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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(cd. na str. 5)

Samolot i mundury przywołały klimat 1918 roku.                                        Fot. M. Niemiec

Dzięki udziałowi czy „nieudziałowi” i zajętym miejscom w ostatniej konkurencji 
II Spartakiady Dzielnic Lipowiec awansował na 2. miejsce, Ustroń Dolny na 3., Poni-
wiec na 5., Centrum spadło na 4., Polana na 6. Tak jak się spodziewano, szachiści 
namieszali i byli sprawcami dużych przetasowań w tabeli. Jednak Hermanicom nikt 
nie zagroził i tak jak w zeszłym roku zajęły w spartakiadzie 1. miejsce.

W numerze m.in.: rozmo-
wy z radnymi na koniec ka-
dencji, zebrania w Polanie 
i Poniwcu, list do redakcji, 
inauguracja roku akademi-
ckiego UTW, relacja z trasy 
koncertowej EL „Czanto-
ria”, wyniki egzaminów ZST, 
o osiągnięciach ustrońskich 
szczypiornistów oraz o Świę-
cie Żniw. 

ZEBRANIE
MIESZKAŃCÓW 

USTRONIA GÓRNEGO
Radni Osiedla Ustroń Górny 
Adriana Kwapisz-Pietrzyk oraz 
Jan Zachar serdecznie zapra-
szają wszystkich, którzy są za-
interesowani sprawami Osiedla 
na zebranie, które odbędzie 
się 4 października 2018 r.  
o godz. 16:30 w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Ustroniu. Te-
matem zebrania będzie omó-
wienie wniosków do budżetu 
złożonych przez radnych oraz 
sprawy bieżące dzielnicy.

39 /2018/3/R

39/2018/1/RW

FINAŁ Z KWAŚNICĄ

NIE SZKODA RÓŻ 
GDY REMONT TRWA

Skrzyżowanie ul. Katowickiej z Cie-
szyńską przeszło modernizację. Wyre-
montowano nawierzchnię, wymieniono 
sygnalizatory i wykonano odwodnienie.
Ostatnie opady pokazały, że skutecznie, 
bo na zjeździe z Cieszyna do Wisły nie 
pojawiła się zwyczajowa kałuża. Na pasie 
prowadzącym z Wisły do Cieszyna i na 
pasie od Skoczowa do Ustronia na ulicę 
Cieszyńską pojawiły się sygnalizatory 
kierunkowe w lewo równocześnie ze-
zwalające na zawracanie. Z bocznych 
zjazdów zniknęły migające światła po-
marańczowe, pojawiły się potrójne, więc 
czasem trzeba zaczekać na zielone lub 
wykorzystać zieloną strzałkę. Na tych 
bocznych odcinkach piesi również będą 
musieli wywoływać przyciskiem możli-
wość przejścia.  
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Gertruda Proksa, która stoi na 
czele koła od 35 lat, została 
wyróżniona Złotą Odznaką 
Honorową „Za zasługi dla 
województwa śląskiego”. 

Zadaszona scena wraz za-
pleczem powstaje na terenie 
parku w Zamarskach. Nieba-
wem scena znajdzie się pod 
dachem. Ma być gotowa do 
połowy grudnia.

Tereny przyrodnicze „Łąki na 
Kopcach” w Boguszowicach  
i „Łęg nad Puńcówką” uznane 
zostały za użytki ekologiczne 
i są pod ochroną. A „Bluszcze 
na Górze Zamkowej”, uznano 
za zespół przyrodniczo-krajo-
brazowy.                           (nik)
    
 

ku w Cieszynie i Skoczowie. 
Gromadzą liczne grono słu-
chaczy.

W sali konferencyjnej Uni-
wersytetu Śląskiego w Cie-
szynie, prezentowana jest 
wystawa autorstwa Michała 
Kobieli, pt. „Pamiętamy, bę-
dziemy pamiętać…”. Poka-
zuje tragiczny w skutkach po-
żar w czechowickiej rafinerii 
przed 47 laty, który pochłonął 
37 ofiar śmiertelnych. Na 50 
planszach zawarto fotografie 
i dokumenty z tego okresu. 

Szykuje się prapremiera świa-
towa „Fantazji polskiej” Ma-
cieja Wojtyszki. Reżyserii 
sztuki podjął się Bogdan Ko-

25-lecie świętuje Grupa 
Śpiewacza „Wańcy” z Wi-
sły Jawornika. Jubileuszowe 
spotkanie zorganizowano  
w Muzeum Beskidzkim. Gó-
rale zostali wyróżnieni Od-
znaką Honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. 

Podobnie, jak w Ustroniu, 
kolejny rok zainaugorwały 
Uniwersytety Trzeciego Wie-

kotek, kierownik artystycz-
ny Sceny Polskiej za Olzą. 
Przedstawienie będzie miało 
miejsce 6 października na 
scenie Teatru Cieszyńskiego 
w Czeskim Cieszynie

Towarzystwo Miłośników 
Ogrodnictwa w Cieszynie 
ogłosiło kolejny konkurs 
służący upiększeniu nadol-
ziańskiego grodu. Komisja 
konkursowa wiosną i jesie-
nią ocenia ogrody, a właś-
ciciele najładniejszych oaz 
zieleni zostaną nagrodzeni. 
 
Koło Gospodyń Wiejskich  
w Dzięgielowie obchodzi ju-
bileusz 55-lecia działalności. 
Z tej okazji przewodnicząca 

to i owo
z 

okolicy
*  *  *  

*  *  *

*  *  *  

*  *  *  

*  *  * *  *  *  

Z kandydatami na burmistrza do ratusza kroczą kandydaci na 
radnych: 

- z Adrianą Kwapisz-Pietrzyk (Lista nr 22 KWW Ustroń Tworzymy 
Razem): Łukasz Jawor, Beata Niewiadomska, Paweł Sztefek, Włady-
sław Kawecki, Patrycja Busz, Joanna Cieślar, Bożena Maciuszek, Iza 
Judasz, Rafał Barański, Wit Kozub, Małgorzata Kunc, Piotr Roman, 
Jolanta Hazuka, Artur Steczkiewicz;

- z Przemysławem Korczem (Lista nr 23 KWW Projekt Ustroń): 
Ewa Lankocz, Roman Siwiec, Piotr Bejnar, Mariusz Puzoń, Aleksan-
der Poniatowski, Daria Staniek, Mirosław Szuba, Dariusz Śleziona, 
Iwona Wisełka, Dorota Walker, Bożena Mynarz, Bożena Piwowar, 
Adam Tomiczek, Urszula Broda-Gawełek, Marcin Janik;

- z Arturem Kluzem (Lista nr 24 KWW Wspólnie dla Ustronia 
i Artura Kluza): Damian Ryszawy, Radosław Seklecki, Katarzyna 
Serafin-Ciupek, Jadwiga Krężelok, Andrzej Siedlaczek, Michał 
Gałaszek, Krzysztof Pokorny, Andrzej Szeja, Artur Kluz, Wincenty 
Janus, Sławomir Haratyk, Mirosław Pruski, Piotr Nowak, Robert 
Kozłowski, Paweł Mitręga. 

Podjęcie decyzji, komu powierzyć losy miasta na kolejne 5 lat 
nie jest łatwe, a kiedy już ją podejmiemy, żeby nie okazało się, że 
jednak nie możemy głosować, bo nie widniejemy w spisie wybor-
ców. Poniżej najważniejsze informacje o rejestrze, spisie wyborców 
i sposobie, jak się na nich znaleźć. 

Głosować mogą tylko osoby pełnoletnie, które mają pełnię 
praw publicznych i wpisane są do spisu wyborców. W wyborach 
samorządowych można głosować wyłącznie w miejscu stałego 
zamieszkania, miejscowości, w której dana osoba zamieszkuje  
z zamiarem stałego pobytu. Każdy może mieć tylko jedno miejsce 
stałego zamieszkania, ale nie musi się ono pokrywać z miejscem 
zameldowania na pobyty stały. 

Aby zagłosować poza miejscem zameldowania, należy złożyć 
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w urzędzie gminy, w której 
stale zamieszkujemy. Gmina w takiej sytuacji może domagać się do-
wodów stałego zamieszkania w danej miejscowości, np. rachunków 
za prąd, umowy najmu mieszkania czy oświadczenia świadków.  
W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie 
do głosowania. Nie można się też wpisać do spisu wyborców w innej 
gminie niż ta, w której na stałe zamieszkujemy.

Przepisy prawa wyborczego nie określają terminu, do którego 

WYBORY 
SAMORZĄDOWE 2018

Szachy rozwiązanie z GU nr 38:
1. G g5+   K f5,  2. H f3X

*  *  *  

Zarejestrowano trzech kandyda-
tów na urząd burmistrza i wszyscy 
troje mają nazwiska rozpoczyna-
jące się na literę „K”, a także są  
w podobnym wieku. Najstarszy 
jest Artur Kluz – ma 46 lat, jego 
kontrkandydaci: Przemysław Korcz  
i Adriana Kwapisz-Pietrzyk mają 
po 45 lat. Wszyscy troje kandydaci 
mają za sobą pracę radnego.

trzeba złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Należy 
jednak mieć na uwadze, że burmistrz ma 3 dni na rozpatrzenie 
wniosku. Jeżeli złożony zostanie np. w ostatnim dniu roboczym 
przed wyborami, decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców może 
nie być wydana w tym samym dniu.

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze 
gminy, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach lub 
prawo do udziału w referendum. Wyborca może być ujęty tylko  
w jednym rejestrze wyborców.

Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie 
wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum 
w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach  
i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

Na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej 
czytamy: 

Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały, jesteś z urzędu ujęty  
w rejestrze wyborców.

Jeśli jesteś zameldowany na pobyt czasowy, musisz złożyć wnio-
sek o dopisanie do rejestru wyborców.

Jeśli wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu lub zgłosiłeś wy-
jazd za granicę z zamiarem stałego pobytu, zostaniesz skreślony ze 
stałego rejestru wyborców. To oznacza, że nie będziesz ujęty w spisie 
wyborców sporządzanym w związku z wyborami lub referendum, 
nawet jeżeli jesteś zameldowany na pobyt czasowy.

Jeżeli stale mieszkasz na obszarze gminy bez zameldowania na 
pobyt stały w tej gminie; nigdzie nie mieszkasz, ale przebywasz stale 
na obszarze danej gminy, zostaniesz wpisany do rejestru wyborców, 
jeżeli złożysz pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, na 
terenie której stale mieszkasz lub przebywasz.

Jeżeli stale mieszkasz na obszarze danej gminy, ale pod innym 
adresem niż adres twojego zameldowania na pobyt stały w tej gmi-
nie, możesz być wpisany do rejestru wyborców pod adresem, pod 
którym aktualnie mieszkasz. Musisz jednak złożyć w urzędzie gminy 
pisemny wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców powinien zawierać 
Twoje dane: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, 
numer ewidencyjny PESEL, adres zameldowania na pobyt stały lub 
adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku musisz dołączyć: kserokopię ważnego dokumentu 
stwierdzającego Twoją tożsamość (dowodu osobistego lub pasz-
portu), pisemną deklarację, w której podasz swoje obywatelstwo  
i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców 
wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia 
złożenia wniosku.

