
20 września 2018 r.   Gazeta Ustrońska   1

 Nr 37 (1388) • 20 września 2018 r. •  2 zł (w tym 5% Vat)  •  ISSN 1231-9651

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(dok. na str. 14)

- Spalenie synagogi w Ustro-
niu było znakiem zbliżającej 
się zagłady społeczności ży-
dowskiej, próby zniszczenia, 
wykorzenienia różnorodno-
ści i wielokulturowości, która 
od wieków była obecna na 
terenie Śląska Cieszyńskiego.

Więcej na str. 4

DARY LASU

37/2018/3/R

 Fot. Agata Heczko

Fajnie się sprzątało, bo było 
to połączenie wycieczki  
z pożyteczną pracą. I wcale 
nie żal sobotniego poranka 
na sprzątanie Polany.   
                   Więcej na str. 5

Justyn Kołek jest również specjalistą 
od zatruć grzybami, a zanim przeszedł 
na emeryturę współpracował z lekarzami 
i kontrolował sprzedaż darów lasu na tar-
gowiskach. Podczas bardzo ciekawej pre-
lekcji w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń 
podkreślał, że nigdy nie należy próbować 
grzybów. Gorzki lub piekący smak grzy-
bów trujących to mit. Te najgroźniejsze 
są bardzo łagodne, wręcz smaczne, mają 
przyjemny zapach. Nie jest też prawdą, 
że możemy jeść te same grzyby, które 
skubią np. sarny. Zwierzęta mają zupeł-
nie inny układ trawienny i są odporne 
na trucizny śmiertelnie niebezpieczne 
dla człowieka. Niektóre z zabójczych 
kapeluszników są przysmakiem dzikich 
zwierząt leśnych. 

Osoby, które wówczas słuchały prele-
genta, na pewno zapamiętały, że najbar-
dziej niebezpieczne, śmiertelnie trujące 

W polskich lasach wysyp grzybów i grzybiarzy, a takiego urodzaju nie pamiętają 
najstarsi górale. Ustroniacy też ruszają na poszukiwania, ale nie muszą się zbytnio 
trudzić. Z lasów w Dobce, na Poniwcu, w Lipowcu, nawet z małych zagajników  
i znad Wisły przynoszą całe kosze i reklamówki borowików i podgrzybków. Goszczący 
w ubiegłym roku w naszym mieście na zaproszenie Ustrońskiego Klubu Ekologiczne-
go znawca grzybów z Międzybrodzia Bialskiego – Justyn Kołek tłumaczył, że grzyb-
nie muszą mieć czas na odpoczynek, dlatego w niektórych latach owocują słabo, 
w innych obficiej. Kluczowa jest jednak duża wilgotność gleby, ściółki i powietrza. 

Kacper Holona z borowikiem ważącym 
1,233 kg.                             Fot. W. Herda

KANDYDACI
DO RADY MIASTA 

USTROŃ
Na ostatniej sesji prezes 
spółki Termy Ustroń przed-
stawił koncepcję basenu. 
Wewnątrz numeru wizuali-
zacje obiektu. 
           Basen na str. 10 i 11
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z Lourdes oraz obraz św. 
Franciszka. Wierni modlą się 
tutaj o dobre urodzaje.  
   
Ponad 60 uczestników zgro-
madził Rowerowy Rajd 
Rodzinny im. Bronisława 
Żagana w Zebrzydowicach. 
Cykliści pokonali w minioną 
sobotę trasę o długości około 
20 km pod drogach gminy, 
a następnie spotkali się na 
mecie w amfiteatrze.

Piłkarze Beskidu Skoczów 
niepodzielnie panują w biel-
skiej lidze okręgowej. Po 
ośmiu kolejkach podopiecz-
ni trenera Kamila Sorna-
ta mają na koncie komplet 
punktów.                     (nik) 

Senioralia. Areną wydarzeń 
był rynek, gdzie wystąpiły 
zespoły złożone z seniorów,  
a także mażoretki, gitarzyści, 
kapela ludowa i Andrzej Ry-
biński. Nie zabrakło punktów 
z poradami zdrowotnymi czy 
stoisk z pomiarem ciśnienia.

Do 9 października w Muzeum 
Drukarstwa w Cieszynie (uli-
ca Głęboka), prezentowana 
będzie wystawa pocztówek, 
na których został uwiecznio-
ny cesarz Franciszek Józef. 
Pochodzą one z prywatnych 
zbiorów. 

Na finiszu jest budowa Galerii 
Stela w Cieszynie. Powoli 
znikają rusztowania odsła-

Budowa kanalizacji postępuje 
w gminie Dębowiec. Rury 
kładzione są w Gumnach  
i Kostkowicach. Odpowied-
nio długość sieci to około 12 
km (podłączenia około 90 
gospodarstw) i 4 km (około 
20 gospodarstw). Inwestycja 
pochłonie 6 mln zł.

W Cieszynie odbyła się druga 
edycja imprezy Nadolziańskie 

niając „kawową” elewację 
budynku. W galerii znajdzie 
się kilkanaście sklepów i su-
permarket, kino i kawiarnia. 
Nie zapomniano o parkin-
gu. Inwestor zapowiada, że 
otwarcie nastąpi jeszcze tej 
jesieni.
 
Ulica Solna w Cieszynie to 
pamiątka przypominająca 
czasy, kiedy nadolziański 
gród leżał na szlaku, któ-
rym z Wieliczki wożono sól  
w głąb Europy. Przy Solnej 
znajdowały się magazyny  
z tym słonym towarem.

W jednej z kapliczek w Po-
górzu są figury św. Jana Ne-
pomucena i Matki Boskiej  

to i owo
z 

okolicy
*  *  *  *  *  *

*  *  *  

*  *  *  

*  *  * *  *  *  

OKRĘG nr 1 - Osiedle Ustroń Polana ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, 
Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, 
Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 75 po stronie lewej) - 1116 wyborców.

PU - Ewa Lankocz, lat 58
UTR - Łukasz Jawor, lat 37
WdU - Damian Ryszawy, lat 40

OKRĘG nr 2 - Osiedle Ustroń Poniwiec ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów (od nr 7 
po stronie lewej i od nr 18 po stronie prawej), Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 
78, Limbowa, Lipowa (od nr 11 po stronie lewej i od nr 12 po stronie prawej), Słowików, Topolowa, Wiązowa - 753 wyborców.

PU - Roman Siwiec, lat 66
UTR - Beata Niewiadomska, lat 47
WdU - Radosław Seklecki, lat 45

OKRĘG nr 3 - Osiedle Ustroń Centrum ulice: Os. Manhatan blok nr 1-10 - 956 wyborców.
PU - Piotr Bejnar, lat 43
UTR - Paweł Sztefek, lat 31
WdU - Katarzyna Serafin-Ciupek, lat 36

OKRĘG nr 4 - Osiedle Ustroń Centrum ulice: Andrzeja Brody, Cieszyńska (od nr 1 po stronie lewej za wyjątkiem nr 31, 33, 35), 
Jana Wantuły, M. Konopnickiej, Ks. Ludwika Kojzara, Katowicka II od nr 6 do nr 30, Os. Centrum, Piękna, Pasieczna, Widokowa 
- 1129 wyborców.

PU - Mariusz Puzoń, lat 35
UTR - Władysław Kawecki, lat 73
WdU - Jadwiga Krężelok, lat 45

OKRĘG nr 5 - Osiedle Ustroń Górny ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), Jelenica, 
Kluczyków, Kochanowskiego, Lipowa (do nr 9 po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), M. Skłodowskiej, Myśliwska, Olchowa, 
Partyzantów, Reja, Skowronków, Wierzbowa, 3 Maja (od nr 20 do nr 116 po stronie prawej) - 715 wyborców.

PU - Antoni Poniatowski, lat 29
UTR - Patrycja Busz, lat 42
WdU - Andrzej Siedlaczek, lat 65

OKRĘG nr 6 - Osiedle Ustroń Górny ulice: K. I. Gałczyńskiego, dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 
12), Grażyny, Hutnicza, Kasprowicza, Mickiewicza, Miedziana, Pana Tadeusza, Parkowa, Pod Skarpą, Rynek, Słoneczna, Space-
rowa, Srebrna, Staffa, Tuwima, Zielona, Złota, 9 Listopada, 3 Maja (do nr 19 i od nr 21 do nr 71 po stronie lewej) - 608 wyborców.

PU - Daria Staniek, lat 42 
UTR - Joanna Cieślar, lat 47
WdU - Michał Gałaszek, lat 62

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

*  *  *  

Znamy już nazwiska kandydatów 
do Rady Miasta Ustroń kadencji 2018-2023. 

Głosujemy w okręgach, w których mieszkamy (ściślej - jesteśmy wpi-
sani na listę wyborców). W każdym z okręgów wybierany jest jeden 
radny. Swojego faworyta wskazujemy stawiając krzyżyk (znak x) tylko 
przy jego nazwisku. 
Poniżej ulice należące do danych okręgów i nazwiska kandydatów, któ-
rzy będą się tam ubiegać o mandat radnego. Będą oni reprezentować 
jeden z trzech komitetów wyborczych zarejestrowanych w Ustroniu - 
KWW Projekt Ustroń (skrót PU), KWW Ustroń Tworzymy Razem (skrót 
UTR) lub KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza (skrót WdU). 

(cd. na str. 6)
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Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecz-
nie zaprasza słuchaczy do udziału w za-
jęciach w nowym roku akademickim. 
Zapisy na zajęcia poszczególnych sek-
cji 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 interne-
towej 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.

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

37/2018/1/R

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:
Brunon Chrapek  lat 72    ul. Wesoła

*   *   *

37/2018/2/R

SPOTKANIE ZARZĄDU OSIEDLA 
USTROŃ LIPOWIEC 

Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec serdecznie zaprasza na spot-
kanie, które odbędzie się w czwartek 27 września 2018 r. o godz. 
18.00 w budynku  OSP Ustroń Lipowiec.

Tematem głównym zebrania będą propozycje do budżetu na 
rok 2019.    

*   *   *

*   *   *

*   *   *

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. 

*   *   *

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.

Szachy rozwiązanie z GU nr 36:
Wg4, po czym warianty: 1... Kb3, 2. Hd1X, 

1... Kd3, 2. He4X, 1... Kc1, 2. Wc4X, 
1... G dowolny ruch, 2. Hb1X.

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 fi lmu „Znak Niepodległej”, - zwiedzanie wystawy, - degusta-
cja wojskowej grochówki, - liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych.

ZAPROSZENIE NA DYSKUSJĘ 
OBYWATELSKĄ 

Stowarzyszenie „Projekt Ustroń” zaprasza mieszkańców rejo-
nu Polany, Dobki i Jaszowca na spotkanie z cyklu Obywatelskie 
Dyskusje Czwartkowe, które odbędzie się 20 września o godz. 
17 w Szkole Podstawowej nr 3.

HISTORIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO – 
NOWY TERMIN WYKŁADU

Muzeum Marii Skalickiej informuje, że drugi wykład Włady-
sławy Magiery z cyklu Historia Śląska Cieszyńskiego odbędzie 
się w zmienionym terminie – w piątek, 26 października o godz. 
15.00. Za zmianę przepraszamy. 

Temat wykładu to „Udział kobiet w działaniach niepodległoś-
ciowych na Śląsku Cieszyńskim”. Organizatorzy zapraszają 
serdecznie, wstęp wolny.     

*   *   *

SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE
26 września o godzinie 17.00 w strażnicy OSP Polana  odbędzie 

się spotkanie przedwyborcze Damiana Ryszawego, kandydata 
do Rady Miasta z KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza. 

(cd. na str. 6)

U W A G A  !
Przedsiębiorcy 
handlujący 

napojami 
alkoholowymi

Burmistrz Miasta Ustroń 
przypomina o wynikającym 
z ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi obowiązku 
uiszczenia trzeciej raty za po-
siadanie zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. 
Termin płatności trzeciej raty 
upływa 30 września 2018 r. 
Płatności należy dokonywać 
w kasie Urzędu Miasta Ustroń 
(parter) lub przelewem na kon-
to bankowe: 

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

NOWY ROK AKADEMICKI
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW POLANY 
Zarząd Osiedla Ustroń Polana zaprasza na zebranie miesz-

kańców, które odbędzie się we wtorek 25 września o godz. 17 
w Szkole Podstawowej nr 3. Głównym tematem zebrania będą 
wnioski do budżetu na rok 2019.
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37/2018/4/R

SKUTKI NIEBEZPIECZNYCH 
IDEOLOGII POLITYCZNYCH

14 września już po raz piąty spotka-
no się, by uczcić pamięć społeczności 
żydowskiej w Ustroniu. Wzięli w nim 
udział m.in.: Starosta Cieszyński Janusz 
Król, burmistrz Ireneusz Szarzec i prze-
wodniczący Rady Miasta Artur Kluz 
oraz przedstawiciele duchowieństwa: ks. 
Piotr Wowry proboszcz parafii ewangeli-
ckiej, ks. Mirosław Szewieczek z parafii 
rzymskokatolickiej, pastor Kościoła Zie-
lonoświątkowego Bogusław Wrzecion-
ko, przełożony Klasztoru Dominikanów  

w Hermanicach  O. Cezary Jenta, prze-
wodniczący Żydowskiej Gminy Wyzna-
niowej w Katowicach – Włodzimierz Kac 
i delegacje  ustrońskich szkół oraz grupa 
mieszkańców Ustronia.

