier
Ludzi poznaje się najlepiej w czasie długiej podróży oraz grając
z nimi w szachy.                                             przysłowie angielskie
Mistrz szachowy uzewnętrznia swe idee przy tak wielkim wysił-
ku myślowym, że jego wewnętrzna wolność i niezależność – bez 
względu na twardość charakteru – nie może pozostać nie naruszona.

Albert Einstein
Dziesięć morderstw nie mieści w sobie tyle zbrodni, ile jedna partia 
szachów.                                                          Arthur Conan Doyle                                                      Nie taki dawny Ustroń, 2004 r.                                          Fot. W. Suchta

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

Książka „Ziarna na wietrze” jest fascynującą powieścią biografi czną kanadyjskiego artysty Rick’a Wienecke. Zobaczymy w niej początkowo bardzo zagubionego w życiu młodego mężczyznę (alkohol, narkotyki, im-
prezy) i jego zaskakującą przemianę. Rick stworzył potężną ekspozycję „Fontanę Łez” m.in.  w Oświęcimiu. Ekspozycja ta zachęca do dialogu ze Stwórcą nt. cierpienia w różnych wymiarach życia, także Holokaustu.  

36/2018/7/R

36/2018/8/R
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Wakacje dla większości osób kojarzą się 
z odpoczynkiem, labą i jednym wielkim 
błogim leniuchowaniem. Patrząc na to co 
w końcówce sierpnia działo się w MKSie 
Ustroń można śmiało stwierdzić, że to 
także czas treningów i ciężkiej pracy. 20 
sierpnia przygotowania do zbliżającego 
się sezonu rozpoczęli młodzicy, a cztery 
dni później w ich ślady poszła drużyna 
dziewcząt i chłopców. Młodzi szczy-
piorniści trenowali dwa razy dziennie,  
a w porze obiadowej mogli skorzystać  

TRENINGOWY 
SIERPIEŃ

z obiadu. Treningi były urozmaicone, po-
nieważ odbywały się nie tylko na hali, ale 
też w terenie. Trenerzy nieraz fundowali 
swoim podopiecznym biegowe wycieczki 
po okolicznych górach. Ciekawą formą 
treningu był też wyjazd na basen, w którym 
udział wzięli wszyscy młodzi szczypior-
niści z Ustronia. Wszystko to za sprawą 
dobrej współpracy miasta z klubem, dzięki 
której udało się zorganizować obóz docho-
dzeniowy. Trenerzy Piotr Bejnar i Wioletta 
Rakowska byli niezwykle zadowoleni 
z pracy jaką udało im się wykonać ze 
swoimi podopiecznymi. Ustrońscy adep-
ci piłki ręcznej wykazali się ogromnym 
charakterem, ponieważ chętnie ciężko 
pracowali. Niemałe poruszenie i rozczaro-
wanie wywołało odwołanie niedzielnego 
treningu! Zwieńczeniem obozu był wyjazd 

chłopców i młodzików na renomowany  
i świetnie przygotowany turniej Świdnica 
Cup, który odbył się w dniach 30.08-1.09. 
Takie przygotowania pozwalają z opty-
mizmem patrzeć na nadchodzący sezon. 
Sezon, który zwłaszcza dla młodzików 
może być niezwykle ciężki. Ubiegłoroczni 
mistrzowie Śląska będą mieli teraz trud-
niej o obronę mistrzostwa, ponieważ do 
ligi zgłosiło się rekordowo dużo drużyn. 
Jest jednak o co grać, bowiem w tym 
roku młodzicy będą mieli pierwszy raz 
możliwość rywalizowania w Pucharze 
Polski. Awans do niego wywalczą dwie 
najlepsze drużyny z każdego wojewódz-
twa. Udział w Pucharze to cel jaki trener 
Piotr Bejnar chce zrealizować ze swoimi 
utalentowanymi i zdolnymi podopieczny-
mi.                            Arkadiusz Czapek

Drużyna młodzików MKS Ustroń pro-
wadzona przez trenera Piotra Bejnara już 
wielokrotnie na dużych turniejach osiąga-
ła znakomite wyniki, jednak tym razem 
nie nastawiano się na czołowe miejsca.  
W ciągu trzech dni turnieju drużyna miała 

SREBRO MŁODZIKÓW
rozegrać aż osiem spotkań, a młodzi 
szczypiorniści w nogach mieli jeszcze 
dopiero co zakończony obóz. Turniej 
był bardziej traktowany jako część i etap 
przygotowań do nadchodzącego sezonu. 
Pierwszego dnia turnieju ustroniacy po-

konali drużynę z Legnicy 24:13, a później 
ograli Siemiatycze 20:13. Drugi dzień 
zaczął się od zwycięstwa nad Spartaku-
sem Bug I 21:15. Kolejne dwa spotkania 
to wygrane Ustronia z Nową Solą 24:15 
i Opolem 17:8. W ostatnim meczu tego 
dnia nasi szczypiorniści mierzyli się  
z gospodarzami turnieju i jednocześnie 
faworytami. Mecz był niezwykle wyrów-
nany, a po syrenie kończącej spotkanie 
na tablicy wyników widniał remis. W tej 
wojnie nerwów, jaką jest konkurs rzu-
tów karnych lepiej wypadli gospodarze. 
Ostatni dzień turnieju to dwa mecze i dwa 
kolejne zwycięstwa naszych ustrońskich 
młodzików. Siedem zwycięstw w ośmiu 
meczach to imponujący dorobek, który 
ostatecznie przełożył się na drugie miej-
sce w turnieju. Na ogromne brawa zasłu-
żył też Aleksander Bejnar, który został 
wybrany najlepszym zawodnikiem całego 
turnieju! Drużyną młodzików reprezento-
wali: Piotr Browarczyk, Dawid Oliwka, 
Aleksander Bejnar, Ignacy Jaworski, 
Patryk Siekierka, Bartosz Mrowiec, Piotr 
Gawlas, Piotr Szturc, Aleksander Kowal-
czuk, Karol Gierczak, Krzysztof Marku-
zel, Kamil Pinkas, Michał Raszka, Łukasz 
Szczęsny, Maksymilian Chłopecki. (AC)

   Fot. K. Medwid