Jeżeli chcesz, możesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w rejestrze wy-
borców. W tym celu złóż pisemny wniosek do właściwego urzędu 
gminy, a rejestr zostanie Ci udostępniony do wglądu. 
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

39/2018/1/R

KRONIKA MIEJSKA

39/2018/2/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

24 IX 2018 r.
Straż miejska prowadzi stałe czyn-
ności w ramach akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły”.
24 IX 2018 r.
Sporządzono wykaz nie świe-

cących lamp ulicznych. Sprawę 
przekazano do realizacji.
25 IX 2018 r.
Uczestniczono w zebraniach za-
rządów osiedlowych w Ustroniu 
Polanie i w Ustroniu Dolnym.
26 IX 2018 r.
W trakcie prowadzonych czyn-
ności na ul. Sanatoryjnej ukarano 
dwóch kierowców mandatami 
w wysokości 100 zł za niedosto-
sowanie się do znaku zakazujące-
go zatrzymywanie się. 
26 IX 2018 r.
Interwencja przy ul. Katowickiej 
ws. padniętej sarny. Zwierzę zo-
stało zabrane do utylizacji.
26 IX 2018 r.
Interwencja przy ul. Sztwiertni 
ws. spalania odpadów – pozosta-
łości roślinnych.
27 IX 2018 r.
Interwencja przy ul. Katowickiej 
ws. potrąconego i padniętego 
jelenia. Zwierzę zostało zabrane 
do utylizacji.
27 IX 2018 r.
Uczestniczono w zebraniach 
zarządów osiedlowych w Ustro-
niu Nierodzimiu i w Ustroniu 
Lipowcu.
28 IX 2018 r.
Interwencja przy ul. Brzozowej 
ws. spalania odpadów – pozosta-
łości roślinnych.
30 IX 2018 r.
Zabezpieczenie porządkowe im-
prezy sportowej Bike Atelier 
MTB Maraton.                         (aj)

WARSZTATY TAŃCÓW IZRAELSKICH
Każdego, kto jeszcze nie miał okazji wziąć udziału w warsztatach 

tańców izraelskich, gorąco zapraszamy. Grupa dla początkujących 
jest otwarta dla wszystkich bez względu na wiek i doświadczenie 
taneczne. Spotykamy się w następujące wtorki: 23 X, 6 XI, 20 XI, 
4 XII, 18 XII w godz. 18.15 – 19.15 w Chrześcijańskiej Fundacji 
Życie i Misja w Ustroniu. Koszt jednych warsztatów to 9 zł.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zabranie wygodnych 
butów na zajęcia.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

BEZPŁATNE WARSZTATY 
STOLARSKIE I RĘKODZIEŁA

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Ina-
czej” realizuje znakomity projekt bezpłatnych warsztatów dla 
dorosłych i dzieci. Są jeszcze wolne miejsca na dwugodzinne 
warsztaty stolarskie i rękodzieła organizowane co tydzień. 
Warsztaty rękodzieła - w poniedziałki o godz. 17.00, stolarskie - 
w środy o 17.00, a spotkanie organizacyjne na warsztaty ogrod-
nicze – odbędzie się 15 października o godz. 15.00. Wszystkie 
warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, na parterze 
budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Partyzantów 2A. 

Ilość miejsc ograniczona, gdyż warsztaty organizowane są 
w grupach 10-15 osobowych. Zgłoszenia prosimy kierować pod 
adresem ekoludkifi o2018@vp.pl lub tel. 500 231 259. 

Są one fi nansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
toteż nie wiążą się z żadnymi opłatami, a wszelkie potrzebne 
materiały zapewnia organizator. Zachęcamy wszystkich zainte-
resowanych do udziału w tych atrakcyjnych działaniach. 6 października odbędzie się zbiórka 103 Próbnej Drużyny Wędrowni-

czej „AdAstra” w miejscu, o którym wiedzą tylko uczestnicy, więc aby 
w niej uczestniczyć harcerze proszą o kontakt - Fb: 103PDW AdAstra 
lub tel. 575 990 228. 

HARCERZE ZAPRASZAJĄ NA ZBIÓRKĘ

Bronisław Brandys lat 80 os. Manhatan 
Urszula Czyż zd. Kiera lat 95 ul.  M. Konopnickiej
Maria Czapka zd. Balcar lat 85 ul. Katowicka
Anna Handzel zd. Kołder lat 80 ul. Lipowska
Helena Janas-Dawidowicz zd. Müller lat 91 os. Manhatan
Romuald Kowalczyk lat 90 ul. Grabowa
Kurowska Alojzja zd. Kostka lat 80 ul. Chałupnicza
Waleria Kozłowska zd. Gańczarczyk lat 92 ul.  M. Konopnickiej
Erwin Makula  lat 80 ul. Traugutta
Stanisława Mynarska zd. Woźniak lat 85 ul. Pana Tadeusza
Jan Podżorski  lat 95 ul. Cholewy
Wanda Szczepańska lat 85 os. Cieszyńskie
Michał Sztwiertnia lat 80 ul. Źródlana
Emilia Śliwka zd. Wisełka lat 85 ul. Chabrów 
Zofi a Śliwka zd. Samiec lat 85 ul. Orłowa

*   *   *

SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE 
Radosław Seklecki, kandydat do Rady Miasta z KWW Wspól-

nie dla Ustronia i Artura Kluza z Okręgu nr 2 – Osiedle Ustroń 
Poniwiec zaprasza na spotkanie przedwyborcze, które odbę-
dzie się 15 października (poniedziałek) o godz. 18 w Centrum 
Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec.

*   *   *

CIESZYŃSKA KRAINA 
Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór dla 

operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy 
z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim obję-
tym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
– przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze 
turystyki/okołoturystyki. Termin składania wniosków: 1.10.-
15.10.2018 r. w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 
9 w Skoczowie. Wnioskodawcami mogą być osoby fi zyczne 
planujące podjąć działalność gospodarczą w obszarze turystyki/
okołoturystyki. 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.
cieszynskakraina.pl
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39/2018/4/R

TE NIESZCZĘSNE LAMPY
Tak określił stan oświetlenia przy ul. Daszyńskiego jeden 

z mieszkańców. Mówił, że w porównaniu do centrum, Zawodzia 
i niektórych rejonów miasta, jedna z głównych arterii komuni-
kacyjnych wygląda żałośnie. Latarnie są stare, świecą słabo, 
a niektóre wcale. Wyraził nadzieję, że oświetlenie ledowe dotrze 
również do jego dzielnicy. Przy okazji stwierdzono, że ciemny  
i zarośnięty park przy domu kultury nikomu nie służy, chyba że 
tym, którzy chcą łyknąć co nieco. Cztery ławki stojące w błocie 
nie spełniają swojej roli, a mogłoby to być sympatyczne miejsce 
relaksu dla osób starszych i rodziców z dziećmi. Radny Szeja 
przypomniał, że dwukrotnie składał w tej sprawie wniosek do 
Budżetu Obywatelskiego, ale nie zyskał odpowiedniego poparcia 
mieszkańców.  

NIE NASZ SKWEREK
Niezmiennie powrócił temat alejki – skweru, który biegnie 

wzdłuż osiedla Cieszyńskiego i ul. Daszyńskiego między szkołą 
a rondem. To miejsce spacerów, odpoczynku i spotkań mieszkań-
ców. Radni wyjaśniali, że cały czas działają w tej sprawie, jednak 
nie jest ona prosta do załatwienia, ponieważ miejsce to należy do 
Poczty Polskiej. Już wydawało się, że miasto może to przejąć,  
a w zamian odstąpić Poczcie działkę między urzędem poczto-
wym a parafią ewangelicką, gdzie można by urządzić wygodny 
parking dla klientów. Kierownik poczty był zainteresowany 
taką zamianą, ale nie zgodziła się „góra”. Ostatecznie sprawa 

Zebranie odbyło się w sali widowiskowej „Prażakówki”. Fot. M. Niemiec

HORROR NA TRAUGUTTA

(cd. na str. 6)

Zebrań w Ustroniu Polanie było w ostatnim czasie sporo. 
Wpierw te przygotowane przez Stowarzyszenie „Projekt 
Ustroń”, o którym pisaliśmy w zeszłym numerze, następnie te 
zwołane przez zarząd osiedla, o którym piszemy tutaj, ostat-
nim zaś było zebranie przedwyborcze Damiana Ryszawego, 
które będziemy opisywać w kolejnym numerze. Poruszonych 
tematów za każdym razem było dużo. 

Zebranie zarządu osiedla z mieszkańcami odbyło się we 
wtorkowe popołudnie, 25 września, na którym obecna była wi-
ceprzewodnicząca Rady Miasta Anna Rottermund oraz strażnicy 
miejscy. Na początku zostały przedstawione propozycje wnio-
sków do budżetu na 2019 rok. Przewodniczący zarządu Roman 
Zorychta zaznaczył, że wnioski mieszkańców także znajdą się 
wśród tych propozycji. 

– Po pierwsze, chcielibyśmy wykonać ścieżkę pieszo-rowerową 
od ul. Polańskiej do ul. Złocieni. Osiedle występowało do po-
wiatu z wnioskiem o wykonanie dalszej części chodnika na ul. 
Polańskiej. Władze powiatowe odmówiły argumentując to zbyt 
wąskim pasem drogi i niemożnością wybudowania chodnika, 
który wymaga określonych wymiarów. Jeśli nie da się tego zro-
bić wzdłuż drogi to wymyśliliśmy, aby ścieżkę zrobić po wale 
nadwiślanym. Następnie, wymagany jest remont ul. Papiernia. 
Wszyscy wiemy, że ten ciąg pieszy łączący Jaszowiec z wycią-

Mieszkańcy dopytywali o nierozwiązane dotąd sprawy, ważne dla 
codziennego funkcjonowania.                                   Fot. A. Jarczyk

CO Z 
MIESZKAŃCAMI?

25 września w „Prażakówce” z mieszkańcami Ustronia Dol-
nego spotkali się radni dzielnicy Krzysztof Pokorny i Andrzej 
Szeja, w spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Miasta 
Artur Kluz, sekretarz miasta Ireneusz Staniek oraz przedstawi-
ciele Straży Miejskiej w Ustroniu: komendant Jacek Tarnawie-
cki i Zbigniew Kisiała. Zanim przystąpiono do przyjmowania 
wniosków mieszkańców i omawiania bieżących spraw, radni 
poinformowali, że Komisja Budżetowa już zgłosiła wniosek 
dotyczący inwestycji na terenie Ustronia Dolnego – kanalizacji 
na Gojach oraz wymiany oświetlenia na ul. Daszyńskiego. 

(cd. na str. 6)
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Mieszkańcy zwycięskiej dzielnicy za-
pracowali na sukces, biorąc udział we 
wszystkich konkurencjach, choć nie 
zawsze zdobywając czołowe miejsca. Za-
czynali od ostatniego, potem awansowali 
na 3., na 2., a po sztafecie zostali liderami 
i tej pozycji już nie oddali. Tym samym 
Hermanicom przypadła główna nagroda 
5.000 zł dla tamtejszego przedszkola. 
Symboliczny czek z rąk burmistrza Ire-
neusza Szarca i przewodniczącego Rady 
Miasta Artura Kluza odebrała dyrektor 
placówki – Jolanta Cieślar, która dzięko-
wała wszystkim mieszkańcom, biorącym 
udział w spartakiadzie. Jak zapewniała, 
najwięcej radości nagroda przyniesie 
dzieciom, w zeszłym roku cieszyły się 
z tabletów.