Spotkanie rozpoczęto tradycyjnie grą na 
szofarze – ceremonialnym rogu żydow-
skim w wykonaniu Romana Górnioka. 
W przemówieniu Ch. Jaworski, inicjator 
i główny organizator corocznych uroczy-
stości zaznaczył: „Ziemię naszą zamiesz-
kiwali od wieków obok siebie katolicy, 

ewangelicy i żydzi. Niestety, ludobójstwo 
oraz wojenna pożoga zmiotły prawie cał-
kowicie tych ostatnich wraz z ich kulturą 
i tradycjami. Śląsk Cieszyński stracił tym 
samym istotną część swojej tożsamości. 
Dla wielu spośród około 104 mieszkań-
ców Ustronia wyznania mojżeszowego 
brama z napisem „Arbeit Macht Frei” 
była ostatnią bramą, którą przekroczyli 
w swoim życiu. Ofiarami Holocaustu 
padło 77 ustrońskich żydów co stanowiło 
około 75% ich całej społeczności. (…) 
Chcemy nie tylko przywracać pamięć  
o nich, ale również pokazać do czego 
prowadzi pogarda wobec życia ludzkiego, 
bierność wobec zła, jakie bywają skutki 
niebezpiecznych ideologii politycznych. 
Do jakiej tragedii może doprowadzić 
ksenofobia, szowinizm i antysemityzm. 
Koszmar wojny jest wciąż żywy w wielu 
miejscach na świecie”.

Dla upamiętnienia ustrońskich ofiar Ho-
locaustu prowadzący odczytał ich nazwi-
ska przy muzyce żydowskiej, a następnie 
wystąpili przedstawiciele duchowieństwa 
wznosząc modły do Boga za tych którzy 
zginęli i za wszystkich ludzi. 

Podczas spotkania utwory żydowskie 
kilkakrotnie wykonywali: Anna Chraścina 
- skrzypce, Rafał Korzeń – wokal i Da-
niel Cieślar – saksofon. Na zakończenie 
wiązanki kwiatów i zapalone znicze zło-
żyli pod pomnikiem wymienieni wcześ-
niej przedstawiciele władz oraz goście: 
przewodniczący Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Katowicach – Włodzi-
mierz Kac, prezes Stowarzyszenia Projekt 
Ustroń – Przemysław Korcz, delegacja 
środowisk kombatanckich z majorem 
Franciszkiem Korczem i Władysławem 
Heczko,  prezesi Chrześcijańskiej Funda-
cji Życie i Misja Henryk i Alina Wiejowie, 
prezes Stowarzyszenia Transgranicznego 
Centrum Wolontariatu z Cieszyna, Natalia 
Kwiatkowska oraz delegacje: Zespołu 
Szkół Technicznych w Ustroniu, Gimna-
zjum nr 1 i 2, Szkół Podstawowych nr 1 
i 2 oraz organizatorzy tej uroczystości – 
przedstawiciele Instytutu Śląska Cieszyń-
skiego. Prowadzący zaprosił wszystkich 
na następne spotkanie w roku przyszłym 
– w 80 rocznicę spalenia synagogi. 

                                    Lidia Szkaradnik

W uroczystości wzięło udział duchowieństwo i oficjalne delegacje.          Fot. L. Szkaradnik 

 - Spalenie synagogi w Ustroniu było znakiem zbliżającej się zagłady społeczności 
żydowskiej, próby zniszczenia, wykorzenienia różnorodności i wielokulturowości, 
która od wieków była obecna na terenie Śląska Cieszyńskiego. Zagłady spuścizny 
dawnego Księstwa Cieszyńskiego, a w szczególności tak charakterystycznego dla 
naszego regionu ducha tolerancji i poszanowania dla odmienności religijnej – po-
wiedział Christian Jaworski, prezes powstałego dwa lata temu Instytutu Śląska 
Cieszyńskiego na uroczystości przy pomniku na miejscu dawnej synagogi.
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O ankietach i wymianie pieców 
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

Zdaniem 
Burmistrza

Nieubłaganie zbliża się jesień, a wraz 
z nią przygotowania do sezonu grzew-
czego, czyli wraca jak bumerang temat 
zanieczyszczenia powietrza niską emisją. 
Wszyscy już wiedzą, że w mieście od 
lat prowadzimy działania związane ze 
wsparciem naszych mieszkańców przy 
wymianie starych kotłów centralnego 
ogrzewania na nowoczesne. Jest to naj-
ważniejsze działanie związane z wal-
ką z tak zwanym smogiem. Oczywiście 
równocześnie prowadzimy wiele innych 
działań i czynności, które w jakiś sposób 
pomagają, wspierają, edukują naszych 
mieszkańców tak, aby czystość powie-
trza w naszym mieście ulegała poprawie. 
Trzeba powiedzieć, że tegoroczna edycja 
dopłat do wymiany pieców spotkała się 
z bardzo dużym zainteresowaniem, co 
świadczy o wzroście świadomości wśród 
mieszkańców. Z tegorocznego programu 
już ponad 30 instalacji zostało zrealizo-
wanych, a zaplanowano ich 100. Teraz 
czekamy na środki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, by uruchomić 
dofinansowania. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi 
kominiarzami, którzy będą dla nas reali-
zować ankietę, związaną z rozeznaniem 
faktycznej sytuacji w naszym mieście od-
nośnie dofinansowań do wymiany kotłów 
i ta akcja rozpocznie się już niedługo wraz 
z jesiennymi przeglądami kominów. Na 
ostatniej sesji zostały przesunięte środki na 
ten cel, Naszym zamiarem jest uzyskanie 
wiarygodnego obrazu faktycznej skali po-
trzeb i problemów występujących jeszcze 
w naszym mieście. Ankiety przeprowadza-
ne będą we wszystkich dzielnicach. Mamy 
nadzieję, że w trakcie indywidualnych 
rozmów z kominiarzami mieszkańcy będą 
szczegółowo odpowiadać na pytania, o co 
apeluję, bo jest to bardzo istotne, by zapla-
nować działania na kolejne lata. Poprzez 
dofinansowania chcemy chronić powietrze 
w Ustroniu, ale też pomóc naszym miesz-
kańcom wywiązać się z obowiązków, 
jakie nałożyła na nich uchwała Sejmiku 
Województwa Śląskiego, w której zawarto 
terminarz koniecznej wymiany przestarza-
łych kotłów na ekologiczne.

Staramy się też nieustannie uświadamiać 
naszych mieszkańców, że stare piece, 
a szczególnie złej jakości opał szkodzi 
nam wszystkim. W kontekście wymiany 
kilkuset pieców przy wsparciu miasta, 
przypadki ogrzewania domów niedozwo-
lonym paliwem, są coraz bardziej widocz-
ne. Dopóki większa liczba osób paliła 
złej jakości opałem, można było jakoś to 
zakamuflować, obecnie takie przypadki 
są łatwo wyłapywane, sąsiedzi dzwonią 
do straży miejskiej, a w obliczu wprowa-
dzonych przepisów grozi to konkretnymi 
sankcjami. Nie ma sensu narażać się na 
kontrole i mandaty.               Spisała: (mn)

Wespół w zespół i w Polanie lśni.                                                                 Fot. M. Niemiec

SPRZĄTANIE ŁĄCZY LUDZI I…
KANDYDATÓW

W sobotę 13 września w Polanie zrobiło 
się tak czysto, że aż słońce wyszło zza 
chmur. Gdy uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 3, członkowie Zarządu Osiedla  
i Stowarzyszenia „Jaszowiec”, mieszkańcy 
oraz kandydaci na radnych wszystkich 
trzech komitetów wyborczych rozpoczy-
nali tradycyjne sprzątanie swojej dzielnicy, 
niebo było zachmurzone i snuła się mgła. 
Gdy zakończono porządki, wypogodziło 
się i znacznie ociepliło.

Tym milej siedziało się pod wiatą przy 
Domu Wczasowym „Nauczyciel”, zwłasz-
cza że serwowano kiełbaski z grilla ufun-
dowane przez stowarzyszenie, częstowa-
no kawą, herbatą, napojami, słodyczami  
i domowego wypieku ciastem z owocami. 
Dzieciaki pałaszowały posiłek w milcze-
niu, widać było, że dały z siebie wszystko. 
Na pytania odpowiadały półgębkiem, co 
było zrozumiałe z racji wysiłku, jaki miały 
za sobą i konsumpcji. Udało się jednak 
wydobyć od nich stwierdzenie, że fajnie się 

sprzątało, bo było to połączenie wycieczki 
z pożyteczną pracą. I że wcale im nie żal 
sobotniego poranka na sprzątanie Polany. 
Uczniowie Trójki dodali jeszcze, że oni 
sami nie śmiecą. A więc kto?

W tej kwestii analizy przeprowadzili do-
rośli i wyszło im, że turyści. Na ich uspra-
wiedliwienie dodawano, że nie zawsze 
mają gdzie śmieci wyrzucić. Odkryto nad 
Wisłą trzy plaże, przy których nie ma ani 
jednego kosza, choć przy jednej stoi nawet 
ławeczka. Odpady po plażowaniu można 
by oczywiście wziąć ze sobą, ale na to nie 
ma co liczyć, więc lepiej ustawić kubły. 

Podczas sprzątania przeprowadzone-
go w ramach akcji ruchu „Let`s do It”  
w myśl hasła „Świat bez śmieci” zebrano 
20 worków najróżniejszych odpadów, 
które zostawiono w umówionym wcześniej 
miejscu, po czym zameldowano o tym 
fakcie pracownikom Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego. Worki zostały zabrane jeszcze 
w sobotę.                                            (mn)

Kulturalne śmiecenie, ale przydałby się kosz. Ciekawe okazy.                   Fot. M. Niemiec
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W związku z wywiadem jaki ukazał się w 36 nr GU z 13 wrześ-
nia br. z prezesem Zarządu KS „Kuźnia” Markiem Matuszkiem 
i wiceprezesem Romanem Zarębą muszę się odnieść do pewnych 
nieścisłości jakie zostały w nim zamieszczone.

Decyzja o modernizacji stadionu (to co obecnie to boiska 
piłkarskie, odsyłam do encyklopedii hasło „Stadion”) zapadła 
w 2009 roku, kiedy pojawiła się możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych w wysokości 85% kosztów inwestycji, na tworzenie 
tzw. „centrów pobytowych” w związku z organizacją Mistrzostw 
Europy 2012. Podjęto kroki, pozwalające miastu inwestować w ten 

teren, odbyto szereg rozmów z przedstawicielami UEFA, przygoto-
wano projekt, który spełniał warunki stawiane przez organizatora. 
Odpowiednią certyfikację przeszedł jeden z ustrońskich hoteli, jako 
miejsce pobytu. Niestety, kiedy okazało się, że takiego dofinan-
sowania nie będzie, samorząd podjął decyzję o zweryfikowaniu 
całego projektu do realiów i potrzeb naszego miasta. Pozwolenie 
na budowę otrzymano w 2011 roku. W 2013 r. wykonano końcowy 
odcinek kanalizacji deszczowej. W 2014 r. pozostał projekt wraz 
z pozwoleniem na budowę i finansowaniem, m. in. z dwoma pełno-
wymiarowymi boiskami piłkarskimi, w tym treningowe ze sztuczną 
trawą (jedyny element zrealizowany z tego projektu, który jest tak 
mocno oblegany), zapleczem lekkoatletycznym, zapleczem socjal-
nym i parkingami. Nieprawdą jest jakoby w tej wersji projektu 

LIST DO REDAKCJI

OKRĘG nr 7 - Osiedle Ustroń Dolny ulice: Cieszyńska (nr V, VI, VII, 31, 33, 35 i od nr 22 po stronie prawej), Jana Błaszczyka, 
Jana Cholewy, Katowicka (do nr 46), Komunalna, Kościelna, Krzywa, Obrzeżna, os. Cieszyńskie, Pawła Lipowczana, Pawła Stal-
macha, Plac Ks. Karola Kotschego, Spółdzielcza, Stawowa, Tartaczna, Wiosenna - 1039 wyborców.

PU - Mirosław Szuba, lat 42
UTR - Bożena Maciuszek, lat 43
WdU - Krzysztof Pokorny, lat 60

OKRĘG nr 8 - Osiedle Ustroń Dolny ulice: Bema, Dąbrowskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 34 po stronie prawej), 
dr Michała Grażyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem nr 27, 31) Dworcowa, Fabryczna, Ignacego Daszyńskiego, Kaczeńców, 
Kuźnicza (do nr 5), Ogrodowa, Polna, Sikorskiego, Sportowa, Strażacka, Traugutta, Wybickiego - 1000 wyborców.

PU - Dariusz Śleziona, lat 41
UTR - 
WdU - Andrzej Szeja, lat 66

OKRĘG nr 9 - Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Beskidzka, Choinkowa, Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie 
prawej), Dominikańska, Jana Sztwiertni (do nr 30 po stronie prawej i do nr 15A po stronie lewej), Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od 
nr 100 do nr 148 po stronie prawej i od nr 101 do nr 153 po stronie lewej), Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, Pawła Stellera, Siewna, 
Urocza, Wiśniowa, Wspólna - 882 wyborców.

PU - Iwona Wisełka, lat 42
UTR - 
WdU - Artur Kluz, lat 46

OKRĘG nr 10 - Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana 
Sztwiertni (od nr 32 po stronie prawej i od nr 17A po stronie lewej), Katowicka (od nr 150 do nr 178 po stronie prawej i od nr 155 
do nr 201 po stronie lewej), Laskowa, Malinowa, Osiedlowa, Porzeczkowa, Różana - 707 wyborców.