Festyn na zakończenie II Spartakiady 
Dzielnic rozpoczął się o godz. 14 i od 
razu przystąpiono do gotowania kwaś-
nicy. Znający się na rzeczy kucharz 
nadzorował proces powstawania zupy, a 
w garnku mieszali członkowie Stowarzy-
szenia „Wspólnie dla Ustronia”, radni i 
kandydaci na radnych. Kwaśnica wyszła 
pełna smaku, nie żałowano kiełbasy, a na 
deser częstowano kołoczami. Kolejka 
była długa, zwłaszcza na początku de-
gustacji, ale nikomu nie zabrakło, często 
proszono o dokładkę. 

Tymczasem dzieci miały ciekawsze 
zajęcia. Wciąż okupowały wielki dmu-
chaniec, a gdy im się chwilowo znu-
dziło, szły na płytę rynku i brały udział  
w zabawach i konkursach. Chłopcy 
szczególnie zapalili się do konkursu 
strzałów na bramkę, a że w każdym 
mężczyźnie, czy się jest burmistrzem 
czy przewodniczącym, drzemie chłopiec, 
stanęli w szranki Ireneusz z Arturem. 
Prowadzący bał się podać wyniki tej 
konkurencji. Nie miał problemu z pozo-
stałymi, gdy prosił na scenę zawodników, 
a prezes Stowarzyszenia „Wspólnie dla 
Ustronia” Aleksandra Polak-Morkisz 
wręczała upominki i nagrody pieniężne. 

Na koniec festynu wystąpili utalen-
towani ustrońscy wokaliści, szlifujący 
swoje głosy pod okiem Karoliny Kidoń.

                                  Monika Niemiec

Klasyfikacja generalna II Spartakiady 
Dzielnic (w nawiasie liczba konkuren-
cji, w której wzięli udział reprezentanci 
dzielnicy): 1. Hermanice (6), 2. Lipowiec 
(6), 3. Ustroń Dolny (6), 4. Ustroń Cen-
trum (5), 5. Poniwiec (4), 6. Polana (3), 
7. Ustroń Górny (4), 8. Nierodzim (1), 9. 
Zawodzie (0).

Podziękowania od J. Cieślar.  Fot. M. Niemiec

FINAŁ 
Z 

KWAŚNICĄ

Zainteresowanie wzbudziła piłkarska rywalizacja na szczycie.                    Fot. M. Niemiec

Kwaśnica prawie gotowa.    Fot. M. Niemiec

Po konkursie słodycze i upominki, które wręcza A. Polak-Morkisz.              Fot. M. Niemiec

(cd. ze str. 1)
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znalazła swój finał w sądzie, w którym miasto chce uzyskać 
zgodę na przejęcie terenu przez zasiedzenie, udowadniając, że 
przez wiele lat ze swoich środków utrzymywała dróżkę. Decyzja 
powinna zapaść wkrótce, jeśli będzie dla nas korzystna, miasto 
przystąpi do remontu. 

HORROR NA UL. TRAUGUTTA
To określenie jednej z mieszkanek, która mówiła, że oznako-

wanie na ulicach osiedla Generałów jest nieczytelne. Komendant 
Tarnawiecki mówił, że zostało to sprawdzone i wszędzie, gdzie 
trzeba, stoją odpowiednie znaki. Mieszkanka twierdziła jed-
nak, że kierowcy, którzy tam parkują tak właśnie się tłumaczą. 
Stwierdzono, że są to wymówki, bo nieprawidłowo parkują, ale 
też żadne służby tam nie przyjeżdżają, żeby to sprawdzać. Do-
magano się, by strażnicy częściej kontrolowali ten rejon i karali 
mandatami osoby nieprzestrzegające przepisów. 

CZYJE LIŚCIE
Na początku jesieni zaniepokojenie mieszkańców budzą limity 

dotyczące odpadów zielonych, jakie można bezpłatnie oddać, 
a które zostały wprowadzone w ubiegłym roku. Mówiono, że 
grabią i zbierają liście, spadające z nie ich, a miejskich drzew. 
Zastanawiali się, czy będą musieli za nie płacić. Przedstawiciele 
samorządu tłumaczyli, że nie. Wprawdzie limity zostały wpro-
wadzone, ale na najbliższej sesji odbędzie się głosowanie nad 
uchwałą znoszącą ograniczenia przy bezpłatnym oddawaniu 
odpadów zielonych, ponieważ wcześniejsze uregulowania się 
nie sprawdziły. Próbowano zaoszczędzić na wydatkach na go-
spodarkę odpadami, bo są one bardzo wysokie, ale okazało się, 
że nie tędy droga. Przewodniczący Kluz mówił, że nikt jeszcze 
nie zapłacił za nadwyżkę bioodpadów i nie zapłaci. Obecni na 
sali domagali się również, by z liści, ale też piasku i pyłu sprzą-
tać ulice. Padło stwierdzenie, że centrum miasta kończy się na 
poczcie, a dalej ulice są zaniedbane.  

OCZEKIWANY REMONT…
Nie mogło zabraknąć tematu ul. Fabrycznej, która wymaga 

pilnego remontu. Radni wyjaśniali, że remont był zaplanowany 
na ten rok, ale środki musiano przenieść na modernizację pla-
cówek oświatowych, bo pojawiła się możliwość skorzystania 
z pieniędzy zewnętrznych i trzeba było zabezpieczyć środki 
własne. Jest projekt wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwo-
leniem na budowę, więc kolejny raz zostanie złożony wniosek 
o środki na remont w przyszłorocznym budżecie. Nie można jed-
nak zagwarantować, że już w przyszłym roku uda się go przepro-
wadzić, bo ulic wymagających modernizacji jest w mieście dużo. 
Mieszkańcy pytali, czy w projekcie jest uwzględniony chodnik 
i dowiedzieli się, że wybudowany zostanie z jednej strony. Przy 

giem powinien wyglądać inaczej. Droga powinna być odnowiona 
i utwardzona. Po trzecie, chcemy zająć się kwestią wykonania 
mostka, który łączyłby plac zabaw z drogą. Tego mostku, który 
wybudowany jest przy barze Jaszowiec, nie chcieliśmy. On jest 
zupełnie niepotrzebny – mówił Roman Zorychta. – Kolejnym 
punktem jest wykonanie na Jaszowcu drugiego etapu budowy 
sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej. Projekt został 
wykonany, przeprowadzono jego pierwszy etap i na tym za-
kończono. Wiemy, że dalsza część pracy jest bardzo trudna 
technicznie, ale należy go wykonać, żeby mieszkańcy mieli 
podpięcie do wszystkich sieci. 

Ponadto, zarząd osiedla chce wnioskować o remont ul. Tury-
stycznej i ul. Złocieni, na których trzeba wymienić nawierzch-
nię asfaltową. Ważne jest także wykonanie nakładki na ul. 
Wczasowej, budowa Skate Parku na Jaszowcu wraz z odnogą 
ścieżek turystycznych, które są obecnie zarośnięte i de facto 
nie funkcjonują, zaś w Szkole Podstawowej nr 3 potrzebny jest 
remont sali gimnastycznej i szatni. 

Do głosu doszli mieszkańcy. Wpierw wypowiadał się pewien 
pan, który stwierdził, że większość punktów omawianych na 
poprzednich zebraniach nie zostało zrealizowanych. 

– Pracuję w firmie drogowej, która realizuje usługi na 
rzecz miasta Ustroń. Droga przy szkole była wykonywa-
na w ramach remontów cząstkowych, to po prostu odtwo-
rzenie starej drogi, która była już wcześniej. Niestety, do 
utworzenia nowej nawierzchni nie było pieniędzy, położyli-
śmy asfalt taki, jaki jest. Szkoła remontowała tutaj chodnik  
i w pewnej chwili budowa zbliżyła się do kanalizacji wody. 
Zrobiliście studnię chłonną, która po części odbiera tę wodę. 
Ale z tego co pamiętam to tylko to zostało zrobione. A in-
nych punktów nie zrealizowano, np. progi zwalniające na 
ul. Chabrów, kwestia ścieżek rowerowych czy cmentarza.  
A pan powinien być głosem naszej społeczności – zwracał się 
do przewodniczącego osiedla. Ten z kolei tłumaczył, że zarząd 
jest organem pomocniczym RM i nie ma władzy decydowania 
o przeznaczaniu pieniędzy na poszczególne wnioski. Niemniej, 
wszystkie propozycje są przekazywane radnym i monitorowane. 

Mieszkańcy zwracali uwagę na to, aby dołączyć do listy 
wniosków konieczność wyremontowania ul. Chabrów, zain-
stalowania progów zwalniających i wybudowania parkingu 
przy nowym osiedlu. 

– Tam przy nowym osiedlu nie ma gdzie parkować. A garaże 
są drogie – mówił jeden z mieszkańców. Pewna pani relacjono-
wała spotkanie z burmistrzem ws. progów. – Co do progów to 
pan burmistrz pytał, co z samochodami. „Kto będzie odpowiadał 

TERMIN PŁATNOŚCI 
ZA ODPADY KOMUNALNE

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności III 
raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
upływa w dniu 5.10.2018 r. Wpłaty można dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub na rachunek 
bankowy Miasta Ustroń.

JUBILEUSZOWA SZKOŁA
SZCZEPAŃSKIEGO

Już w poniedziałek, 8 października, rozpocznie się V Wolna 
Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szcze-
pańskiego. Program tegorocznej edycji, tak jak poprzednich, 
zapowiada się wielce interesująco, a uświetnią go wykłady 
znamienitych gości. Inauguracja WSNFiS nastąpi na Wydziale 
Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie o godz. 9.00, tam też 
będzie można posłuchać profesorów Tadeusza Sławka, Jerzego 
Bartmińskiego i Bogdana Dembińskiego. Na popołudnie przypa-
da jak zwykle część ustrońska: złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Jana Szczepańskiego, a później pierwsza część konferencji (od 
15.30 w MDK „Prażakówka”) oraz promocja książki ks. prof. 
Janusza Mariańskiego Kondycja religijna i moralna młodzieży 
szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 (o 17.30 w Muzeum 
Ustrońskim). Wtorek (9 października) rozpocznie się od drugiej 
części konferencji w hotelu „Wilga”, po czym uczestnicy pojadą 
do Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie. Dwa kolejne dni 
to tradycyjnie warsztaty dla uczniów – w środę na UŚ w Cieszynie,  
a w czwartek w SP-1 w Ustroniu. Szczegółowy program: http://szko-
laszczepanskiego.ustron.pl/plan-szkoly/ Serdecznie zapraszamy.

KONSULTACJE I PRZETARGI 
27.09.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Wymiana barier 
energochłonnych w ciągu ulic Wczasowej i Równica w Ustroniu -  ter-
min składania ofert – do dnia 5.10.2018 do godziny 10:00.
1.10.2018 r. zostały opublikowane konkursy ofert:
1) Modernizacja części elewacji hal i budynku biurowego przy ul. 
Kościelnej 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Mo-
dernizacje budynków komunalnych” -  termin składania ofert – do dnia 
9.10.2018 do godziny 10:00.
2) Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta 
Ustroń - termin składania ofert – do dnia 9.10.2018 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl  

(cd. ze str. 4) (cd. ze str. 4)
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LIST DO REDAKCJI
 Wydawało mi się, że znam strukturę organizacyjną klubu 

KS „Kuźnia”, ale jak to w życiu, człowiek ciągle się uczy i po 
ostatnim liście do redakcji pana Artura Kluza (przewodniczą-
cego Rady Miasta) wnioskuję, że jest rzecznikiem tegoż klubu  
i to wiele rzeczy wyjaśnia. Prezes klubu ma od tego swoich ludzi, 
żeby tłumaczyli jego wypowiedzi, to tak jak w komedii „Miś”  
i tylko pytać, czy w nowym obiekcie sportowym jest „wiadoma” 
szafa, gdzie można było wygłaszać pamiętne „Łubudubu ...”.