PU - Dorota Walker, lat 36
UTR - Rafał Barański, lat 41
WdU - Wincenty Janus, lat 67

OKRĘG nr 11 - Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Orzechowa, Owocowa, Skoczowska (do nr 101 po stronie lewej i do nr 100F 
po stronie prawej), Sosnowa, Wodna - 481 wyborców. 

PU - Bożena Mynarz, lat 38
UTR - Wit Kozub, lat 32
WdU - Sławomir Haratyk, lat 48

OKRĘG nr 12 - Osiedle Ustroń Lipowiec ulice: Działkowa, Górna, Kamieniec (od nr 9), Kręta, Leśna (od nr 10), Lipowska (od 
nr 22 po stronie prawej), Lipowski Groń, Mokra, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wałowa - 686 wyborców.

PU - Bożena Piwowar, lat 41
UTR - Małgorzata Kunc, lat 41
WdU - Mirosław Pruski, lat 43

OKRĘG nr 13 - Osiedle Ustroń Lipowiec ulice: Bernadka, Górecka, Krzywaniec, Lipowska (od nr 23 po stronie lewej), Nowo-
ciny, Przetnica, Wesoła - 567 wyborców.

PU - Adam Tomiczek, lat 29
UTR - Piotr Roman, lat 53
WdU - Piotr Nowak, lat 34

OKRĘG nr 14 - Osiedle Ustroń Nierodzim ulice: Bładnicka, Boczna, Chałupnicza, Cicha, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, 
Graniczna, Harbutowicka, Józefa Kreta, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej), Krótka, Lipowska 
(do nr 16 po stronie prawej i do nr 21B po stronie lewej), Łączna, Potokowa, Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po 
stronie prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa - 1242 wyborców.

PU - Urszula Broda-Gawełek, lat 45
UTR - Jolanta Hazuka, lat 50
WdU - Robert Kozłowski, lat 39

OKRĘG nr 15 - Osiedle Ustroń Zawodzie ulice: Armii Krajowej, Belwederska, dr Michała Grażyńskiego (nr 12, 27, 31), Gościra-
dowiec, Kamieniec (do nr 8), Kuźnicza (od nr 6), Lecznicza, Leśna (do nr 7), Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, 
Skalica, Solidarności, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana - 938 wyborców.

PU - Marcin Janik, lat 44
UTR - Artur Steczkiewicz, lat 33
WdU - Paweł Mitręga, lat 75

Znamy już nazwiska kandydatów do Rady Miasta Ustroń kadencji 2018-2023. 
(cd. ze str. 2)

(cd. na str. 7)

(stan na dzień 18.09., dane Państwowej Komisji Wyborczej)
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nie przewidziano boiska treningowego.   Prace modernizacyjne 
na boisku toczą się od 2013 roku (zapis w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na kwotę ok.13,5 mln zł). Jedynym „wielkim osiąg-
nięciem” KWW „Wspólnie dla Ustronia” i Zarządu KS „Kuźnia” 
na czele z Panem Prezesem, to wyeliminowanie infrastruktury 
lekkoatletycznej z tego projektu, zmiana położenia i nawierzchni 
boska trawiastego. Te pociągnięcia skutkowały wykonaniem no-
wego projektu wraz z uzgodnieniami, dla tej zmienionej części, 
co generowało kolejne wydatki, a sam termin oddania obiektu 
przesunął się o dwa lata. W zasadzie to do dzisiaj nie słyszałem o 
oficjalnym otwarciu. Powodem takiej decyzji, o której można było 
usłyszeć na sesji, komisjach czy też przeczytać w lokalnej prasie, 
było uatrakcyjnienie pozostałego po tych ograniczeniach terenu, 
budując obiekt mieszczący m. in. tory kręglarskie, siłownie i wiele 
innych atrakcji, nie wskazując finansowania. Co pozostało po tej 
części? Można zobaczyć – kupa gruzu i kamieni.  Co dziś wiemy? 
Koszty dwóch boisk piłkarskich to prawie 8 mln zł. przy dofinan-
sowaniu zewnętrznym ok. 1.5 mln zł, pozostałe koszty poniesione 
w latach poprzednich oraz budowa obiektu socjalnego, parkingu 
poznamy po rozliczeniu całej inwestycji. O kosztach związanych 
z realizacją stadionu z zapleczem lekkoatletycznym trudno w tej 
chwili mówić, ale dofinansowanie, które otrzymano na boiska 
było możliwe i przy tej realizacji, natomiast program ogłoszony 
przez Ministerstwo Sportu na rewitalizację istniejących już boisk 
o obiekty lekkoatletyczne przewidywał 2 mln. dofinansowania. 
Więc było o co powalczyć. Nasuwa się pytanie: komu albo czemu 
miały służyć te zmiany ? Obiekt socjalny „pisze” swoją własną 
historię. Zaplecze lekkoatletyczne miało powstać przy SP nr 5. 
Powstał projekt i wyliczony został kosztorys inwestorski realiza-

cji na kwotę ok. 4,5 mln zł po korektach ok.4 mln zł. O realizacji 
obiecywanej bieżni przy SP 1 i 2 nie będę pisał. Dlaczego dzieciom 
i młodzieży uprawiającym inne dyscypliny zamknięto drogę do 
tego obiektu? Przecież mamy się kim pochwalić, bo lekkoatleci, 
siatkarki, piłkarze ręczni, narciarze osiągają imponujące wyniki. 
Czy tak jak w całym świecie piłka nożna musi „brać wszystko”?

A teraz co do finansowania klubu, ze środków budżetu czyli 
podatników:
szkolenie i udział w zawodach od skrzatów do juniorów 160 000 zł.
drużyna seniorów (w powiecie żadna gmina nie finansuje I dru-
żyny)  63 000 zł.
obóz dla dzieci 10 000 zł.
koszt utrzymania obiektów łącznie z boiskiem w Hermanicach 
ok. 200 000 zł.
koszty osobowe gospodarzy i osoby sprzątającej budynek socjalny 
trudno mi podać więc nie podaję tej kwoty.

Do tej kwoty należy doliczyć dochody z parkingu, które miasto 
wydzierżawia klubowi.

Tak więc reasumując kwota, którą teraz można wyliczyć, w 
przeliczeniu na jednego trenującego w porównaniu z innymi sto-
warzyszeniami sportowymi i klubami, jest najwyższa w mieście  
i wynosi ok. 2000 zł.

Ze starego boiska w trakcie przygotowań do sezonu przyjeżdżały 
drużyny ekstraklasy (ówczesnej I ligi) oraz drużyny zagraniczne. 
Jak widać z przytoczonych faktów,  praca z dziećmi i młodzieżą 
zawsze stanowiły ważny element w budżecie miasta i były troską we 
wszystkich kadencjach, jednak działania jakie były podejmowane 
nastawione były na umożliwienie korzystania z obiektów i zajęć 
jak największej liczby chętnych. Życząc sukcesów na niwie sportu

           ze sportowym pozdrowieniem radny Stanisław Malina

(cd. ze str. 6)

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na 

terenie kompleksu sportowego, w którego 
skład wchodzą dwa boiska z nawierzchnią 
sztuczną, jedno boisko z nawierzchnią 
naturalną oraz budynek zaplecza szat-
niowo-socjalnego przy ul. Sportowej 5 w 
Ustroniu zwany dalej „obiektem”.

2. Obiekt, o którym mowa w pkt.1, jest 
własnością Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-
450 Ustroń.

3. Obiekt przeznaczone jest do celów:
a) treningowych i sportowo-rekreacyj-

nych,
b) przeprowadzania imprez o innym 

charakterze, w zakresie ustalonym przez 

właściciela obiektu.
4. Z obiektu można korzystać po wcześ-

niejszym ustaleniu z gospodarzem:
a) od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 8:00 do 20:00;
b) w weekendy w godzinach od 9:00 

do 20:00;
c) w święta wg ustaleń z właścicielem 

obiektu.
ZASADY KORZYSTANIA 

Z OBIEKTU
5. Nad prawidłowym korzystaniem z 

urządzeń sportowych i płyt boisk czuwa 
gospodarz obiektu na zlecenie właściciela, 
który prowadzi harmonogram korzystania 
z kompleksu sportowego, otwiera i zamy-

ka obiekt oraz jest upoważniony do wy-
dawania poleceń użytkownikom obiektu. 

6. Obiekt jest ogólnodostępny. Pierw-
szeństwo do korzystania mają osoby, które 
dokonały wcześniejszej rezerwacji.

7. Wejście na obiekt jest możliwe po 
uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod 
nr. 696 499 886 (gospodarz obiektu) lub 
33 85 79 348 (Wydział Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń) 
oraz na bieżąco na dany dzień po uzgod-
nieniu z gospodarzem obiektu.

8. Właściciel obiektu zastrzega sobie 
prawo do odwołania zajęć na obiekcie 
w celu przeprowadzenia:

a) miejskich imprez sportowo-rekrea-
cyjnych,

b) miejskich imprez kulturalnych,
c) rozgrywek międzyszkolnych,
d) prac konserwacyjnych.
9. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci 

i młodzieży mogą odbywać się tylko pod 
opieką uprawnionego nauczyciela, trenera 
– instruktora zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i wymogami.

10. Zasady odpłatnego korzystania 
z obiektu określa Burmistrz Miasta Ustroń.

11. Zajęcia poszczególnych grup użyt-
kowników odbywają się zgodnie z harmo-
nogramem. Właściciel obiektu zastrzega 
sobie prawo do odwołania rezerwacji, 
o czym użytkownik zostanie poinformo-
wany.

12. Użytkownicy obiektu zobowiązani 
są do dbałości o boiska, budynek zaplecza 
szatniowo-socjalnego oraz znajdujące się 
na terenie obiektu urządzenia. Z urządzeń 
należy korzystać zgodnie z ich przezna-
czeniem.

13. Użytkownicy boisk z nawierzch-
nią sztuczną mogą korzystać wyłącznie 
z obuwia sportowego przeznaczonego 

Fot. M. Niemiec

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU 
SPORTOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ 5

(cd. na str. 20)
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Prezes spółki Termy Ustroń przedstawił koncepcję basenu.                         Fot. M. Niemiec

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE

Do sali sesyjnej ratusza zawitali goście, 
a wśród nich tradycyjnie radna powiato-
wa Anna Suchanek, burmistrz Ireneusz 
Szarzec i naczelnicy wydziałów Urzędu 
Miasta Ustroń, przewodniczący zarządów 
osiedli, wicekomendant Straży Miejskiej 
Mirosław Noszka oraz prezes spółki miej-
skiej Termy Ustroń Michał Dąbrowski, 
który przedstawił informacje o tym, co 
słychać w sprawie budowy basenu. Prezes 
nie tylko mówił, ale też pokazywał i zebra-
ni mogli obejrzeć na ekranie wizualizacje 
przyszłego obiektu. Radnego Stanisława 
Malinę nie zwiodły atrakcyjne obrazki, 
wyraził powątpiewanie, że koszt budowy 
zamknie się w planowanych 25 mln. zło-
tych. Więcej na temat basenu na stronie 8. 

Pierwsza z uchwał jak na każdej z sesji 
dotyczyła zmian w budżecie. Zmiany były 
pozytywne, gdyż wprowadzano po stronie 
dochodów dodatkowe kwoty i przezna-
czano je na różne cele. Między innymi 
dokonano przesunięć w związku z otrzy-
maniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
drugiej transzy dotacji na rewitalizację 
wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego w wys. 227.750 zł. Kwotę 

tą podzielono i przekazano m.in. na: prace 
remontowe na drogach gminnych (107.927 
zł), adaptację i przebudowę dotychczaso-
wego lokalu mieszkalnego przy Szkole 
Podstawowej nr 2, w którym działać ma 
gabinet stomatologiczny, który ma być 
wyposażony dzięki dotacji z Ministerstwa 
Zdrowia w ramach projektu „Poprawa 
dostępności świadczeń stomatologicz-
nych dla dzieci i młodzieży w szkołach” 
(105.500 zł), realizowane już zadanie pn. 
„ Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie 
i odnowa terenów zieleni w krajobra-
zie miejskim” w związku ze zwiększe-
niem dofinansowania, nadzór inwestorski 
w ramach zadania pn. „Budowa kładek 
w ciągu potoku Gościradowiec” (4.000 
zł), dokonanie inwentaryzacji pieców 
węglowych w gospodarstwach domowych 
w celu rozpoznania stanu faktycznego licz-
by kotłów potencjalnie przeznaczonych do 
wymiany (10.000 zł), na wywóz odpadów 
z cmentarza komunalnego w związku ze 
zmianą ceny (8.000 zł). Zmiany w bu-
dżecie skutkują zmianami w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, które również 
przegłosowano. 

13 września odbyła się przedostatnia sesja Rady Miasta Ustroń kadencji 2014-2018. 
Nie różniła się specjalnie od innych z wyjątkiem stuprocentowej frekwencji rajców 
miejskich. Obrady prowadził przewodniczący RM Artur Kluz.

Radni przychylili się do prośby Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Katowi-
cach, prowadzącego Szkołę Podstawową 
dla Dorosłych w Ustroniu o zwiększenie 
ustawowej dotacji oświatowej. Po reformie 
w szkole tej zostało 4 uczniów, na których 
przysługuje dotacja w wys. 155,10 zł na 
jednego ucznia miesięcznie. Z tych pienię-
dzy nie da się pokryć kosztów zatrudnienia 
nauczycieli. Przyznano dodatkową kwotę 
w wys. 1800 zł miesięcznie, dzięki cze-
mu nie trzeba będzie likwidować klasy, 
a uczniowie będą kontynuować i dokończą 
edukację w szkole przy ul. Stawowej.

Podjęto uchwałę w sprawie nabycia 
w drodze darowizny od województwa 
śląskiego nieruchomości w pasie drogi we-
wnętrznej ul. Zdrojowej. Na działkach tych 
znajduje się urządzona droga, ul. Zdrojowa 
stanowiąca dojazd od okolicznych nieru-
chomości. Droga ta nie została jeszcze 
uznana za drogę publiczna, ale miasto 
ją utrzymuje. Miasto dąży do przejęcia 
wszystkich potrzebnych działek w tamtym 
rejonie, by z drogi wewnętrznej uczynić 
publiczną. Za sprawa kolejnej uchwały 
miasto przejęło w formie darowizny od 
Skarbu Państwa nieruchomość przy ul. 
Jelenica, na której znajduje się pompownia 
i zbiornik wody pitnej. Również w drodze 
darowizny przejęło od osób prywatnych 
działkę o powierzchni 0,1546 ha przy ul. 
Skoczowskiej. Podjęto uchwałę dotyczącą 
zamiany działek z osobą prywatną. Mia-
sto przejęło działkę przy ul. Grabowej 
w zamian za działkę przy ul. 3 Maja. Na 
XXXIX sesji ustanowiono również słu-
żebność przesyłu na gruntach miejskich 
dla spółki Tauron przy ul. Lipowskiej, 
Uroczej i Skoczowskiej, a także przy ul. 
Łącznej i przy ul. Źródlanej. Wyrażo-
no zgodę na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej na 20 lat nieruchomości 
przy ul. Turystycznej, na której od lat 90. 
prowadzone jest pole namiotowe. 

W związku ze zbliżającymi się wybo-
rami samorządowymi konieczne było 
podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 
zamkniętego obwodu do głosowania na 
terenie Miejskiego Domu Spokojnej Staro-
ści. Takie obwody tworzy się w ośrodkach 
zamkniętych, w których w dniu wyborów 
przebywa co najmniej 15 uprawnionych 
wyborców. 

Kolejne uchwały dotyczyły przyjęcia 
regulamin korzystania z obiektu rekrea-
cyjno-sportowego przy ul. Sportowej 5, 
czyli stadionu, regulaminu wynagradzania 
nauczycieli, przyznania wyróżnień „Za 
zasługi dla Miasta Ustronia” długoletnim 
członkom Estrady Ludowej „Czantoria”, 
które będą wręczone podczas uroczystości 
z okazji jubileuszu zespołu. 

W związku z koniecznością opraco-
wania nowego statutu radni powołali 
Komisje Statutowa, w skład której weszli 
radni: Artur Kluz – przewodniczący oraz 
członkowie – Barbara Staniek-Siekierka, 
Adriana Kwapisz-Pietrzyk, Krzysztof 
Pokorny.

Ostatnia sesja obecnej kadencji odbędzie 
się w czwartek, 18 października o godz. 
14. Obrady można śledzić na żywo na stro-
nie internetowej: www.radamiasta.ustron.
pl                                       Monika Niemiec

Z racji wyniesienia ponad teren obiektowi nadano nazwę Wyspa, jednak prezes Dąbrowski 
nie wyklucza dyskusji na ten temat. 
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Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało 
się zrealizować w pana dzielnicy, a czego nie udało się zrobić  
w czasie kadencji 2014-2018?
Dla mnie zawsze istniało miasto jako jedna wspólnota, bo prze-
cież droga, wodociąg, oświata, kultura czy sport, to sprawy, które 
dotyczą nas wszystkich, z których w większym czy mniejszym 
stopniu korzystamy. 
W moim przypadku, trudno mi się ustosunkować tylko do jednej 
kadencji ponieważ za mną jest ich siedem, gdzie powierzano mi 
różne funkcje, od członka komisji po przewodniczącego Rady 
Miasta. Nie będę się rozpisywał na temat poprzednich kaden-
cji, bo programy z którymi szliśmy do wyborów praktycznie 
zostały zrealizowane, a efekty dobrej współpracy wszystkich 
radnych, widać w całym mieście. W zasadzie i po tej kadencji 
jako Ustrońskie Porozumienie Samorządowe mające w obec-
nej radzie 3 radnych i burmistrza, mogłoby „odtrąbić” sukces, 
bo w zasadzie program, z którym szliśmy do wyborów został  
w większości punktów zrealizowany. Ale, pozostaje to „ale”.
Jakie, pana zdaniem, były sukcesy i porażki w skali miasta?
Ta kadencja w zdecydowany sposób różniła się od tych po-
przednich, W obecnej kadencji większość stanowili członkowie 
KWW „Wspólnie dla Ustronia”, praktycznie 10 radnych. To ta 
większość musi wziąć odpowiedzialność, za to, co wydarzyło się 
w tym czasie w mieście, ponieważ są władzą uchwałodawczą. 
Przejdźmy do samych prac Rady Miasta w kadencji 2014-2018. 
Zaraz na początku przystąpiono do opiniowania pism oraz wy-
suwania wniosków przez komisje, uwzględniając wystąpienia 
osób czy organizacji, które brały czynny udział w kampanii 
wyborczej w/w komitetu. Kolejnymi krokami były wnioski doty-
czące, likwidacji działających organizacji czy stowarzyszeń np.: 
„Ustrońskie Dożynki”, „Gazety Ustrońskiej”, Straży Miejskiej, 
reorganizację Wydziału OKSiT czy Domu Spokojnej Starości, 
bez rozważenia konsekwencji tym spowodowanych. Osobnym 
tematem jest zmiana części gotowego projektu z pozwoleniem 
na budowę i finansowaniem, terenu obejmującego obszar KS 
„Kuźnia”, który jest w posiadaniu miasta oraz basen (sztandaro-
wa obietnica KWW „Wspólnie dla Ustronia”), który jako UPS, 
mieliśmy w programie: przygotowanie finansowania (w oparciu 
o środki UE, bo taka możliwość była) i projektu pływalni przy 
SP-2. Co mamy? Zarząd „Termy Ustroń”. I to jest to pierwsze 
„ale”. Kolejnym „ogromnym sukcesem” jest systematycznie 
rosnące od 2015 zadłużenie miasta, które obecnie wynosi 24 mln 

zł, zaś uwaga Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r., która po raz 
pierwszy w 27-letniej historii ustrońskiego samorządu ostrzega. 
Cytuję.: „... Skład orzekający dokonując analizy w sprawie WPF 
znaczący wzrost długu w latach 2018-2020, który w 2020 roku 
osiągnie 47 mln. zł. tj 54 % prognozowanych dochodów w tym 
roku”. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że na realizację basenu 
oraz niezałatwiony temat oczyszczalni ścieków nie przewidziano 
żadnych środków, a dopuszczalne zadłużenie gminy to 60% 
dochodów własnych. Ktoś może zadać pytanie: więc jak UPS 
chciał realizować swój program nie zadłużając miasta? Posłużę 
się dwoma przykładami, a przykładów można podać więcej, 
gdzie tkwi różnica w gospodarowaniu „groszem publicznym”. 
W poprzedniej kadencji wykonana została kładka dla pieszych 
w Parku Lazarów nad Młynówką za kwotę ok. 28 tys zł, w tej 
kadencji wykonano kładkę „donikąd” nad potokiem  Jaszowiec  
za ok. 300 tys. zł, w jeszcze wcześniejszej kadencji wybudowano 
halę sportową przy SP-1, gdzie ogólny koszt wyniósł ok. 6,8 mln. 
zł przy dofinansowaniu z UE w 85% wydatek miasta ok. 1 mln. 
zł. W tej kadencji za podobną kwotę zrealizowano plac zabaw 
dla dzieci (koszt ogólny ok. 1,1 mln dofinansowanie ok. 240 tys 
zł.) Tu dotykamy kwestii wykorzystania środków UE (tak mocno 
akcentowanych w debacie przez obecną większość). Większość 
zadań wykonywanych została ze środków własnych i kredytów. 
Niewątpliwie bardzo ważnym elementem dla finansów miasta 
jest ciągłość inwestycyjna i finansowa między kadencjami. Rada 
Miasta kadencji 2010-2014 r. pozostawiła nadwyżkę budżetową 
w wysokości 7,7 mln. zł, a z programów UE na lata 2007-2013 
zrealizowanych w ubiegłych kadencjach i rozliczonych do 2015 
r., w tej kadencji z tego tytułu wpłynęło po stronie dochodów ok. 
7 mln. zł, tak więc było z czego wystartować. To jest to drugie 
„ale”. Co w spadku po tej większości dostaną następcy? Pewno 
wszyscy będą winni tylko nie KWW „Wspólnie dla Ustronia”, 
a co niektórzy radni może zrejterują, by nie byli utożsamiani  
z tą większością. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o „sztan-
darowej imprezie” miasta, jaką miał być „LENIZM”. Istotnie, 
zapisał się na stałe w historii miasta, bo sprawa sądowa ciągnie 
się do dziś. Pamiętać należy o podjętej uchwale „śmieciowej” do-
tyczącej wprowadzenia limitu na odpady zielone i gruz, cofającej 
nas jako miasto do roku 1994. I tak długo by jeszcze wyliczać.
Do sukcesów można zaliczyć realizację planowanych w po-
przednich kadencjach inwestycji drogowych (np. ul.: Sportowa, 
Długa, Furmańska, Traugutta, Graniczna, Spokojna), wodnoka-
nalizacyjnych, oświatowych, utrzymaniu cyklicznych imprez 
kulturalnych i sportowych, (co prawda z wielokrotnie zwięk-
szonym budżetem), przecież trudno było wszystko zniszczyć.
Czy tak właśnie wyobrażał sobie pan pracę radnego, co pana 
zaskoczyło? 
Przeszło moje najśmielsze oczekiwania ignorowanie przez 
obecną większość dyscypliny finansów publicznych, poprzez 
stawianie wniosków generujących stałe zwiększanie zadłużania 
miasta.
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pan 
z nimi kontaktował? 
Z mieszkańcami miasta miałem stały kontakt czy to przez „Wal-
ne zebrania” grupy członkowskiej „Manhatan” w SM „Zacisze”, 
osobisty kontakt na drodze, targowisku, przy okazji imprez,  
w domu, w biurze rady. Sprawy mieszkańców całego miasta 
są mi bardzo bliskie i do każdej podchodzę z należytą powagą.
Czy będzie pan kandydował do Rady Miasta Ustroń  
w najbliższych wyborach, a jeśli tak, jaki pana zdaniem 
powinien być kierunek rozwoju naszego miasta? 
Zamierzam startować do Rady Powiatu Cieszyńskiego w okręgu 
wyborczym Ustroń – Brenna z KWW Ruch dla Ziemi Cieszyń-
skiej. W tym miejscu chciałbym podziękować za zaufanie jakim 
obdarzali mnie przez te 28 lat moi wyborcy i oponentom za 
konstruktywną krytykę. Dziękuję burmistrzom, naczelnikom 
wydziałów, prezesom spółek komunalnych, wszystkim, z któ-
rymi przyszło mi współpracować przez te lata, a dzięki którym, 
nabyłem sporą wiedzę. Szczególnie dziękuję przewodniczącym 
Rady Miasta poprzednich kadencji: Zygmuntowi Białasowi, 
Franciszkowi Korczowi, śp. Emilowi Foberowi oraz śp. Emilii 
Czembor, z którą miałem zaszczyt współpracować przez 16 lat  
i burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi, z którego skarbnicy wie-
dzy i intelektu mogłem korzystać przez 20 lat. 

Rozmowa z radnym z Ustronia Centrum
Stanisławem Maliną

POZOSTAJE TO „ALE”
Stanisław Malina jest radnym od 1990 roku.                   Fot. M. Niemiec
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POWSTANIE WYSPA

Podjęcie tej uchwały było okazją do 
zaproszenia na obrady prezesa powołanej 
w maju spółki Termy Ustroń Michała 
Dąbrowskiego, żeby powiedział, na ja-
kim etapie są prace nad basenem. Prezes 
najpierw zaprezentował film, a następnie  
wyjaśniał:

– Zespół, z którym pracowałem nad tą 
koncepcją, starał się rozważać najbardziej 
optymalne wykorzystanie powierzchni, 
którą dysponujemy przy uwzględnie-
niu zapisów miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. (...) Jak 
państwo widzicie wstępna część jest 
przewidziana jako parking i łącznik,  
a sam obiekt usytuowany jest jakby z tyłu. 

(...) Zakładamy możliwość rozbudowy 
obiektu o basen zewnętrzny odkryty. 

Na zewnątrz miałoby się również zna-
leźć boisko do piłki plażowej i piaszczysta 
plaża. Jednak to kryty basen pływacki 
o długości 25 metrów będzie pełnił funkcję 
podstawową, zaś w drugiej części budynku 
znajdzie się strefa rekreacyjna, rodzinna 
oraz spa&welness. Drugi mniejszy ba-
sen będzie połączony z podgrzewanym 
basenem zewnętrznym, płytszym, mło-
dzieżowym. Zgodnie z obowiązującymi 
trendami powstanie w obiekcie strefa 
fitness i wellness, zaplecze rehabilitacyj-
ne, restauracja, obsługiwane przez firmy 
zewnętrzne. Atrakcją będzie ścianka wspi-

naczkowa, ale zrezygnowano z kręgielni. 
Obiekt będzie miał 4.600 m3 kubatury, 
a powierzchnia tafli wody to ponad 600 
m2. M. Dąbrowski zaznaczył, że w szczy-
cie sezonu turystycznego może wystąpić 
problem z przepustowością, ale trzeba 
było to zrównoważyć z okresami, kiedy 
z obiektu będzie korzystało mało ludzi, 
żeby nie przeinwestować. 