Ale do rzeczy. Wszystkie dane jakie podaję i kiedykolwiek poda-
wałem, można sprawdzić w stosownych wydziałach UM.

Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekrea-
cyjnego w Ustroniu. 

W 2009 roku opracowano koncepcję dla stworzenia centrum 
pobytowego pod Euro 2012. Wymogów pod centrum pobytowe nie 
spełniał jedynie teren boisk KS „Kuźnia” w Ustroniu. 

• Opracowano koncepcję przebudowy w/w boiska: dwa boiska 
pełnowymiarowe, w tym jedno o sztucznej nawierzchni z oświetle-
niem, bieżnie i urządzenia lekkoatletyczne, dwie zadaszone trybuny 
na 3120 widzów, szatnie, odnowa biologiczna, parking dwupozio-
mowy na 150 pojazdów (takie warunki były podyktowane przez 
organizatora Euro 2012). Wstępny koszt opiewał na 28.350.000 zł.

• Kiedy okazało się, że nie będzie dofinansowania na centra 
pobytowe (w tym czasie dofinansowanie utracił „Stadion Ślą-
ski”), w maju 2010 ogłoszono przetarg na wykonanie projektu 
budowlanego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zakres 
obejmował cały teren (od ogrodzenia Inżbudu do hali tenisowej) 
z pracami rozbiórkowymi z odprowadzeniem wód deszczowych 
do rzeki Wisły. Pozwolenie budowlane otrzymano 7.11. 2011 r.

• W lutym 2012 roku zlecono projektantowi wykonanie podziału 
zadania na 4 etapy i opracowanie projektu zamiennego. W dal-
szym ciągu teren opracowania obejmuje arenę lekkoatletyczną z 
bieżniami i skoczniami. Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 
17 listopada 2014 r. Koszt całości robót oszacowano w kosztory-
sach inwestorskich na 18.378.386,17 zł.

Już w nowej kadencji obecna Rada Miasta na bazie istniejącego 
pozwolenia na budowę z 7.11.2011 r. i zamiennego z 17.11.2014 r. 
podjęła decyzję o przystąpieniu w maju 2015 do robót obejmują-
cych boisko pełnowymiarowe o nawierzchni sztucznej. W dalszej 
kolejności zlecono wykonanie projektu boiska o nawierzchni z 
trawy naturalnej, bez elementów areny lekkoatletycznej. Zakres 
prac projektowych ograniczono w stosunku do pierwotnego 
projektu pozostawiając w sąsiedztwie hali tenisowej obszar do 
zagospodarowania o powierzchni ok. 0,70 ha.

Pozwolenie na budowę uzyskano 1.04.2016 r. Koszt robót 
oszacowano na 10.029.779,41 zł.

Co wiemy dzisiaj:
• Kosztorys inwestorski z 17 listopada 2014 zadania z infra-

strukturą lekkoatletyczną to 18.378.386,17 zł (była możliwość 
pozyskania 2 mln. zł na infrastrukturę lekkoatletyczną oraz dofi-
nansowanie w wysokości ok. 1.5 mln zł na boiska piłkarskie - bo 
tyle otrzymano obecnie).

• Kwota zadania zapisana w uchwalonej w grudniu 2017 roku 
WPF to 13.106.287 zł.

• Kosztorys inwestorski po zmianach tzw. orlika lekkoatletycz-
nego przy SP-5 to 3.895.965.92 zł.

• Koszt budowy bieżni przy SP-2 to 480.000 zł. 
• Kosztu bieżni przy SP-1 nie można określić, bo nie ma projektu. 
Reasumując powyższe dane widać, że koszt realizacji zadania 

z infrastrukturą lekkoatletyczną byłby tańszy niż rozwiązanie 
zaproponowane obecnie. 

Co do tłumaczenia, że zaplecze lekkoatletyczne przy SP-5 
nie zostało zrealizowane z powodu koniecznych prac termomo-
dernizacyjnych szkoły, to akurat kto jak kto, ale Pan powinien 
wiedzieć, bo toczą się one od 2014 roku, a Pan zasiadał już  
w Radzie (Patrz WPF). Co do bieżni przy SP-2 – to przecież KWW 
„Wspólnie dla Ustronia” planował basen i to nie przewidzieli-
ście, że tam będzie bieżnia? Obecna koncepcja basenu pozwala 
realizować tam bieżnię.

Co do finansowania organizacji pożytku publicznego, w tym 
klubów sportowych, to trzeba przyznać rację, że na „niektóre” 
zadania ogłoszone w konkursach zwiększono środki w porówna-

KONCERT JUBILEUSZOWY
6 października, godz. 17.00

MDK „Prażakówka”

niu z ubiegłym rokiem, ale były też takie, które otrzymały mniejsze 
środki, np. zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki 
ręcznej w MKS „Ustroń” o 14 tys. zł, co nie przeszkadzało Panu 
przypisać sobie w „broszurce osiągnięć”sukcesów, jakie osiągnę-
li w ostatnim czasie (gańba). Wspieranie działalności organizacji 
pożytku publicznego w naszym mieście od wielu lat było troską 
samorządu, a liczba ich działających najlepiej o tym świadczy. 

Istotnie w informacji jaką podałem a dotyczącą dzierżawy 
parkingu oraz koszty utrzymania obiektów przy ul. Sportowej 
i Hermanicach, była „nieprawdziwa”. Tak, zaniżyłem o 60 tys. 
zł koszty utrzymania w/w obiektów. Wg Pana to 260 tys. zł a ja 
podałem 200 tys.(nie znam kosztów osobowych zatrudnionych 
tam osób, o czym pisałem). 

Tak więc: 
•  szkolenie i udział w zawodach od skrzatów po juniorów 160 000 zł
• drużyna seniorów 63 000 zł
• obóz dla dzieci  10 000 zł
• utrzymanie obiektów (kwota podana przez Pana) 260000 zł

Razem: 493000 zł/ 220 = 2240 zł/osobę
Dzierżawa parkingu przy boiskach to osobna historia.
• 20 listopada 2017 roku wpływa oferta KS „Kuźnia” na kwotę 

42 675 zł brutto rocznie
• 22 stycznia 2018 roku wpływa oferta UKS „Beskidy” na 

kwotę 100 000 zł rocznie. 
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej na 36. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2018 roku 
rozpatrując w/w oferty, nie zajmuje stanowiska, chociaż wydaje 
się ono być jednoznaczne.

• 12 marca 2018 roku wpływa wspólna oferta na w/w dzierżawę 
KS „Kuźnia” i UKS „Beskidy” na kwotę 48 000 zł. W/w komisja 
na 37. posiedzeniu 14 marca br. oczywiście pozytywnie opiniuje 
tę ofertę. Tak więc tu ma Pan rację, że dochody z parkingu sta-
nowią dochód dla dwóch klubów. Osobiście uważam, że parking 
ten nie powinien być dzierżawiony.

Co do „Orlika” to koszty jego budowy (wkład własny + 1 mln 
zł. taka była dotacja, a nie 66%) i realizacji programu, jaki zakła-
dał ten program pozwoliły zrealizować 3 boiska wielofunkcyjne 
przy 5 szkołach. Teraz ma Pan dwa pełnowymiarowe „orliki” 
za 8 mln. zł, w tym jedno na specjalne okazje.

Nie rozumiem w czym miałby przeszkadzać stadion z infra-
strukturą lekkoatletyczną (to, co jest obecnie to boiska piłkarskie)  
w promocji miasta. Uważam wręcz przeciwnie, oferta, jaka skie-
rowana byłaby na inne dyscypliny, mogłaby ją tylko poszerzyć,  
a zawody rangi mistrzowskiej w kategorii młodzików czy ju-
niorów można byłoby tam przeprowadzić. Zawody o mistrzo-
stwo Ustronia w skoku o tyczce stanowiłyby nie lada atrakcję,  
a określona wysokość nagród pozwoliła na start określonej rangi 
zawodników. Przypomnę, że w jednej z edycji tego konkursu starto-
wała kadra Polski z Marianem Kolasą i Anna Rogowską na czele, 
a zawody odbywały się na rynku przy bardzo licznej widowni. 

Życząc dalszej owocnej pracy jako rzecznik Pana Prezesa, 
                                                                       Stanisław Malina
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Inaugurację roku akademickiego UTW 
urządzono 29 września w MDK „Praża-
kówka” z ambitnym i atrakcyjnym pro-
gramem, toteż zgromadziło się wiele osób, 
również spoza Ustronia, nie tylko słucha-
czy UTW, i wszystkie miejsca zostały 
zajęte. „Dobiec do mety, to znaczy biec 
dalej” takim mottem rozpoczęła Danuta 
Koenig, przewodnicząca Rady Programo-
wej Uniwersytetu, która powitała oficjal-
nych gości i ze swadą, jak zwykle po mi-
strzowsku prowadziła uroczystość, dając 
tym do zrozumienia, że w profesjonalnej 
konferansjerce i perfekcyjnej organizacji 
imprez nie ma w Ustroniu sobie równych. 
Na uroczystość przybyli m.in.: burmistrz 
Ireneusz Szarzec, przewodniczący Rady 
Miasta Artur Kluz, prodziekan Wydziału 
Etnologii i Nauki o Edukacji UŚ w Cie-
szynie prof. dr hab. Bogusław Dziadzia  
i prezes Stowarzyszenia „Projekt Ustroń” 
Przemysław Korcz.