– Jesteśmy gotowi rozpocząć procedurę 
wyłonienia wykonawcy programu funkcjo-
nalno-użytkowego – mówił dalej M. Dą-
browski. – Musimy jednak przeprowadzić 
konsultacje, żeby wypracować optymalną 
formułę samego obiektu, aby wychodziła 
na przeciw potrzebom jak największej 
liczby mieszkańców i turystów.  

Kolejnym krokiem, zdaniem prezesa, 
byłoby stworzenie biznesplanu i wyłonie-
nie wykonawcy w systemie zaprojektuj 
i wybuduj. Prace mają potrwać ok. 24 
miesiące. Jeśli chodzi o finansowanie, to 
spółka zaciągnie kredyt, którego poręczy-
cielem będzie miasto i z budżetu miasta 
będzie on spłacany. 

Obiekt nazwano „WySpa”, co nawiązuje 
do bryły budynku, wyniesionego nad okala-
jący go teren. M. Dąbrowski zaznaczył, że 
jest to kwestia otwarta i do ewentualnego 
omówienia.                    Monika Niemiec

Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na wniesienie wkła-
du niepieniężnego do spółki Termy Ustroń sp. z o. o. – spółki mającej budować,  
a następnie zarządzać kompleksem basenowym w Ustroniu. Wkładem tym są dwie 
działki. W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „W związku z planowaną inwesty-
cją – budowa kompleksu basenów w Ustroniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 
miasto Ustroń będące właścicielem nieruchomości (…) położonej w Ustroniu przy 
ul. Stawowej, oznaczonej numerem 434/3 o pow. 0,502 ha oraz nieruchomości 
(…) położonej w Ustroniu między ul. Stawową a Cieszyńską, oznaczonej numerem 
437/5 o pow. 0,3471 ha wniesie do nowo powstałej spółki Termy Ustroń sp. z o.o. 
wkład niepieniężny w postaci w/w działek.”
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a w części z nich nadal trwają prace. Szczególnie wewnątrz ustrońskie 
szkoły naprawdę wypiękniały, bywam w nich i jestem pod wielkim 
wrażeniem poziomu dydaktycznego i warunków, w jakich uczą się 
dzieci. Ustroń ma szczęście do dyrektorów placówek oświatowych, 
są to osoby bardzo kompetentne i bardzo zaangażowane. Dotyczy 
to wszystkich szkół, ale podam przykład „Piątki” w Lipowcu, która 
przez dwa ostatnie lata bardzo się zmieniła, a w tym roku został tam 
otwarty oddział przedszkolny, co jest inwestycją bardzo trafioną  
i pięknie zrealizowaną. W czasie kadencji musieliśmy się borykać  
z niespodziewanymi trudnościami, związanymi z reformą oświatową. 
Z powodu tych zmian nauczycielom groziła utrata pracy, ale 
wybraliśmy taką opcję likwidacji gimnazjów i przekształcenia ich 
w szkoły podstawowe, że udało się dać możliwość nauczycielom 
gimnazjów zatrudnienia w ustrońskich szkołach podstawowych. 
W Ustroniu działa bardzo dużo stowarzyszeń, choć w pewnym 
okresie współpraca z MOPS-em nie układała się najlepiej. Do 
sukcesów na tym polu zaliczę nową siedzibę Stowarzyszenia „Można 
Inaczej” i współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
z Fundacją św. Antoniego przy przekazywaniu bezpłatnej pomocy 
żywnościowej. Niezrealizowanych zadań jest wiele i nie wynika 
to z tego, że jako radni uważamy je za nieistotne. My wszyscy, 
zarządzający budżetami domowymi wiemy, że tak krawiec kraje, jak 
mu materii staje. Osobiście cieszę się, że w końcu Czantoria będzie 
miała nowocześniejsze zaśnieżanie, dzięki czemu może stać się 
atrakcyjna dla turystów. Moim zdaniem ta góra nie jest wystarczająco 
wykorzystana. W przyszłości, mam nadzieję niedalekiej powinna tam 
powstać ścieżka w koronach drzew, powinno zostać zainstalowane 
zaśnieżanie Faturki i oświetlenie tras narciarskich. Patrząc na to, jak  
w ciągu ostatnich dwóch lat rozwinął się Szczyrk i jakie ilości turystów 
przejął, łza się w oku kręci, że nie przyjeżdżają do nas i tu nie dają 
możliwości większego rozwoju ekonomicznego dla mieszkańców  
i miasta. Mając dobre rozeznanie w potrzebach społecznych naszych 
mieszkańców, muszę powiedzieć, że w Ustroniu bardzo potrzebne jest 
utworzenie placówki pobytu dziennego dla seniorów. Swoją funkcję 
spełnia Miejski Dom Spokojnej Starości, ale po pierwsze, nie może 
przyjąć więcej pensjonariuszy, a po drugie nie wszyscy potrzebują 
całodobowej opieki. Jest wiele rodzin, dla których takie miejsce 
byłoby nieocenioną pomocą w czasie, gdy są w pracy. Pracujemy 
nad tym we współpracy z panią radną powiatową Anną Suchanek  
i Fundacją św. Antoniego. 
Czy tak właśnie wyobrażał sobie pan pracę radnego, co pana 
zaskoczyło? 
W zasadzie nic, dlatego że w domu rodzinnym przez rodziców 
zostałem wychowany w duchu służenia innym. Widziałem, ile czasu 
i zaangażowania kosztowała szczególnie mojego ojca praca społeczna 
i tego właśnie się spodziewałem. Nie pomyliłem się, ale nie żałuję 
tego, bo przez okres 4 lat, kiedy byłem radnym, miasto dalej zmieniało 
się na lepsze. Jestem bardzo oddany Ustroniowi, to piękne miasto, 
a ostatnio bardzo wypiękniało i widać to po ilości turystów, którzy 
nas odwiedzają, po różnych inwestycjach, ale też patrząc na budżet, 
jaki mamy do dyspozycji. Najbardziej irytowały mnie sytuacje, kiedy 
słyszałem, że czegoś nie da się zrobić, napotykałem na tzw. opór 
materii, którego nie rozumiem. Wiele da się zrobić, trzeba tylko chcieć.
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pan z nimi 
kontaktował? 
Uważam, że kontakt z mieszkańcami miałem bardzo dobry. Wspólnie 
z radnym Szeją dwa razy w roku przez całą kadencję organizowaliśmy 
spotkania z mieszkańcami podczas których informowano nas  
o istotnych problemach naszego osiedla. Otrzymywałem również 
telefony o różnych porach dnia i nocy, ale one mnie w żaden sposób 
nie denerwowały. Żeby realizować pewne rzeczy, potrzebne miastu, 
trzeba się wsłuchać w głos ludzi. Jestem zwolennikiem prakseologii 
w wydaniu prof. Tadeusza Kotarbińskiego, a w tym przypadku cele 
które powinny być realizowane określają mieszkańcy, miastu pozostaje 
diagnozowanie, planowanie, projektowanie ocena faktów i realizacja. 
Czy będzie pan kandydował do Rady Miasta Ustroń w najbliższych 
wyborach, a jeśli tak, jaki pana zdaniem powinien być kierunek 
rozwoju naszego miasta? 
Będę kandydować na kolejną kadencję, żeby realizować kolejne 
inwestycje jak na przykład budowa kanalizacji na Gojach. Moim 
marzeniem jest, żeby, kiedy już będzie czynny basen, Czantoria będzie 
całorocznym kompleksem turystycznym, na stokach Równicy działać 
będzie wspaniały ośrodek wypoczynkowo-narciarski, to żeby powstał 
wielopoziomowy parking i nowoczesna komunikacja miejska. Ustroń 
jest przepięknym miastem, chciałbym, żeby się rozwijał i przyciągał 
coraz większą ilość turystów, dzięki którym mieszkańcy i miasto 
będzie zasobniejsze. 

Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało się 
zrealizować w pana dzielnicy, a czego nie udało się zrobić w czasie 
kadencji 2014-2018?
Mam naturę społecznika, wyniosłem to z domu i podobnie jak mój 
ojciec, od lat pełnię służbę jako ratownik w Górskim Ochotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym. Również rolę radnego postrzegam jako 
swego rodzaju służbę, uważam, że należy słuchać tego, co mówi 
społeczeństwo i starać się to realizować. Pierwszą sprawą, którą udało 
mi się załatwić niemal w pierwszych dniach, była zmiana organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu ul. Stawowej z Cieszyńską. Musiałem 
stoczyć wielki bój z Zarządem Dróg Powiatowych, który uważał, że 
nie ma w tym nic złego, że kierowcy wjeżdżający pod górkę muszą 
ustępować pierwszeństwa. Kolejną sprawą, którą się zająłem było 
zalewanie posesji na Gojach. Ktoś, kto wykonywał remonty dróg 
zapomniał, że są przepusty wodne i zostały one zatkane. Udało się 
doprowadzić do remontu ul. Obrzeżnej oraz odcinka drogi na ul. 
Błaszczyka, tak zniszczonej przy budowie domu developerskiego, 
że mieszkańcy musieli przebijać się przez błoto. Cieszę się też  
z zamontowania oświetlenia na ul. Stawowej. Warto wspomnieć  
o progach zwalniających na ul. Tartacznej i lustrach, które postawiliśmy 
w całym Ustroniu Dolnym na newralgicznych skrzyżowaniach ze 
słabą widocznością. W mojej dzielnicy zostały zrealizowane dwa 
duże zadania – ul. Sportowa i stadion miejski. To inwestycje, które 
kosztowały miasto bardzo dużo, ale dzięki nim ten rejon Ustronia 
znacznie się zmienił. Cenną inicjatywą był remont parkingu za 
„Prażakówką. Z wielkim żalem przyjąłem to, że z powodu braku 
środków nie mogła zostać wyremontowana ul. Fabryczna, ale powstał 
już projekt. Chciałbym, żeby dokończone zostało połączenie między 
ul. Krzywą a ul. Sportową. Jest tam odcinek, który dzięki moim 
staraniom został utwardzony, a mam nadzieje, że kolejnym krokiem 
będzie nakładka asfaltowa i doświetlenie tej ulicy. Szkoda mi, że nie 
udało się doprowadzić do remontu ścieżki spacerowej wzdłuż os. 
Cieszyńskiego od ronda przy SP-2 do ronda na ul. Cieszyńskiej. Tutaj 
przeszkodą okazało się to, że część drogi należy do Poczty Polskiej. 
Drążę ten temat od czterech lat i udało mi się doprowadzić do tego, 
że miasto wystąpiło na drogę sądową celem przejęcia tej części drogi. 
Mam nadzieję, że wkrótce zapadnie korzystny dla nas wyrok, a wtedy 
będziemy mogli przystąpić do modernizacji. Z powodu ograniczonego 
budżetu nie udało mi się doprowadzić do wykonania nakładek 
asfaltowych na ul. Spółdzielczej i Kościelnej. W przypadku tych ulic 
powód był jeszcze jeden, a mianowicie udało nam się jako radnym 
doprowadzić do wybudowania mieszkań socjalnych, w związku  
z czym odłożono remont, żeby nie zniszczyć nowej nawierzchni  
w czasie prac ziemnych i budowlanych. 
Jakie, pana zdaniem, były sukcesy i porażki w skali miasta?
Jako przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki 
Społecznej byłem blisko spraw związanych z funkcjonowaniem 
szkół i problemami najuboższych mieszkańców. Odnośnie szkół 
i przedszkoli, udało się wyremontować większość placówek,  

TRZEBA TYLKO CHCIEĆ
Rozmowa z radnym z Ustronia Dolnego

Krzysztofem Pokornym

Widok na Ustroń Dolny z Kolarczykówki. W tym miejscu Krzysztof 
Pokorny doprowadził do zmiany organizacji ruchu. Fot. M. Niemiec
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NIE JESTEŚMY GORSI

Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało się 
zrealizować w pana dzielnicy, a czego się nie udało zrobić w 
kadencji 2014-2018?
Największym moim sukcesem jest doprowadzenie do rozpisania 
przetargu na projektu budowy chodnika który zabezpieczy ruch 
pieszych na ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do Leśnej. To uko-
ronowanie wielu wcześniejszych działań, dzięki którym projekt 
wart 88 tys. zł wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i wszelkimi 
formalnościami, które są potrzebne, by wbić tę przysłowiową 
łopatę, ma być wykonany do września 2019 roku. Marzyłoby 
mi się, żeby budowa ruszyła w momencie, gdy gotowy będzie 
projekt. Czuję wielką satysfakcję, że wykonaliśmy pierwszy krok, 
zwłaszcza że wciąż słyszałem, że temat jest trudny, że wszyscy 
się go boją, a ja pytałem: „To znaczy, że nic nie robimy?”. Bardzo 
ważnym tematem jest dla mnie szkoła, która pięknieje z roku na 
rok. Cieszę się, że komisja edukacji poparła wniosek o dalszy 
remont, pomimo tego, że niektórzy uważali inaczej. Twierdzili, 
że wykonawca powinien zrobić tylko poprawę tamtejszej pod-
łogi, która pamiętała jeszcze poprzedni system. Ale udało się 
przy okazji remontu dachu wykonać nową podłogę z izolacją 
i dodatkową warstwą kauczuku.
Kolejnym bardzo ważnym tematem, którą ruszyłem i dopro-
wadziłem do końca jest odwodnienie ul. Bernadka. Przez lata 
mieszkańcy o to prosili, dochodziło do konfliktów sąsiedzkich, 
interweniowała straż miejska, zdarzył się nawet wypadek. Inwe-
stycja kosztowała ponad 70 tys. Powstaje projekt na kanalizację 
tej ulicy, która dzięki nitce pod Wisłą, i przepompowni, umożliwi 
podłączenie kolejnych domów. Po wykonaniu kanalizacji przyj-
dzie czas na nawierzchnię i oświetlenie.
Jeśli chodzi o oświetlenie, to udało mi się uzupełnić latarnie na 
ul. Lipowskiej i tyle. W porównaniu z innymi dzielnicami, jak 
i sąsiadującą gminą, w Lipowcu jest z tym bardzo słabo i wiele 
trzeba zrobić. Co mam zamiar za niedługo pokazać szerzej za 
pomocą filmików.
Cieszę się z utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Pod-
stawowej nr 5. To było bardzo poważne przedsięwzięcie i jestem 

pełen podziwu dla pani dyrektor Katarzyny Burzyńskiej, że 
w taki sposób udało się jej przeprowadzić remont, bo były obawy 
co do terminu zakończenia prac.
Cieszę się z tego, co udało się osiągnąć, i z tych małych, i tych 
większych rzeczy, chociaż oczywiście chciałoby się więcej. Do 
nie zrealizowanych tematów zaliczyłbym ul. Nowociny. Kamie-
nista ulica, trochę wprawdzie podleczona, ale i tak wstyd mi za 
nią. Cały czas rozmawiam na ten temat.
Jakie pana zdaniem były sukcesy i porażki w skali miasta?
Co mogę powiedzieć na temat miasta? Piękne miasto. Ale mówiąc 
poważnie, sztandarowy punkt programu Wspólnie dla Ustronia 
– basen – będzie realizowany, a że trwa to dłużej niż chcieliśmy 
– taka jest rzeczywistość. Z tym basenem jest jak z chodnikiem 
na Lipowskiej. Nie było go gdzie wybudować, ale czy to oznacza, 
że mamy odpuścić? Nie. Trzeba tak długo szukać aż się znajdzie 
rozwiązanie. Zawsze się znajdzie. Moim zdaniem zdarzyło się 
dużo dobrego – budżet obywatelski, ciekawe imprezy. Myślę, że 
w tej kadencji mieszkańców wspieraliśmy i słuchaliśmy z uwagą.
Czy tak właśnie wyobrażał pan sobie pracę radnego, co pana 
zaskoczyło?
Trudno mi powiedzieć, jak osoby z zewnątrz postrzegają sa-
morząd obecnej kadencji, ale ja mogę zaświadczyć, że ludzie 
pracowali z pełnym zaangażowaniem, byli odważni, czytali, do-
kształcali się, wyszukiwali rozwiązania. Jasne, że są rzeczy które 
są jeszcze nie zrealizowane, ale budżet jest jeden. U nas zawsze 
była demokracja. Ja, zawsze byłem wysłuchany, zawsze brano 
pod uwagę moje argumenty, co się przejawia w inwestycjach 
i w tym, co już zostało zrobione. Wszystkie tematy są przemy-
ślane, przeliczone i sprawdzone. Mamy pełną świadomość, tego, 
co robimy w związku z każdą inwestycją, również z basenem. 
Zaskoczył mnie fakt, że niektóre zgłoszenia, trafiające do mnie 
pierwszy raz, są ujmowane w taki sposób, jak by były zgłaszane 
co najmniej od kilku lat i są to takie tematy, jak zgłoszenie numer 
12 na mojej stronie, zresztą załatwione.
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pan z nimi 
kontaktował?
Nie oszukujmy się, jak się jest radnym, to trzeba być do dyspo-
zycji. I byłem. Dla mnie najciekawszym doświadczeniem jest 
moja strona internetowa, www.piotrnowak.com.pl, którą zało-
żyłem zaraz na początku i są tam prawie wszystkie zgłoszenia. 
Sam ją prowadzę, opłacam i ona cały czas żyje. Dostaję maile, 
zdjęcia, ludzie piszą o swoich problemach, czasem krytykują, ale 
jesteśmy wciąż w kontakcie. Mieszkańcy Lipowca czasem mają 
dość, bo wciąż słyszą o tak zwanej drugiej kolejności, mówię 
tu o odśnieżaniu, wykaszaniu itp. a przecież jesteśmy płucami 
tego uzdrowiska. Inwestycje powinny być dzielone zgodnie 
z zapotrzebowaniem. Słyszę, że jakaś dzielnica jest skanalizowa-
na w 90 procentach, a ja patrzę na mój Lipowiec i dziękuję Bogu, 
że wreszcie, pojawiła się możliwość skanalizowania terenów 
dalszych. Słyszę, że pani z ul. Krzywaniec nie może wyjechać do 
pracy na godz. 6, bo odśnieżą, ale później, i myślę, że może da 
się to zorganizować inaczej. Np. zlecić odśnieżanie gospodarzom, 
dysponującym nowoczesnymi traktorami. O tym wszystkim 
rozmawiamy z mieszkańcami i myślę, że się rozumiemy.
Czy będzie pan kandydował do Rady Miasta Ustroń w najbliższych 
wyborach, a jeśli tak, jaki pana zdaniem powinien być kierunek 
rozwoju naszego miasta? 
Tak, bo te wybory pokażą, czy mieszkańcy uważają, że dobrze 
się spisałem, a poza tym mam jeszcze dużo do zrobienia. Na 
pewno nie popuszczę w sprawie obiektu sportowego. Uważam, 
że Lipowiec zasługuje na miejsce do uprawiania lekkiej atletyki 
na miarę XXI wieku. I zrobię wszystko aby w naszej dzielnicy 
powstał taki obiekt. Naprawdę to jest wstyd, kiedy zaprasza-
my gości zza granicy na łąkę, kiedy dziewczyny zdobywające 
mistrzostwo Polski, zajmujące czasem całe podium ćwiczą w 
takich warunkach. Moim zdaniem Lipowiec jest jedyną dzielnicą 
w Ustroniu, która zasługuje na Beskidzkie Centrum Tyczkar-
skie, z porządnym zapleczem na miarę swoich sukcesów. Nasze 
dziewczyny miałyby jeździć do centrum na treningi? Nie! Jeśli 
ktoś będzie chciał uprawiać lekką atletykę, niech przyjedzie do 
Lipowca. Nie jesteśmy gorsi. Pojawiła się szansa na dofinansowa-
nie budowy z Ministerstwa Sportu, dlatego poczekajmy jeszcze 
chwilę. Ta sprawa jest już tak głośna, że nie wyobrażam sobie, 
aby ktokolwiek chciał ją blokować, bez względu na to, jaką opcję 
będzie reprezentował. 

Rozmowa z radnym z Lipowca
Piotrem Nowakiem

Rok 2017 Ustrońskie Dożynki. To wtedy Piotr Nowak jako pierwszy  
i na razie jedyny radny pełnił obowiązki gazdy.              Fot. M. Niemiec 
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Jerzy Kronhold – „Stance”

Najnowszy tomik wierszy poety 
z Puńcowa.

Jerzy Kronhold to jeden czoło-
wych polskich poetów, współtwór-
ca  tzw. „Nowej Fali” (Kornhauser, 
Zagajewski, Krynicki, Barańczak i 
in.), dwukrotny konsul generalny 
w Ostrawie oraz dyrektor Instytutu 
Polskiego w Bratysławie.

Tomik „Stance” już został doce-
niony i  nominowany do nagrody 
„Nike”. Czy ją dostanie, można 
będzie przekonać się w paździer-
niku.

Arturo Perez – Reverte – „Falco”

Hiszpański mistrz opowieści przy-
godowej rozpoczyna nowy cykl po-
wieściowy. 

Główny bohater, Lorenzo Falcó, to 
były przemytnik broni, szpieg i agent 
tajnych służb wywiadowczych.  Lubi 
alkohol, kocha papierosy i szaleje za 
pięknymi kobietami. 

Jesienią 1936 roku, Falcó otrzymuje 
zadanie, które może zmienić bieg hi-
storii Hiszpanii. Jego szef poleca mu 
udział w akcji odbicia z rąk komuni-
stów przywódcy Falangi José Antonio 
Primo de Riverę.

37/2018/5/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

KONSULTACJE I PRZETARGI 
12.09.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. 
Wirtualizacja Serwerowni Urzędu Miasta – termin składania 
ofert – do dnia 20.09.2018 do godziny 10:00.
18.09.2018 r. zostały opublikowane następujące konkursy ofert:
1. Modernizacja ciągu pieszego ul. 9 Listopada w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodni-
ków gminnych” – termin składania ofert – do dnia 26.09.2018 
do godziny 10:00.
2.Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych 
przy Alei Legionów w Ustroniu – termin składania ofert – do 
dnia 26.09.2018 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl  

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na najem 

lokalu użytkowego znajdującego się w Ustroniu przy ul. Rynek 
2a/1 o powierzchni użytkowej 18,50 m2 na czas oznaczony do 
3 lat. Preferowany rodzaj działalności to działalność handlowa 
– sprzedaż pamiątek, wyrobów regionalnych, itp.

Cena wywoławcza czynszu najmu  wynosi 30,00 zł/m2/ m-c/ 
netto + podatek VAT.  

Oferta powinna zawierać:
•  proponowaną wysokość czynszu najmu,
•  opis proponowanej działalności.
Pisemne oferty należy składać w zalakowanej kopercie do 

dnia 5 października 2018 roku do godz. 15.00 w biurze 
podawczym Urzędu Miasta (pok. nr  4). 

Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega sobie prawo niedokonania 
wyboru żadnej ze złożonych ofert.

Osoba wygrywająca konkurs oprócz czynszu najmu pono-
sić będzie opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną wg 
wskazań liczników oraz podatek od nieruchomości. Opłaty za 
wywóz śmieci najemca będzie regulował wg odrębnej umowy 
zawartej pomiędzy przewoźnikiem, a najemcą.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nu-
merem telefonu 33 8579321 lub 602 344 581.

grzyby to muchomor zielonawy (sromotnikowy) i muchomor 
jadowity (biały). Ten pierwszy może być pomylony z gołąbkiem, 
a drugi z pieczarką – nie należy zbierać młodych egzemplarzy. 
Żeby całkiem wykluczyć ryzyko, najlepiej nie zbierać grzybów 
blaszkowych. Jak widać na zdjęciach, grzybiarze z Ustronia, tego 
się trzymają.                                                                        (mn)

DARY LASU

Wiktoria Jaworska z podrzybkiem ważącym 602 gramy. Dzieci 
zbierały grzyby na Poniwcu, ale oczywiście nie zdradziły, gdzie 
dokładnie.                                                                  Fot. W. Herda

(dok. ze str. 1)
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USTRONIU

W dawnym

Po naszymu...

W tym tygodniu przedstawiam kolejne frapu-
jące zdjęcie, udostępnione przez panią Wandę 
Błażejczyk z domu Demel. Widzimy na nim 
Fryderyka Demla, który w drugiej połowie lat 
30. XX w. prowadził salon fryzjerstwa damskie-
go i męskiego w budynku piekarni i restauracji 
Pustelników (dziś  to miejsce określane jest jako 
„sklep przy torach”). Fotografia została wykonana 
naprzeciw „Pustelnikówki”, przed budynkiem 
tzw. „Landsbergerówki”, znajdującej się przy 
obecnej ul. Dworcowej 1. Od końca lat 20. XX w. 
willę tę zamieszkiwała rodzina kupca drzewnego 
Eliasza Landsbergera  oraz jego szwagra Jakoba 
Weissa, nie wiadomo jednak do końca, czy z ich 
inicjatywy gmach ów wzniesiono. Wiemy tylko, 
iż w połowie lat 30. XX w. willę przejął Zarząd 
Tartaku Lasów Państwowych w Ustroniu, urzą-
dzając w niej swoją kancelarię. Z zachowanych 
w naszym Muzeum źródeł wynika, że była to 
druga z kolei kancelaria. Pierwsza znajdowała się 
w innym budynku, zlokalizowanym na placu tar-
tacznym, noszącym stary nr Ustroń 12. Jak wnio-
skujemy ze zdjęcia, w willi końcem lat 30. XX w. 
funkcjonował także posterunek żandarmerii. Stąd 
towarzyszący F. Demlowi żołnierze w mundurach 
galowych. Z lewej strony fotografii podziwiać 
możemy kaprala, z prawej zaś starszego strzelca. 
„Landsbergerówka” również przez powojenne 
dziesięciolecia pozostawała budynkiem tartacz-
nym, pełniąc funkcję mieszkalną. E. Landsberger 
oraz J. Weiss zginęli wraz z rodzinami w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu.

                                                   Alicja Michałek

Ludeczkowie

Czy Wy też radzi sie chwolicie? Żodyn sie do tego nie 
przizno, ale przeca aji tyn nejbardziyj skrómny je rod jak 
go kierysi docyni, a coby tak było, tóż musi cosi ło sobie 
powiedzieć. Nale też moc je takich, kierzi fórt rzóndzóm, co 
też to nie zrobili dlo inszych, abo jakóm to majóm szumnóm 
chałupe, czy wypasiónóm fure. 

Pamiyntóm jak żech była młodo, to taki siwe stareczki, 
jako teroski baji jo, dycki wisiały przi łoknie i dziwały sie 
kiery idzie po ceście, jako je łobleczóny, aji by rade sie 
dowiedziały co też tam niesie w taszce, a gor jak szeł jaki 
kawaler z frelkóm, to tako starka dłógo z tóm nowinóm 
nie wydzierżała i dycki hónym dyrdała do kamratki i pore 
godzin łobmowiały już potym wszyckich dookoła. 

Dzisio już sóm insze czasy i ło niebiosa wiynksze moż-
liwości. Dyć już pore roków je tyn wszyndobylski fejsbuk, 
tóż kaj kiery, czy młodzik, czy już mu stuknyła siedymdzie-
sióntka, abo wiyncyj chwoli sie czym popadnie. Wiesieli-
ska i łokrónglice – to jeszcze nic takigo, dyć to je szumne 

widowisko i roz za czas, nale ludzie tak sie gupie nauczyli, 
że nagłośniajóm swoi codziynne żywobyci. Jadóm łoto baji 
do Cieszyna, czy to po sprawunki, czy to do maściorza, tóż 
telefónym zrobióm se fotke i już to hónym wcisnóm do tego 
interneta. Na ludzie po co to robicie? Czym sie tu chwolić? 
Co inszego jak se kiery kupi nowóm fure, to cało rodzina 
szumnie sie łoblecze, dumnie stanie przi tej nówce i jak 
takóm fotke niejedyn łoglóndnie, to mu mina zrzednie, a 
przeca po to sie to robi, coby inszy to docynił abo zowiścił. 

Moja kamratka, co miyszko w Zebrzidowicach rada 
jeździ na wywczasy kansik na drugi kóniec świata. No i 
mo też już swoji roki, a fórt je tako gupio, isto życi jóm nic 
nie nauczyło. Tóż ledwo naszła sie za granicóm, bo diabli 
jóm niyśli aż kansik do Chin, to zaroziutko dała fotke na 
tyn fejsbuk, a już gor jak była w Chinach, to roz po drugi 
dowała zdjyncia, a to z jakichsi klasztorów, a to z dłógigo 
muru, no i po miesióncu była naspadek w chałupie. Wlazuje 
do postrzodka, a miyszkani łopyndzlowane dokumyntnie. 
Kasy tam moc ni miała, bo to dzierży w banku, nale sporo 
złota, jakisi pierściónki i tym podobne duperele, ale dycki 
mo to swojóm wartość. Winnego nie naszli, a przeca jyno 
znómi wiedzieli, że pojechała, ale też sómsiedzi widzieli, 
że ji dłógo ni ma.  

Tóż jak sie tak strasznucnie reklamujecie w tym interne-
cie, to też to rozwożcie, czy se nie zaszkodzicie, abo kómu 
bliskimu.                                                  Staro ustrónioczka
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KOLONIA NAD MORZEM

I LIPOWSKI RAJD 
ROWEROWY ZA NAMI

W piękne niedzielne popołudnie wy-
startował I Lipowski Rajd Rodzinny. 
Jak sama nazwa wskazuje ideą rajdu był 
udział całych rodzin. I ci duzi i całkiem 
mali, ci którzy sami pokonali trasę po 
wałach wiślańskich w Ustroniu Lipow-
cu, ale również maluszki w fotelikach 
rowerowych zamocowanych na bicykli 
swoich rodziców, przybyli bardzo liczną 
grupą na imprezę zorganizowaną przez 
STOWARZYSZENIE LIPOWIEC. Po 
przebyciu trasy malowniczo położoną 

Początek roku szkolnego niesie ze sobą 
nowe wyzwania, ale i smutek, że wakacje 
i czas beztroskiego odpoczynku już na 
nami. Pozostają wspomnienia z wyjazdów 
i oczekiwanie na kolejne. 

 Wspaniałe chwile przypominają sobie 
również uczniowie SP-1 w Ustroniu, któ-
rzy zaraz po zakończeniu roku szkolnego, 
wyjechali na kolonię szkolną do Pogorze-
licy nad Morze Bałtyckie wraz ze swymi 
wychowawcami Darią Cieślawską, Mag-
daleną Dąbrowską, Małgorzatą Nowak-
-Goliasz, trenerem Piotrem Bejnarem oraz 
kierownikiem kolonii Bożeną Mynarz. 
Czterdzieścioro troje dzieci spędziło nad 
morzem dziesięć wspaniałych ciepłych, 
letnich dni. Słoneczna aura, która towa-
rzyszyła nam przez cały czas pobytu, 
pozwoliła na aktywny i radosny wypoczy-
nek. Oprócz plażowania i kąpieli morskich 
koloniści mogli zwiedzić latarnię morską 
w Niechorzu i Świnoujściu, pojechać Nad-
morską Koleją wąskotorową do Trzęsa-
cza, gdzie w muzeum multimedialnym,  
w bardzo ciekawy sposób zapoznali się  
z historią miejscowości i kościółka, 

którego pozostała tylko ściana. Nieza-
pomnianych wrażeń uczniowie doznali  
w Kołobrzegu, gdzie płynęli statkiem  
o nazwie „Pirat”. Następnie spotkali się ze 
światowymi gwiazdami w Muzeum Figur 
Woskowych. 

 Wspaniały czas nad morzem wypełniony 
był również przez zajęcia tematyczne or-
ganizowane przez wychowawców. Dzieci 
prowadziły dziennik kolonijny w formie 
lapbooków, „Podróżowały z Nelą...”, grały 
w gry planszowe, spotykały się w grupach 
i omawiały ważne życiowo sprawy. Brały 
udział w konkursach np. na najciekawszą 
budowlę z piasku, ale i na najczystszy 
pokój kolonijny czy najwspanialszego 
kolonistę. Warto wspomnieć, że bardzo 
ważna była dla wszystkich kondycja fizycz-
na, rozpoczynaliśmy dzień gimnastyką,  
a trener dbał również o organizację rozgry-
wek sportowych. Starsi mieli możliwość 
biegania brzegiem plaży, z czego chętnie 
korzystali. Była to już druga kolonia or-
ganizowana przez Szkołę Podstawową nr 
1, nad której organizacją i przebiegiem 
czuwała pani dyrektor Magdalena Herzyk. 

ścieżką rowerową, wszyscy uczestnicy 
otrzymali medale oraz poczęstunek. Na 
zakończeniu rajdu najmłodsi rowerzyści 
mogli spróbować swoich sił w mini torze 
przeszkód. Dziękujemy wszystkim za 
udział i zapraszamy na kolejne części 
projektu!

W najbliższą sobotę 22 września za-
praszamy na kolejną imprezę, I Lipowski 
Pieszy Rajd Rodzinny na Lipowski Groń. 
Wyjście będzie zorganizowane w formie 
podchodów przygotowanej przez harce-

rzy Hufca Ziemi Cieszyńskiej: 12 WDW 
„Tafadu” i 103 PDW „Adastra”. Na uczest-
ników czeka wiele ciekawych atrakcji. 
Rejestracja w dniu rajdu od godz. 9:30. 
Zakończenie zabawy pomiędzy godziną 
14:00 a 16:00.

Działania te realizowane są w ramach 
projektu „Nasz Lipowiec – taki był, taki 
jest, a jaki będzie?” z programu „Działaj 
Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce, a który 
na terenie naszego powiatu koordynowany 
jest przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej. 

Zapraszamy na sobotni rajd oraz do 
współpracy! Szczegóły na stronie stowa-
rzyszenia i fb. Do zobaczenia!

                     Stowarzyszenie Lipowiec



20 września 2018 r.   Gazeta Ustrońska   17

37/2018/6/R

1 LKS Błękitni Pierściec 4 12 13:1

2 KS Nierodzim 4 9 17:4

3 LKS Błyskawica II Kończyce W. 4 9 17:6

4 GKS Morcinek Kaczyce 4 4 8:5

5 LKS Ochaby 96 3 4 4:8

6 LKS Spójnia Górki Wielkie 3 3 9:15

7 LKS Rudnik 3 3 6:14

8 LKS Iskra Iskrzyczyn 4 2 5:12

9 MKS Promyk Golasowice 4 0 4:18

1 LKS Czaniec 7 18 15:5
2 LKS Drzewiarz Jasienica 7 14 12:5
3 Tyski Sport II S.A. 7 14 14:8
4 KS Unia Racibórz 7 13 9:4
5 LKS Bełk 7 13 12:11
6 KS Kuźnia Ustroń 7 12 11:7
7 GKS Dąb Gaszowice 7 10 9:12
8 KS Polonia Łaziska Górne 7 9 7:5
9 MKS Czechowice-Dziedzie 7 9 12:11
10 GKS Radziechowy-Wieprz 7 8 9:7
11 TS Podbeskidzie II BB 7 8 11:16
12 LKS Wilki Wilcza 7 7 12:14
13 LKS Goczałkowice 7 6 9:11
14 MKP Odra Centrum Wodzisław 7 5 8:9
15 KS Płomień Połomia 7 4 8:23
16 KS Spójnia Landek 7 2 2:12
  
 
  
  

LKS Rudnik - KS Nierodzim - 0:6 (0:1)

PIERWSZA PORAŻKA

Mecz, który odbył się tydzień wcześ-
niej (2 września) też nie zakończył się 
zwycięstwem, jednak nie porażką. Piłka-
rze z Ustronia zremisowali na wyjeździe 
z rezerwami GKS Tychy 1:1. A było 
to zaledwie cztery dni po przegranej 
w Pucharze Polski, kiedy to w Drogo-
myślu po słabszym, choć obfitującym 
w bramki meczu Kuźnia uległa tamtejsze-
mu LKS-owi 3:2 (3:1). Czy te dwa spot-
kania nie wskazywały na spadek formy, 
na rozprężenie po ładującej adrenaliną 
euforii, że jednak walczymy w IV lidze? 
Kibice zawsze dopatrują się drugiego dna, 

szukają przyczyn, a to po prostu sport, 
raz się wygrywa, raz się przegrywa… 
Widocznie i na to przyszedł czas. 

Pierwszej porażki w rundzie jesiennej 
nasi piłkarze doznali na własnym boisku. 
Kibice jak zwykle dopisali i niejedno-
krotnie podrywali się z miejsc, jak by 
chcieli popchnąć piłkę w okno bramki 
przeciwnika albo zatrzymać napastników 
z Czańca. A gdy kapitulował świetnie spi-
sujący się bramkarz Skocz, z ich gardeł 
wydobywał się jęk żalu. Rozumiano, że to 
lider, ale mocna wiara w swoją drużynę, 
nie przygotowuje na takie sytuacje. 

To był mecz na szczycie i poziom 
właśnie na to wskazywał. Nikt się nie 
oszczędzał, widać było wolę zwycię-
stwa w obu drużynach. Pierwsze okazje 
do strzelenia gola miał Czaniec, ale to 
Adrian Sikora w 12 minucie rozpoczął 
odliczanie, kiedy głową piłkę przekazał 
mu Pietraczyk. Wtedy nasi dostali wiatr 
w skrzydła, ale niestety nie zwiększyli 
przewagi bramkowej. 

No i sprawdziła się powtarzana jak 
mantra futbolowa zasada, że niewykorzy-
stane sytuacje się mszczą, bo podopieczni 
Macieja Żaka nie zamierzali odpuszczać. 
Kiedy w 51 minucie arbiter zauważył 
zagranie ręką ustroniaka, odgwizdał 
rzut wolny. Napastnik Czańca strzelił 
prosto w okienko i w tej sytuacji nawet 
Skocz nie mógł nic zrobić. Był bezrad-
ny również 15 minut później, gdy dwaj 
atakujący znaleźli się na polu karnym, 
a jeden z nich oddał techniczny strzał 
w długi róg bramki. 

Ostatnie 10 minut to pełne determinacji 
ataki Kuźników, desperacja bramkarza 
gości i granicząca z cudem interwencja 
ich obrońcy, gdy Adi niemal umieścił 
piłkę w siatce. Była wola walki, zabrakło 
szczęścia i niektórych kontuzjowanych 
zawodników. Pierwsza porażka stała się 
faktem.                         Monika Niemiec

22 września Kuźnia zagra wyjazdowy 
mecz z GKS Radziechowy Wieprz. 

Znakomicie spisujący się w tym se-
zonie zespół z Ustronia w spotkaniu 
wyjazdowym, pokonał LKS Rudnik aż 
6:0. Goście dzisiejszego spotkania dzięki 
wysokiemu zwycięstwu plasują się na 
drugiej pozycji w tabeli. Bramki strzelili: 
Daniel Ciemała ( 2. min.), Łukasz Cekiera 
(49. min.), Daniel Mężydło (67., 85., 91. 
min.), Marcin Marianek (78 min.). Oprócz 
strzelców bramek w meczu zagrali: Karol 
Kłósko, Szymon Górniok, Grzegorz Sza-
rek, Mariusz Przybyła, Sebastian Polok, 
Andrzej Kamela, Szymon Waraczewski, 
Marcin Czyż, Krzysztof Słowiński, Rafał 
Tomaszko, Kacper Stańczak. 