Otwarcia nowego roku UTW dokonał 
burmistrz miasta z przewodniczącym Rady 
Fundacji Stanisławem Kubiciusem, a po 
odegraniu hymnu „Gaudeamus igitur” głos 
zabrał Bogusław Dziadzia, podkreślając, 
że Uniwersytet Śląski objął patronat nad 
naszą placówką. Wykład inauguracyjny 
wygłosił prof. Tadeusz Sławek pt. „Polskie 
sentymenty i resentymenty”, który powie-
dział m.in.: „Życzę państwu pomyślnego 
roku, jako że będąc rektorem bardzo poma-
galiśmy UTW, które już wówczas istniały. 
Będą się one cieszyły zawsze opieką rek-
torów we własnym interesie, bo przecież 
każdy dochodzi do wieku, kiedy stanie się 
słuchaczem UTW. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z sy-
tuacji, która jest coraz bardziej dokuczli-
wa, mam na myśli spory polsko-polskie  

i chciałbym przez chwilę zastanowić się 
nad platformą, która mogłaby być stwo-
rzona dla podjęcia rozważań na temat 
naszej przyszłości. Najpierw należałoby 
popatrzeć skąd przychodzimy, z jakim 
bagażem sentymentów, czyli uczuć, emocji 
i resentymentów, czyli urazów, poczu-
ciem bycia poszkodowanym przez historię  
i może uda się wypracować podstawę, 
która dla zwaśnionych stron stanowiłaby 
wspólny mianownik pochodzenia histo-
rycznego. Norman Davies zatytułował 
historię Polski „Boże igrzysko”. Igrzysko 
znaczy tyle co zabawka, komedia, dramat 
i odnosi się do kraju, któremu los płatał 
złośliwe figle i w którym ironiczne po-
czucie humoru stanowiło niezbędny wa-
runek przetrwania. Z tego można wysnuć 
podstawowe wnioski. Po pierwsze taki, że 
historię Polski odczytujemy jako pewnego 
rodzaju zabawę przeznaczenia z ludźmi. 
Autor miał pewnie na myśli rozmaite 
paradoksalne sytuacje w polskich dzie-
jach z perspektywy czasu nonsensowne. 
On to nazywa złośliwymi figlami, ale też 
drugi wniosek byłby taki: to, że udało się 
przetrwać zawdzięczamy „ironicznemu 
dystansowi i poczuciu humoru, co stano-
wiło niezbędny warunek przetrwania”. Oto 
jesteśmy krajem, który miał historię trudną, 
krwawą, ale wyjątkową. I taki wniosek 
wszystkie dyskutujące strony często przyj-
mują. Historyk Maciej Janowski mówi, że 
przez całe lata Polacy karmieni byli mitem 
o wspaniałości i wyjątkowości. Tymcza-
sem nasza historia nie jest wyjątkowa. To 
dzieje przeciętnego, peryferyjnego kraju, 
zacofanej gospodarki i przeciętnej kultury 
odtwórczej, przejmującej raczej cudze 
idee, niż wytwarzającej własne. Remedium 
na to byłoby przywołanie do porządku. Ten 

spór, czy pogłębiać mit wyjątkowości, czy 
nie, toczył się zawsze. W przeszłości im 
słabszy był nasz kraj, tym mocniej ów mit 
popularyzowano. 

Stanisław Konarski, wybitny polski 
umysł oświeceniowy napisał: „Rządźmy 
się jak ludzie rozumni, nic nie preten-
dujmy nad innych ludzi”. Ta uwaga jest 
wciąż aktualna. Dramat rozbiorów pogłę-
bił dylematy. Gdy Zachód budował silne 
państwa w oparciu o miasta i przemysł, 
Polacy, pozbawieni państwowości mu-
sieli zabiegać o narodowe przetrwanie 
w sytuacji głębokiego podziału na dwa 
narody – szlachecki i chłopski. Wielu 
myślicieli uważało, że ta szlacheckość 
w polskiej kulturze działa na niekorzyść, 
budując kulturę zacofania w stosunku do 
Zachodu. Dziś też nieraz mamy nawiązanie 
do kultury szlacheckiej jako rzekomo nas 
uwznioślającej, wzmagającej poczucie 
dumy narodowej, lecz nie pamięta się  
o tym, że szlachta stanowiła tylko około 8% 
populacji, a pozostała reszta, czyli chłop-
stwo i mieszczanie, nie miała żadnych 
praw. Jan Jakub Rousseau zaproszony, by 
napisał opinię o rządzie polskim zarzucał, 
że szlachta zupełnie nie zwracała uwagi 
na całą resztę społeczeństwa: „Bądźcie 
ludźmi, ale nie pochlebiajcie sobie, że nimi 
jesteście, dopóki braci swoich będziecie 
trzymać w okowach”. Paradoksalnie wol-
ność chłopom przynieśli zaborcy. Od XVI 
wieku drogi Polski i Zachodu poruszają 
się w innym kierunku, ci pierwsi stawia-
ją na rozwój miast, my upatrujemy siłę  
w uprawie roli. Stanisław Staszic w świet-
nej książce „Przestrogi dla Polski” wy-
szydzał: „Który kraj jest tak głupi, by 
zniszczyć mieszczan i zapobiec, by handel 
nigdy nie powstawał?”. Niezależnie od 
złych intencji sąsiadów, czy aby nie było 
tak, że zaborcy nas zagarnęli dlatego, że 
my sami nie potrafiliśmy się zająć swoimi 
sprawami? Należy rozważać krytycznie 
wszystkie mitologizujące zapędy, których 
politycy używają. Końcowy wniosek na-
suwa się taki, że Polska może przetrwać 
tylko w wielkiej rodzinie wielu państw.” 

W części artystycznej wystąpił znako-
mity zespół „Tekla Klebetnica”, założony 
12 lat temu i mający już światową renomę, 
który popularyzuje folklor na najwyższym 
poziomie i zachwyca swoją muzyką oraz 
pasją, z jaką ją wykonuje. Repertuar jest 
bardzo zróżnicowany, bo artyści sięgają 
nie tylko po twórczość południowej Polski, 
ale także słowacką, węgierską i rumuńską. 
Zespół wystąpił w trzyosobowym składzie 
z piękną wokalistką o anielskim głosie  
i mistrzynią skrzypiec Anną Adamowską, 
która od półtora miesiąca jest żoną akor-
deonisty i menadżera grupy Zygmunta 
Czupryna z Ustronia, a na kontrabasie grał 
Stanisław Dudek. 

Była to piękna uroczystość zakończona 
eleganckim poczęstunkiem i niekończą-
cymi się rozmowami zaprzyjaźnionych 
studentów UTW, którzy otrzymali ulotkę 
ze szczegółowym harmonogramem zajęć. 
Inauguracja nowego roku akademickiego 
stanowiła też okazję, by zapisać się na 
różnorodne zajęcia i warsztaty, gdyż od  
1 października Uniwersytet ruszył pełną  
parą.                                Lidia Szkaradnik

 

DOBIEC DO METY, TO ZNACZY 
BIEC DALEJ

Posiadanie uniwersytetu nobilituje i dodaje splendoru każdemu miastu, toteż należy 
podkreślić, że utworzenie w 2017 r. przy Fundacji Esprit w Ustroniu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, który prężnie działa i stale się rozwija, było znakomitym pomy-
słem i potrzebą chwili. Instytucja ta proponuje wszystkim zainteresowanym, którzy 
zakończyli już działalność zawodową, a jest to w naszej społeczności coraz bardziej 
znacząca grupa, różne formy aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej. Poprzez 
zdobywanie różnorodnej wiedzy, kształtowanie przydatnych umiejętności, zajęcia 
ruchowe, rozwijanie zainteresowań oraz nawiązywanie kontaktów społecznych 
uczestnicy mają tutaj możliwości wszechstronnego rozwoju. 

  Fot. K. Marciniuk
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Tymi słowami można by opisać tego-
roczny wyjazd wakacyjno-koncertowy 
Estrady Ludowej „Czantoria”. Reprezen-
tacyjny zespół Miasta Ustroń wyruszył  
w trasę 30 lipca we wczesnych godzinach 
rannych. Głównym celem eskapady była 
Łotwa – miasto Rezekne (Rzeżyca), gdzie 
kilka dni później miał odbyć się między-
narodowy Etno Festiwal „Gosti 2018”, 
na który Estrada otrzymała zaproszenie 
jeszcze w grudniu 2017 roku w Pra-
dze. Wtedy to „Czantoria” koncertowała  
w stolicy Republiki Czeskiej wraz z żeń-
skim chórem „Jutrzenka” ze Wschodu. 
Śpiewającym paniom tak bardzo spodobał 
się występ ustroniaków, że zdecydowały 
się zaprosić ich na wspomniany festiwal, 
który w formie i wyrazie artystycznym 
zbliżony jest do Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej. 

Z uwagi na odległość dzielącą Ustroń 
od miejsca docelowego (1200 km) Estra-
da postanowiła podzielić trasę na kilka 
interesujących przystanków. Plan wy-
cieczki okazał się wyjątkowo ambitny 
i wymagający nawet dla najmłodszych 
przedstawicieli zespołu. Przez pierwsze 
cztery dni wyjazdu członkowie „Czanto-
rii” codziennie nocowali w innym miej-
scu. Do środy zwiedzili oni pięć miast 
w trzech krajach! 

Pierwszym przystankiem, jeszcze 
w Polsce, była Warszawa z Łazienkami 
Królewskimi i Starym Miastem, następ-
nym, znajdującym się już znacznie bliżej 
naszej wschodniej granicy – Augustów, 
do którego zespół dotarł wieczorem, 
a więc w najlepszym momencie, aby 
przywitać noc zatopioną w jeziorach. 
Nazajutrz Estrada opuściła ojczyznę 
i udała się w kierunku Litwy, gdzie tego 
samego dnia zwiedziała przepiękny go-
tycki zamek w Trokach, a także miała 
okazję skosztować typowego dla kuchni 
litewskiej przysmaku – kibinów, będących 
rodzajem pierogów z ciasta drożdżowego 
z farszem mięsnym. Po zaspokojeniu 
ciała należało zadowolić również duszę  
w kolejnym pięknym mieście – Wilnie. 
Tam ustroniacy podziwiali m.in. Ostrą 
Bramę i Plac Katedralny wraz z Bazyliką 
archikatedralną św. Stanisława i św. Wła-
dysława oraz cmentarz na Rossie.

Kolejne przystanki miały miejsce już na 
Łotwie, gdzie zespół w pierwszej kolejno-
ści zwiedził stolicę kraju, Rygę, a w niej 
– zachwycające secesyjne ulice czy zabyt-
kowe Stare Miasto. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć wieczornego spaceru, któremu 
towarzyszył zachód słońca nad rzeką 
Dźwiną. Kolejnym punktem wycieczki 
była miejscowość Krasław, w której chó-
rzyści zostali przyjęci przez przesympa-
tycznego przedstawiciela zamieszkującej 
ten obszar Polonii – Józefa Dobkiewicza, 
będącego również emerytowanym dyrek-
torem tamtejszego Domu Kultury. Tuż po 
intensywnym zwiedzaniu tego urokliwego 
miasteczka, „Czantoria” dała koncert  
w kościele pw. św. Ludwika. Wieczorem 
śpiewaków czekała niespodzianka, a mia-
nowicie nocleg nad jeziorem Salaju oraz 
grill przygotowany przez wspomniany już 
wcześniej zespół „Jutrzenka”. 

Dwa ostatnie dni wyjazdu Estrada 
stacjonowała… na Malcie – łotewskiej 
wsi, znajdującej się w bliskiej odległości 
od festiwalowego miasta Rezekne. Tam, 
w piątkowy wieczór, „Czantoria” dała 
świetny występ w pięknej, nowo wyre-
montowanej i znakomitej pod względem 
akustycznym sali koncertowej. Wystę-
powały również ukraińskie, łotewskie 
i rosyjskie grupy artystyczne, na któ-
rych tle Polacy nie pozostawili żadnych 
zastrzeżeń co do poziomu umiejętności 
wokalnych i scenicznych. 