Na podstawie BeskidzkaPiłka.pl

FESTIWAL BRAMEK

KS Kuźnia Ustroń - LKS Czaniec - 1:2 (1:0)

 Fot. J. Pustelnik

Jeszcze 13 września trener Kuźni Mateusz Żebrowski mówił w wywiadzie dla portalu 
Sportowe Beskidy, że spotkanie z liderem rozgrywek to jakiś dodatkowy „smaczek”. 
Zapewniał, że drużyna podchodzi do meczu spokojnie, ma świadomość, że rywal to 
mocny i doświadczony zespół. Podkreślał, że podtrzymanie passy spotkań bez porażki 
to cel minimum. Nie udało się, 16 września Kuźnicy ulegli liderom tabeli w walce 
o mistrzostwo IV ligi śląskiej. 
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PŁONĄŁ MŁODNIK
3 września około godziny 14 słychać było syreny wozów straża-

ckich. Jednocześnie nad Dobką unosiła się chmura dymu. Dymy 
nad lasami nikogo nie zaskakują, bo bardzo często je widzimy, gdy 
pracujący przy wyrębach palą gałęzie. Tym razem nie były to ga-
łęzie. O godz. 13.30 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej 
Straży Pożarnej otrzymuje wiadomość od mieszkanki Dobki o pło-
nącym lesie w rejonie Tokarni. (…) –  Ten pożar był na tyle groźny, 
że po raz pierwszy skorzystaliśmy z pomocy samolotów – mówi D. 
Legierski. – Przed rokiem mieliśmy pożar na Równicy i udało się 
go szybko ugasić. Ten pożar w Dobce był na tyle niebezpieczny 
ze względu na wiatr, że groziło rozprzestrzenienie się ognia. (…) 
My ze swej strony wiemy już, jak postępować w przypadku pożaru 
w terenie górzystym. Mamy opracowany schemat działania. 
Trzeba przede wszystkim skupić się na szybkim dostarczaniu wody 
i podzielenia pożaru na odcinki bojowe. (…) A mieszkańcy mają 
do strażaków zaufanie. Najlepiej o tym świadczy fakt, że płonący 
nieopodal las nie budził przerażenia,a niektórzy wręcz ignorowali 
ogień wykonując swe codzienne czynności, czasem tylko rzucając 
okiem w stronę żywiołu. 

MODERNIZACJA
Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu 

uzyskał prestiżowy tytuł Modernizacja Roku 2007 w kategorii 
„Obiekty Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej” za modernizację 
Szpitala, a w szczególności Działu Fizjoterapii. Przyznanie w XII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu tego tytułu jest zaszczytnym 
wyróżnieniem wśród 620 podmiotów stających do konkursu 
w 13 kategoriach. W kategorii Obiekty Ochrony Zdrowia i Opieki 
Społecznej brało udział 58 podmiotów. Inwestycja, która zdobyła 
ten zaszczytny i jedyny w naszym województwie tytuł, była fi nan-
sowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz 
środków własnych Szpitala.                                     Wybrała: (ls)

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

KOMANDOR - Cieszyn, 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.

Poszukuję osoby do opieki nad 
starszą kobietą. 502 647 751.

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.

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

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.

Do wynajęcia pokój umeblowany, 
łazienka, na dłużej, blisko centrum. 
505-201-564.

Wyposażenie gabinetu lekarskiego 
tanio sprzedam. 502 647 751. 

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 11.09.2008 r.

www.ustron.pl

*  *  *

 
20-21.09  Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58 
22-23.09  Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
24-25.09  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
26-27.09  Lawenda      ul. Skoczowska 137  tel. 855-10-14
28-29.09  Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
30.09      Pod Najadą      ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

      

DYŻURY APTEK

Konkurs wsadów?                                                  Fot.  J. Pustelnik 

21,22.09  9.00 Wyprzedaż kurtek i płaszczy fi rmy BIBA, MDK
    „Prażakówka”
22.09 9.00  III Bieg Rokity po Diabelskiej Równicy, start 
    Karczma Góralska, ul. Nadrzeczna 1
 22.09 13.00 Spotkanie pt. „Znak Niepodległej”, Muzeum 
    Ustrońskie
22.09 15.00 Wernisaż wystawy „Ustrońska niepodległość”,
    Muzeum Ustrońskie
25.09 17.00 Zebranie Ustronia Dolnego, MDK „Prazakówka”
27.09 17.00 Zebranie mieszkańców Nierodzimia, SP-6
27.09 18.00 Spotkanie zarządu osiedla Ustroń Lipowiec,
    OSP Ustroń Lipowiec
28-29.09 16.00 Polsko-Czeskie Święto Piwa, Ustroń Jaszowiec
28.09 17.00 Wykład refl eksologa, Czytelnia biblioteki
29.09 16:00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - GKS Dąb
    Gaszowice, stadion Kuźni 

WYKŁAD REFLEKSOLOGA
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na wykład  

refl eksologa dyplomowanego Lidii Zaborowskiej pt. „Zabieg 
na stopach, układ trawienny i witaminy – podstawą zdrowia”. 
Spotkanie odbędzie się w piątek 28 września o godz. 17.00 
w Czytelni Biblioteki. 
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) szyna budowlana, 8) gatunek literacki, 
9) coś kiepskiego, 10) w ręku stolarza, 12) klub żużlowy 
z Torunia, 14) stolica Podkarpacia, 15) ocena czegoś, 
16) formowany przez harcerzy, 19) kultowy polski zespół 
rockowy, 22) lepsze od marmolady, 23) cyganeria arty-
styczna, 24) niejedna w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
PIONOWO: 2) część walki na ringu, 3) popularny chór 
„mnichów” śpiewający przeboje, 4) mały Adam, 5) hin-
duska bogini czasu, 6) przydatne w kuchni, 7) wulkan we 
Włoszech, 11) pogardliwie o mieszkańcach stolicy Polski, 
13) kuzyn tabaki, 17) owce na wypasie, 18) drzewo liścia-
ste, 20) znak od losu, 21) tucznik.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 28 września.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 35

ZABRZMIAŁ SZKOLNY DZWONEK
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Krystyna 

Sztyper z Ustronia, os Manhatan. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2001 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.
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SKUP ZŁOMU
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23 

tel. 514-314-400, ZAPRASZAMY

37/2018/7/R

Patryk Korszun

W sobotę 29 września odbędzie się na rynku fi nał II Sparta-
kiady Dzielnic, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnie 
dla Ustronia”. 

Za nami turnieje siatkówki, piłkarskich szóstek, tenisa stoło-
wego, bieg sztafet, a przed nami zmagania szachistów. Ostatnia 
dyscyplina rozegrana zostanie w dniu fi nału o godz. 11 w sali 
sesyjnej ratusza, a więc do końca nie będzie wiadomo, kto zwy-
cięży w klasyfi kacji generalnej. Przy szachownicach zasiądzie 
po dwóch reprezentantów dzielnic. 

Zaś po południu, od godz. 14 na płycie rynku rozpocznie się 
festyn, wielkie gotowanie kwaśnicy i oczywiście później jej de-
gustowanie. Będzie też można podziwiać utalentowaną ustrońską 
młodzież, która szlifuje głosy pod kierunkiem Karoliny Kidoń. 

Główny punkt programu to ogłoszenie wyników, wręczenie 
nagród indywidualnych dla uczestników poszczególnych konku-
rencji i nagrody głównej dla reprezentantów zwycięskiej drużyny. 
Jest nią, tak jak w ubiegłym roku 5 tys. zł dla przedszkola w danej 
dzielnicy lub dla innej wybranej placówki.

SZACHY, KWAŚNICA
I FINAŁ SPARTAKIADY
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W trwającym cztery dni rajdzie Polacy 
wygrali największą liczbę prób w swojej 
klasie (9 z 17), pomimo dwukrotnej awa-

NIE MOŻNA SIĘ PODDAWAĆ

rii wspomagania układu kierowniczego. 
Udowodnili, że gdy nie muszą zmagać 
się z problemami technicznymi, potrafią 

wygrywać z załogami samochodów fa-
brycznych i walczyć o zwycięstwo. 

Ostatni etap był perfekcyjny w wyko-
naniu Kajetanowicza. Rajdowy Mistrz 
Europy uzyskiwał czasy, które pozwalały 
mu na walkę z samochodami WRC (Polak 
prowadzi Forda Fiestę R5 w specyfikacji 
WRC2). Na piętnastym odcinku specjal-
nym był siódmy w klasyfikacji generalnej, 
zostawiając za sobą m.in. Suninena (Ford 
Fiesta WRC) czy Mikkelsena (Hyundai 
i20 Coupe WRC), lidera rajdu po sześciu 
próbach. Ostatecznie zawody ukończył 
na czwartej pozycji w swojej kategorii 
(na 14 startujących załóg) i 11 miejscu 
w klasyfikacji generalnej.

– Nie można się poddawać, zwłaszcza 
mając silne wsparcie tak wspaniałych ki-
biców, jak nasi. To dla nich był dzisiejszy 
etap. Mieliśmy szansę na zwycięstwo 
w nowej dla większości kierowców rundzie 
mistrzostw świata. To przyjemne uczu-
cie. Dziś wygraliśmy wszystkie odcinki 
w WRC2. Za nami fantastyczny dzień, 
z dużą dawką emocji w samochodzie. 
Z każdym kolejnym odcinkiem chciałem 
więcej i więcej. Apetyt rósł w miarę... 
jeżdżenia. Naprawdę się cieszę. Cały ze-
spół wytrwale pracował już długo przed 
startem rajdu i wygrane na odcinkach są 
dla nas nagrodą. Cały czas uczymy się tych 
mistrzostw i wiemy, co można poprawić, 
a na czym się skupić w przygotowaniach 
do kolejnego rajdu. Myślę, że będę opo-
wiadał dzieciom o tym, co się tu działo, 
pomimo awarii bardzo dobrze wspomi-
nając ten rajd – podsumował Kajetan 
Kajetanowicz, Rajdowy Mistrz Europy.

do gry na syntetycznych nawierzchniach 
piłkarskich. W przypadku obuwia wypo-
sażonego w korki wyłącznie z tworzywa 
sztucznego. Podczas zajęć sportowych nie 
dopuszcza się do gry w obuwiu wyposa-
żonym w korki metalowe.

14. Każdy użytkownik obiektu powi-
nien zachowywać się tak, aby nie szkodził 
i nie zagrażał innym, w przeciwnym wy-
padku ponosi odpowiedzialność za swoje 
zachowanie.

15. Na obiekcie zabrania się:
a) śmiecenia,
b) niszczenia wyposażenia szatni.
c) wnoszenia pojemników do rozpy-

lania gazów, substancji żrących lub far-
bujących, opakowań szklanych, łatwo 
tłukących się;

d) poruszania się na skuterach, motoro-
werach, rolkach, deskorolkach, wrotkach 
itp.;

e) wieszania się na bramkach oraz 
wchodzenia na ogrodzenia;

f) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem 
zorganizowanej formy zajęć ze zwierzę-
tami ustalonej z właścicielem);

g) zakłócania przebiegu zajęć korzysta-
jącym z obiektu;

h) stwarzania zagrożeń narażających 
siebie i innych na utratę zdrowia i ka-
lectwo;

i) przebywania i korzystania z obiektu 
poza godzinami otwarcia.

16. Zorganizowane grupy młodzieżo-
we mogą korzystać z obiektu tylko pod 
opieką nauczyciela, instruktora, trenera 
bądź osoby dorosłej, która będzie ponosić 
odpowiedzialność za grupę.

17. Każdorazowo po zakończeniu zajęć 
użytkownik jest zobowiązany do uprząt-
nięcia obiektu.

18. Po zakończeniu użytkowania, go-
spodarz boiska dokonuje oględzin obiektu 
i w przypadku wykrycia zniszczeń przy-
gotowuje raport będący podstawą rosz-
czeń finansowych wobec użytkownika.

ZASADY KORZYSTANIA 
Z SIŁOWNI

19. Przed ćwiczeniem na siłowni należy 
sprawdzić stan urządzenia – wszelkie 
usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów 
należy zgłaszać gospodarzowi obiektu.

20. Po zakończeniu ćwiczeń na siłowni 
należy uporządkować sprzęt i stanowisko 
w sposób zalecony przez instruktora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21. Na terenie obiektu nie prowadzi się 

depozytu dla użytkowników.
22. Prowadzenie na terenie obiektu 

sportowego działalności usługowej, han-
dlowej i gastronomicznej uwarunkowane 
jest uzyskaniem zgody właściciela.

23. Wszelkie usterki i zdarzenia niebez-
pieczne należy zgłaszać natychmiast po 
ich stwierdzeniu gospodarzowi obiektu.

24. Osoby nie przestrzegające postano-
wień niniejszego regulaminu mogą zostać 
usunięte z terenu obiektu.

25. Uwagi dotyczące funkcjonowania 
obiektu należy zgłaszać do Wydziału 
Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Ustroń od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00-15:00 pod nr. tel. 
33 857 93 49.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU 
SPORTOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ 5

(cd. ze str. 7)

16 września podczas finałowego etapu Rajdu Turcji Kajetan Kajetanowicz i Maciej 
Szczepaniak ponownie zaprezentowali swoje mistrzowskie tempo, nie dając żadnych 
szans konkurentom. Załoga LOTOS Rally Team wygrała wszystkie odcinki specjalne  
etapu w kategorii WRC2, uzyskując znakomite czasy w klasyfikacji generalnej! 

Wspaniały wynik mimo dwukrotnej awarii wspomagania układu kierowniczego.