Sobota stanowiła punkt kulminacyjny 
festiwalu, był to również najważniejszy 
dzień wyjazdu ustroniaków. Od rana cze-
kały ich bowiem długie i męczące próby 
wraz z zespołami z Litwy, Łotwy, Białoru-
si, Estonii, Niemiec, Ukrainy i Rosji. Punk-
tualnie o piętnastej rozpoczął się koncert, 
który trwał ponad dwie godziny. Śpiewom 
i tańcom nie było końca, Polacy zapre-
zentowali w trakcie występów między 
innymi utwory takie jak: „Hej, tam w do-
linie”, „Hej Gróniczki” czy „Kaj żeś była 
Hanuliczko”. Wszystkie koncerty „Czan-
torii” prowadziła dyrygent i kierownik 
artystyczny zespołu – Danuta Zoń-Ciuk, 
która tego dnia, wraz z prezesem zespołu  
Zbigniewem Tyrną i Krystyną Kuklą, bę-
dącą wieloletnią konferansjerką Estrady, 
udzieliła wywiadu do tamtejszej telewizji 

CZY WARTO BYŁO? WARTO! polonijnej. Dzień wcześniej pan Tyrna  
i pani Zoń-Ciuk spotkali się z merem łotew-
skiego miasta Rzeżyca Aleksandrem Barta-
szewiczem, od którego otrzymali dyplom 
i statuetkę. Uwieńczeniem zagranicznego 
tournée i festiwalu był udział w barwnym 
korowodzie, który przeszedł ulicami Re-
zekne. 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników 
Kultury Ludowej „Czantoria” pragnie 
w imieniu swoim i zespołu serdecz-
nie podziękować Burmistrzowi Miasta 
Ustroń Ireneuszowi Szarcowi za pomoc 
w realizacji wyjazdu, podczas którego 
Estrada miała możliwość rozpowszech-
niania rodzimego folkloru, jak również 
reprezentowania i promowania miasta.  
W tym celu zespołowi udostępnione zo-
stały materiały promocyjne, takie jak ba-
nery czy proporce. Na Wschód dojechał  
z „Czantorią” również Ustroniaczek, który 
trafił między innymi w ręce dyrektor-
ki Państwowego Polskiego Gimnazjum  
w Rezekne pani Walentyny Szydłowskiej. 

Kilka dni po powrocie zespół dał 
koncert na terenie kompleksu Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowego  
w Lesznej Dolnej (Czechy), a także pod-
czas Międzynarodowego Dnia Osób Star-
szych, który miał miejsce na ustrońskim 
rynku.                                  Edyta Kostka
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Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało się 
zrealizować w pani dzielnicy, a czego się nie udało w czasie 
kadencji 2014-2018? 
Decydując się na udział w wyborach określiłam pewne cele, które 
chciałam realizować. Uznałam, że jako mieszkanka Ustronia, 
radna, mogę mieć wpływ na rozwój miasta, w szczególności na 
poprawę infrastruktury, bezpieczeństwo mieszkańców, udział 
mieszkańców we współzarządzaniu miastem, uporządkowanie 
spraw terenowo-prawnych, stanowienie prawa miejscowego, 
estetykę. Wybory do Rady Miasta Ustroń z dzielnicy Zawodzie 
wygrałam, ale jako radna „gorszego sortu” miałam ograniczone 
możliwości realizacji planowanych zamierzeń. Kilkakrotnie wy-
powiadałam się na sesjach, w interpelacjach i na łamach Gazety 
Ustrońskiej, mieszkańcy mieli więc okazję dowiedzieć się, z jaki-
mi trudnościami przyszło mi się mierzyć. Nie będę przedstawiać 
swojego udziału w pracach Rady Miasta, bo sukcesy przypisali 
sobie, jeśli chodzi o dzielnicę to poprzedni Zarząd Osiedla Za-
wodzie, a jeśli chodzi o miasto to radni w udzielanych wcześniej 
wywiadach. Nie chcę tego powielać. A czy były to sukcesy, ocenią 
mieszkańcy 21 października przy urnach wyborczych.
Jakie, pani zdaniem, były sukcesy i porażki w skali miasta? 
Ustroń jest uzdrowiskiem, musi funkcjonować i rozwijać się  
zgodnie z przepisami ustawy tzw. uzdrowiskowej. Liczne imprezy 
samochodowe i motocyklowe, tłok motoryzacyjny, zwłaszcza 
w weekendy, stwarza zagrożenia klimatyczne, powoduje hałas, 
utrudnienia w poruszaniu się po mieście i dojazd do szpitali  
i sanatoriów. Przewodniczący Komisji Budżetu i Przestrzegania 
Prawa zorganizował nawet rajd motocyklowy w strefie uzdrowi-
skowej, co jest zabronione. Tymczasem trzeba nam debatować 
o wyprowadzeniu ruchu z miasta, wykonaniu parkingów na 
obrzeżach miasta i wprowadzeniu ekologicznego transportu 
miejskiego. Zapraszanie coraz większej liczby zmotoryzowa-
nych turystów i fanów motoryzacji do centrum Ustronia i do 
strefy uzdrowiskowej uważam za zagrożenie i wyraz braku per-
spektywicznego myślenia. Tragicznej sytuacji komunikacyjnej  
w sezonie nie poprawi wybudowanie parkingu nad samą Wisłą. 
Konieczna jest też lokalizacja tężni w strefie uzdrowiskowej. 
Trwają rozmowy z decydentami, ale priorytetem jest budowa 
kompleksu basenowego. 

Współpraca Rady Miasta z Przedsiębiorstwem Uzdrowi-
skowym „Ustroń” SA nie istnieje, a jest to największy pra-
codawca w Ustroniu, filar statusu uzdrowiskowego miasta. 
Na początku kadencji przedstawiciele Uzdrowiska byli 
gośćmi na sesji i przedstawiali wizualizację swoich planów 
inwestycyjnych, sposób potraktowania gości był żenujący 
i niedopuszczalny. Gdzie są standardy...?
Czy tak właśnie wyobrażała sobie pani pracę radnej, co panią 
zaskoczyło? 
Działania rady mijającej kadencji przeszły moje najśmielsze wy-
obrażenia. Przedstawiciel ugrupowania rządzącego sam napisał  
o przeprowadzonej w nocy intrydze przez własnych radnych, 
dotyczącej opłaty uzdrowiskowej, ale takich „intryg” było więcej. 
Bo jak inaczej nazwać działania tejże komisji, dążące do likwi-
dacji Miejskiego Domu Spokojnej Starości. Nie było konsultacji 
z pozostałymi radnymi, wyniki finansowe MDSS zostały źle ob-
liczone, nie podano prawdziwego celu likwidacji i przeniesienia 
pensjonariuszy do prywatnego ośrodka, a aspekt oszczędnościowy 
okazał się nieprawdziwy. Razem z członkami Komisji Rewizyjnej, 
której przewodniczyłam, kontrolowaliśmy finanse w/w placówki,  
a wyliczenia, które przeprowadzono, jasno wskazywały jak bar-
dzo nieopłacalna dla miasta i dla ustroniaków byłaby likwidacja 
MDSS. Cele ugrupowania stawiano na pierwszym miejscu, nie 
oglądając się na mieszkańców. Gdy zaś prywatne ambicje po-
szczególnych członków stały się rozbieżne, rozeszły się drogi 
członków Wspólnie dla Ustronia - może jest to celowe?! Jedna 
przedstawicielka krytykuje spółki miejskie, do czego nie ma 
uprawnień, druga dziękuje szefom spółek za współpracę i wiedzę. 
Przykładów mogę podać więcej, ale mam nadzieję, że będzie 
okazja do ich przedstawienia na spotkaniach wyborczych.
Być może wierzyłam w utopię, bo postrzegałam radę miasta jako 
wspólnotę realizującą zadania dla miasta. Rządzące ugrupowanie 
realizowało swoje cele. Jednym z przykładów jest przeznaczenie 
dużej części budżetu na promocję, organizację imprez, dotacje 
dla organizacji pozarządowych (również dla Stowarzyszenia 
Wspólnie dla Ustronia) i klubów sportowych. 
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pani z nimi 
kontaktowała? 
Zawsze podkreślałam, że radny dzielnicy jest radnym całego 
miasta i tak też tę funkcje traktowałam. Dzielnica Zawodzie różni 
się od innych. Z jednej strony usytuowanych jest u nas najwię-
cej zakładów pracy, bo tak możemy traktować hotele, szpitale, 
sanatoria, pensjonaty, w których pracują mieszkańcy Ustronia, 
a z drugiej strony nie ma szkoły, przedszkola, miejsc, gdzie 
mieszkańcy mogliby się integrować. Jak układała się współpraca 
z mieszkańcami? Myślę, że dobrze, o czym może świadczyć fakt, 
że zostałam wybrana przewodniczącą zarządu osiedla Zawodzie 
na zebraniu, które odbyło się końcem sierpnia i miało wyjątkowo 
wysoką frekwencję. 
Będzie pani kandydowała do rady miasta na następną ka-
dencję?
Nie kandyduję w wyborach samorządowych, ale zapewniam, 
że wraz z Zarządem Osiedla będę pracować na rzecz rozwoju 
dzielnicy i miasta. 

Rozmowa z Barbarą Staniek-Siekierką, 
radną z Zawodzia

WIERZYŁAM 
W UTOPIĘ

Barbara Staniek-Siekierka pełni funkcję przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń oraz Komisji Uzdrowiskowej Miasta 
Ustroń.                     

KARTA ŻYCIA
Miasto Ustroń informuje, że zakupiło Karty życia. 

Karty są skierowane do osób starszych i samotnych. 
Mogą pomóc np. ratownikom medycznym w nagłych 
przypadkach podczas ratowania życia.

Jest to druk, w którym należy wpisać imię, nazwisko, numer 
PESEL, telefony kontaktowe do bliskich, a także grupę krwi, 
leczone choroby, przyjmowane leki, uczulenia oraz inne informa-
cje ważne z medycznego punktu widzenia. Kartę może wypełnić 
lekarz pierwszego kontaktu lub tylko ją podpisać.

Wypełniony formularz umieszczamy w plastikowej kopercie  
i za pomocą magnesu przyczepiamy np. do lodówki (plastikowa 
koperta i magnes są dołączone do Karty życia). 

Kartę Życia dystrybuuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oso-
by zainteresowane otrzymaniem karty mogą zgłosić się do Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa UM pok. nr 25 w godzinach pracy Urzędu, tj. 
7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku).
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nie trzeba przekuć w zwycięstwo, zawsze się uczyłem na błędach. 
Na pewno nie jestem zadowolony z tego, że długo trwają prace nad 
budową basenu dla miasta. W rozmowach z mieszkańcami słyszę 
zaniepokojenie, czy to się uda. Zdaję sobie sprawę z faktu, że jest to 
droga inwestycja, ale jest od wielu lat oczekiwana i powiem z pełną 
odpowiedzialnością, że niezbędna. My jako Rada Miejska podjęliśmy 
wszelkie niezbędne kroki, by ta inwestycja została zrealizowana. 
Jednak nie na wszystko my jako radni mieliśmy wpływ. Nie jestem 
również zachwycony zarządzaniem w spółkach miejskich – muszą 
nimi zarządzać menadżerowie na miarę XXI wieku, a wtedy i wyniki 
będą inne. Osobny temat to dostępność do specjalistów w zakresie 
leczenia. Uważam, że w przychodni miejskiej jest za mało lekarzy 
specjalistów. Do okulisty, laryngologa czy urologa trzeba jeździć do 
sąsiednich miast lub prywatnych gabinetów – to się musi zmienić. 
Mamy taki, a nie inny budżet, w ramach którego realizujemy bieżące 
potrzeby miasta, jak i przedsięwzięcia inwestycyjne. Dlatego ważne, 
by każda inwestycja była przemyślana i jak najlepiej spełniała swoje 
zadanie. Musimy też tworzyć obiekty funkcjonalne i nowoczesne. 
Tak było z budową Stadionu Miejskiego. Wprowadzenie funkcji 
lekkoatletycznej spowodowałoby, że straciłby swój unikalny cha-
rakter i funkcjonalność. Wielofunkcyjny obiekt lekkoatletyczny 
zaplanowany jest przy szkole w Ustroniu Lipowcu, gdzie działa 
sekcja lekkoatletyczna. Posiadamy na ten obiekt już gotowy projekt. 
Marzy mi się, by powstało tam Ustrońskie Centrum Lekkoatletyczne 
i było miejscem, gdzie wszyscy chętni młodzi sportowcy z regionu 
mogli zaczynać swoją przygodę z lekkoatletyką, a w szczególności 
ze skokiem o tyczce. Moim mottem jako radnego jest „Wsłuchiwać 
się w głos mieszkańców i działać na ich rzecz”.
Czy tak właśnie wyobrażał sobie pan pracę radnego, co pana 
zaskoczyło?
Od wielu lat działałem jako społecznik w klubach sportowych 
oraz innych organizacjach, więc praca radnego nie była dla mnie 
zaskoczeniem, lecz nowym wyzwaniem. Ponieważ zostałem prze-
wodniczącym Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji Miasta 
dużo czasu poświęcałem tej tematyce. Dzięki moim staraniom udało 
się usprawnić Wydział, który teraz znacznie lepiej funkcjonuje.  
W czasie tej kadencji udało mi się uzyskać znaczny wzrost dotacji 
na działalność stowarzyszeń i klubów sportowych. Satysfakcjonuje 
mnie tym samym zwiększenie ilości dzieci i młodzieży uczestniczą-
cych w różnych zajęciach sportowych czy kulturalnych. Cieszy mnie 
każda godzina, którą młodzi ludzie spędzają na świeżym powietrzu 
czy w gronie rówieśników. Nie od dziś wiadomo, że sport i zajęcia  
w różnych zespołach kształtują charaktery i budują zdrowe społeczeń-
stwo. Zaskoczył mnie natomiast zbyt mały wpływ Rady Miejskiej na 
organy wykonawcze gminy, czyli pana burmistrza i Urząd Miejski.
Czy mieszkańcy byli chętni do współpracy, jak się pan z nimi 
kontaktował?
Kontakt z mieszkańcami miałem na bieżąco poprzez osobiste spotka-
nia. Mój numer telefonu jest dostępny dla wszystkich, także bardzo 
często mieszkańcy zgłaszali mi swoje potrzeby i problemy w ten 
sposób. A oprócz tego dwa razy w roku organizowaliśmy z radnym 
Krzysztofem Pokornym spotkania z mieszkańcami dzielnicy Ustroń 
Dolny. Na spotkaniach omawialiśmy sprawy dzielnicy i przyjmowa-
liśmy wnioski od mieszkańców. Czasami były to tematy, wydawać by 
się mogło, błahe, ale ważne dla mieszkańców, a czasami tak złożone, 
że wymagały wielu spotkań i czasu do załatwienia. Jednakże wszyst-
kie problemy mieszkańców są dla mnie ważne, bo służą poprawie 
życia codziennego. W zakresie współpracy z mieszkańcami nie do 
końca jestem zadowolony z frekwencji podczas Spartakiady Dzielnic. 
Mam nadzieję, że poprzez lepszą promocję tego wydarzenia spowo-
dujemy, że całe ustrońskie rodziny będą uczestniczyły w tej imprezie.
Czy będzie pan kandydował do Rady Miasta Ustroń w najbliż-
szych wyborach, a jeśli tak, jaki pana zdaniem powinien być 
kierunek rozwoju naszego miasta?
Tak, kandyduję do Rady Miasta z dzielnicy Ustroń Dolny, ponieważ 
nie wszystkie cele, które sobie założyłem jako radny, zostały zreali-
zowane, a ja sprawy doprowadzam do końca. Mam nadzieję, że nie 
zawiodłem mieszkańców mojej dzielnicy i po raz kolejny obdarzą 
mnie kredytem zaufania. Jest jeszcze wiele do zrobienia, a niektóre 
tematy przerastają jedną kadencję. Musimy zadbać o to, by Ustroń 
rozwijał się harmonijnie. Z jednej strony zwiększał ofertę dla tury-
stów, a z drugiej dbał o komfort i jakość życia jego mieszkańców. 
Jestem przekonany, że dzięki mądremu planowaniu jesteśmy wstanie 
to osiągnąć. Bycie radnym to nie praca, to służba na rzecz społecz-
ności lokalnej, z której jestem bardzo dumny. To dla mnie zaszczyt, 
że mogę służyć mieszkańcom mojego ukochanego miasta.

Które z zamierzeń, punktów programu wyborczego udało się 
zrealizować w pana dzielnicy, a czego nie udało się zrobić w czasie 
kadencji 2014-2018?
O realizacji programu wyborczego, w poprzednich numerach Ga-
zety Ustrońskiej, wypowiadały się już moje koleżanki i koledzy  
z Rady Miasta, z którymi miałem honor współpracować. Kończąca 
się kadencja przyniosła w mojej dzielnicy wiele inwestycji popra-
wiających bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Udało się 
wyremontować i oświetlić ulice osiedla Generałów, ul. Długą oraz 
kompleksowo wyremontować ul. Sportową. Udało mi się również 
wywalczyć projekt remontu ul. Fabrycznej. Niestety, w związku 
z przesunięciem środków na termomodernizację szkół jej remont 
będzie zrealizowany najwcześniej w przyszłym roku. Szczególnie 
ważny był również remont brzegów potoku Młynówka w rejonie ul. 
Polnej, ponieważ w poprzednich latach teren ten bywał zalewany, 
wyrządzając szkody na nieruchomościach tam położonych. Wykona-
ny został remont parkingu za MDK „Prażakówka”. Starałem się na 
bieżąco załatwiać sprawy zgłaszane indywidualnie lub na spotkaniach 
organizowanych cyklicznie z mieszkańcami. 
Jakie, zdaniem pana, były sukcesy i porażki w skali miasta? 
Najważniejsze jest to, byśmy poprzez środki budżetowe miasta rea-
lizowali potrzeby mieszkańców, podnosili jakość ich życia, tworzyli 
warunki do rozwoju lokalnego biznesu i dbali o rozwój miasta. Ostat-
nie cztery lata to szereg działań inwestycyjnych, dzięki którym Ustroń 
staje się coraz piękniejszy i mieszkańcy to doceniają. Ogromnie się 
cieszę z powstania Stadionu Miejskiego z prawdziwego zdarzenia. 
Dzięki tej inwestycji ponad 200 dzieci i młodzieży ma stworzone 
bardzo dobre warunki treningowe. Takiego obiektu zazdroszczą 
nam o wiele większe miasta. Udało się przeprowadzić modernizację 
szkół i przedszkoli, dzięki czemu dzisiaj pięknie wyglądają, a na-
sze dzieci i wnuki mają stworzone bardzo dobre warunki do nauki  
i rozwoju. Tereny nad Wisłą zachęcają do wypoczynku, a nowe place 
zabaw przyciągają całe rodziny. Ważnym łącznikiem jest tu nowo 
powstały parking przy ul. Nadrzecznej. Amfiteatr i scena na rynku są 
przez cały sezon letni wykorzystywane na imprezy kulturalne i jak 
mówią mieszkańcy „w Ustroniu dużo się dzieje”. Do tego dochodzi 
działalność MDK „Prażakówka”, Muzeum Ustrońskiego i Biblio-
teki Miejskiej. Kilka nowych imprez na stałe weszło do kalendarza 
imprez Ustronia i przyciągają tłumy zainteresowanych, a są to: 
Rajdowy Ustroń z udziałem znanych rajdowców, imprezy rowerowe 
wykorzystujące naturalne ukształtowanie terenów wokół Ustronia, 
Barbarian Race – bieg terenowy z przeszkodami na Czantorię, Jar-
mark Bożonarodzeniowy na rynku, Spartakiada Dzielnic mająca na 
celu integrację mieszkańców, Lodowisko Miejskie. Uważam, że nie 
było porażek, tylko niepełne wykonanie zadań-celów. Niepowodze-

PRZEMYŚLANE 
INWESTYCJE

Rozmowa z Andrzejem Szeją, radnym 
z Ustronia Dolnego

Andrzej Szeja pełni funkcję przewodniczącego Komisji Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta i bierze udział w wydarzeniach 
sportowych, m.in. reprezentuje Ustroń Dolny w Spartakiadzie Dziel-
nic (na zdjęciu finał 2017).                                       Fot. M. Niemiec
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„Prawdziwe szczęście” było hasłem tegorocznej konferencji 
młodzieżowej Królewskie DNA, która odbyła się w Wiśle w 
Hotelu Gołębiewskim 22 września 2018 r. Wydarzenie to zgro-
madziło około 300 osób z całego kraju.

Wielkim przywilejem Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja 
w Ustroniu jako organizatora tej konferencji, było goszczenie 
wielu cennych przedstawicieli młodego pokolenia, by wspólnie 
z Zespołem Muzycznym, prowadzonym przez Rafała Korzenia 
i Mironę Glajcar, uwielbiać Boga.

 KONFERENCJA 
MŁODZIEŻY  

KRÓLEWSKIE DNA

Gośćmi konferencji byli: Jakub Kamiński i Dawid Leszczyński. 
Wraz z nimi mówcami konferencji byli także: Sylwia Pinkas oraz 
Alina i Henryk Wiejowie. Z kolei sesję muzyczną poprowadził 
znany w kraju muzyk ‒ Michał Król.

Chcielibyśmy przytoczyć historię jednego z mówców, Jakuba 
Kamińskiego, który zainspirował uczestników konferencji przy-
godą swojego życia. Jakub, jako bardzo młody człowiek, szybko 
rozwijał karierę zawodowego piłkarza, był m.in. w drużynie 
Lechia Gdańsk. Równocześnie rozpoczął on bardzo rozrywkowy 
styl życia, któremu towarzyszyły różnego rodzaju używki, np. 
alkohol, narkotyki. W trakcie jednego z meczów Jakub uległ 
wypadkowi, po którym usłyszał diagnozę lekarską, że już nigdy 
nie będzie mógł grać na boisku. Po tych wydarzeniach Jakub 
doświadczył, jak Pan Bóg w ponadnaturalny sposób uzdrawia 
jego kolano. Piłkarz stwierdza, że kariera, sława, imprezy nie 
były w stanie przynieść mu prawdziwego szczęścia i wypełnić tej 
najgłębszej pustki, która była w jego sercu. Podjął wtedy decyzję, 
że zrobi wszystko, aby poznać Boga, który go uzdrowił, Boga 
dla Którego nie ma rzeczy niemożliwych. I tak zaczyna się jego 
międzynarodowa „kariera” już na innym polu… Od tej pory Pan 
Bóg używa Jakuba, aby wiele osób mogło poznać miłość Bożą, 
doświadczyć uzdrowienia i Bożej mocy we własnym życiu. 

Wszyscy mówcy przybliżali uczestnikom pojęcie prawdziwego 
szczęścia z różnych perspektyw, mając na uwadze, że pragnie-
nie szczęścia jest w każdym człowieku. Tak jak różna jest jego 
definicja, tak też różne są sposoby osiągnięcia go. Jest jednak 
niewyczerpane źródło niekończącego się szczęścia. Psalmista 
Dawid napisał, że moim szczęściem być blisko Boga (Psalm 
73:28). Słuchacze zostali zainspirowani, by spotkać i doświadczyć 
Boga w taki sposób, by relacja z Nim stała się i dla nich źródłem 
tego prawdziwego szczęścia.

Naszą modlitwą jest, aby to nowe młode pokolenie znało Boże 
wartości, pomnażało otrzymane dary i talenty, a wzbudzona  
w nich wiara zapalała innych do codziennego życia z Panem 
Jezusem Chrystusem.

Zachęcamy do przesłuchania wykładów, które ukazały się na 
płytach MP3 (wykłady są dostępne w sklepie na stronie: www.
koinonia.org.pl).                                     Zespół Organizatorów 

Chrześcijańskiej Wspólnoty 

Ustrońscy Emeryci z Koła nr 2 po lipcowych wakacjach 
i wycieczce w okolice Sandomierza spotkali się 8 sierpnia na 
środowym spotkaniu. Sierpień upłynął nam jeszcze wakacyjnie, 
środowe spotkania, wypady małymi grupkami w plener oraz 21 
sierpnia udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta pod tytułem „Jak 
nie dać się oszukać”. 

We wrześniu byliśmy na wycieczce w Republice Czeskiej, 
zwiedzaliśmy browar Radegast, co połączone było z degustacją 
piwa. Dalej pojechaliśmy do miasteczka Koprivnica, gdzie mieści 
się muzeum samochodów Tatra. Po drodze do Koprivnicy byliśmy 
w miejscu katastrofy lotniczej naszych polskich pilotów Zwirki 
i Wigóry. Zaś docelowym miejscem wycieczki było urokliwe 
miasteczko Stramberk. Zaplanowaliśmy dwie godziny czasu 
wolnego, więc każdy zwiedzał i robił, co chciał. Na tej wycieczce 
było 75 seniorów, a na zamieszczonym zdjęciu znalazła się tylko 
mała grupka, która była na rynku przy wieży Truba. 

Na spotkanie 12 września zaprosiliśmy przewodniczącego Rady 
Miasta Artura Kluza. Uwag i pytań było wiele, a pan przewodni-
czący wyczerpująco na nie odpowiadał. Na 19 września przypadło 
ostatnie spotkanie w plenerze,  było grilowanie kiełbasek i można 
było rozruszać przy muzyce zmęczone kości. 

W październiku planujemy wyjazd na baseny do Chochołowa 
(10.10), w listopadzie Dzień Seniora ze wspólnym obiadem,  
a w grudniu Wigilijkę na zakończenie roku 2018. 

Od października po naszych spotkaniach, które odbywają 
się w w każdą trzecią środę miesiąca, będziemy uczestniczyli 
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w „Spotkaniach z Kulturą”.                     

przewodniczący Koła Wincenty Janus

WIADOMOŚCI
EMERYCKIE

To tylko niewielka część 75-osobowej grupy ustrońskich emerytów, 
która wybrała się na wycieczkę do Czech.                     
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Komitet Wyborczy Wyborców 
„Projekt Ustroń” to inicjatywa 
wielu osób, dla których nasze 
miasto jest po prostu ważne. 
Tutaj mieszkamy, żyjemy, pra-
cujemy, wychowujemy dzieci 
oraz spędzamy wolne chwile.

Będziemy walczyć o projekty, z których 
mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy. 
Chcemy kompleksowych i skutecznych 
programów, z których wszyscy będziemy 
dumni, a nasze miasto będzie się rozwijać.

Wiemy, że o każdą złotówkę trzeba 
walczyć. Będziemy to robić nie zważając 
na przeszkody. Będziemy tworzyć odważ-
ne projekty i będziemy szukać partnerów 
w Unii Europejskiej, władzach regional-
nych i centralnych oraz w organizacjach 
pozarządowych.

Budżet Ustronia nie należy do radnych, 
burmistrza czy urzędników – te pieniądze 
należą do Was, do mieszkańców.

My będziemy dbać o to, by były wyda-
wane rozważnie, uczciwie i przejrzyście.

Będziemy rozmawiali z Wami, miesz-
kańcami – bo to Wy nas wybierzecie!

Szacunek dla wyborcy to podstawa, 
bo sami zostaliśmy jako wyborcy róż-
nie potraktowani przez ostatnie 4 lata: 
stadion, oczyszczalnia, basen, miejsca 
parkingowe, drogi w dzielnicach naszego 
miasta – jak to dziś wygląda z perspekty-
wy obietnic sprzed 4 lat?

Czy np. udrożnienie rowów melioracyj-
nych to praca wymagająca najdroższych 
technologii i specjalistycznych ekip? Nie!

W takim mieście jak nasze każda inwe-
stycja wymaga kilku rzeczy: umiejętnego 

słuchania i analizy potrzeb, rozsądnego 
planowania oraz skutecznej realizacji. Do 
tego dochodzi oczywiście ciężka praca.

To wszystko. Tak niewiele, a tak bardzo 
brakowało nam tego przez ostatnie 4 lata. 
Ilu z Was może podpisać się pod tymi 
słowami? Zapewne wielu…

Jeżeli macie takie same odczucia, przy-
łączcie się do nas! Zaprojektujmy Razem 
Nasz Ustroń. „Razem”! Słowo klucz 
naszego działania. Nie kampanii – ona się 
szybko skończy i kolorowe ulotki trzeba 
będzie zamienić na wypełniony po brzegi 
terminarz z obowiązkami. My się tego 
nie obawiamy.

Kształt i kierunek na następne 5 lat za-
leży także od Was. Pamiętajcie, że każdy 
głos jest ważny!

To są Wasze wybory! To są wybory dla 
Was, Waszych dzieci, rodziców!

Będziecie wybierać codzienne bezpie-
czeństwo, stan dróg lokalnych, sposób 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi, realizacje nowych sygnalizacji 
świetlnych, inwestycje w infrastrukturę 
sportową, korzystanie przez nas wszyst-
kich ze stadionu miejskiego i wiele in-
nych rzeczy.

21 października, w niedzielę, wybie-
rzecie ludzi, którzy przez kolejne 5 lat 
albo podniosą Ustroń do góry na każdym 
szczeblu, albo zostawią go samemu sobie 
lub wykorzystają do własnych, partyku-
larnych interesów.

Nie podejmujcie decyzji pochopnie. 
Macie tylko jeden głos! Tak ważny, jak 
ważna jest każda potrzebna inwestycja  
w naszym mieście.

Ufamy, że wybierzecie dobrze – dla 
Was samych. Dla naszego miasta. Je-
steśmy mu to winni. Jesteśmy to winni 
sami sobie!

Żywimy nadzieję, że poprzecie nas  
w niedzielę, 21 października 2018 r.

Łączymy wyrazy 
Najwyższego Szacunku, 
KWW „Projekt Ustroń”

KIM JESTEŚMY
 Szanowni Państwo
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Monika Kowaleczko-Szumowska „Galop ’44”

Mikołaj w przedziwny sposób 
trafia ze współczesnej Warsza-
wy w sam wir dramatycznych 
wydarzeń Powstania Warszaw-
skiego. Jego starszy brat Wojtek 
decyduje się na podróż, która 
zakończy się kilkadziesiąt lat 
wcześniej, aby wydostać Mi-
kołaja z powrotem. W walczą-
cej Warszawie chłopcy poznają 
na przemian smak zwycięstwa  
i gorycz porażki, dowiadują się, 
czym jest męstwo, prawdziwa 
przyjaźń i wielka miłość.

Justyna Bednarek „Pięć sprytnych kun”

Pełna nieoczekiwanych zwrotów 
akcji detektywistyczno-kulinarna hi-
storia o buszującym na warszaw-
skich Bielanach gangu sprytnych  
i sympatycznych kun. Prot Eustachy, 
Tomasz Montana, Euzebiusz, Pani 
Patrycja i Purchawka w brawurowym 
stylu udaremniają zamach na życie  
i niebiańskie przepisy kulinarne pani 
Elizy i demaskują spisek w wyższych 
sferach gastronomicznych. Na koniec 
w zapyziałej kebabiarni otwierają kul-
tową knajpkę. W książce znajdziemy 
również świetne przepisy pani Patrycji 
(kuny) i pani Elizy (nie-kuny).

za zniszczone auta?” – relacjonowała zdenerwowana.  
Zorychta tłumaczył, że w budżecie nie ma tyle pieniędzy, aby 

zająć się wszystkim. Zarząd pilnuje, by przynajmniej jeden wniosek 
został zrealizowany na dany rok. W kwestii parkingu na ul. Chabrów 
Miasto stwierdziło, że nie ma tam terenu na wybudowanie nowych 
miejsc postojowych. 

Mieszkańcy podnosili także problematyczny zakręt z ul. Wczaso-
wej na ul. Polańską. Jak zaznaczali, kończy się tam chodnik, który 
notabene w ogóle nie jest odpowiednio utrzymany, widoczność 
ograniczona, co przekłada się na poziom bezpieczeństwa pieszych. 
Pan, który wypowiadał się na temat drogi przy szkole stwierdził, że 
pieniądze przeznaczone na remont ul. Skoczowskiej i ul. Akacjowej 
zostały wyrzucone w błoto. 

– Zrobiliśmy tam dywanik asfaltowy, po czym stwierdzono, że 
przydałaby się kanalizacja. Dywanik zdarto i pytam się: gdzie są te 
pieniądze? – oburzenie było widoczne. A spraw było więcej. Jedna  
z obecnych pań wnioskowała o bankomat, punkt apteczny i pocztę 
na Polanie. Starsi ludzie muszą jeździć do centrum, a nie mają zniżek 
na komunikację. Mieszkańcy pytali, czemu wszelkie udogodnienia 
dyktowane są dobrem turystów, a o mieszkańcach się zapomina. 

Kolejną kwestią był chodnik zza kładki do przystanku na Obłaźcu. 
Pewna pani stwierdziła, że zwłaszcza zimą chodzenie w tamtych 
obszarze to tragedia. Przewodniczący zarządu tłumaczył, że tamta 
droga to w części własność Ustronia, a w części Wisły. Rozwiąza-
niem byłoby stworzenie ścieżki od ul. Złocieni do kładki i później 
wałem wiślanym do szkoły. 

Dodatkowymi sprawami były te dotyczące konieczności opo-
rządzenia terenu plażowisk przy ul. Złocieni, rozwiązanie kwestii 
ekranów, które zasłaniają widok na Czantorię oraz stworzenie placu 
zabaw, siłowni zewnętrznej i pola do siatkówki również przy ul. 
Złocieni. 

Wszystkie propozycje mieszkańców i zarządu osiedla zostały 
jednomyślnie przegłosowane i wpisane na listę wniosków do 
przyszłorocznego budżetu.                            Agnieszka Jarczyk

okazji pytano, czy nie dałoby się zagospodarować niewielkiej 
nieruchomości u zbiegu ul. Daszyńskiego i Fabrycznej, gdzie 
kiedyś stał kiosk, ale miasto nie może się tym zająć, bo teren 
należy do prywatnej osoby.  

… I BASEN
Uczestnicy zebrania chcieli się również dowiedzieć, kiedy ru-

szy budowa basenu i czy powstanie tylko kryty basen, jak wska-
zywałaby wizualizacja przedstawiona na sesji. Radni tłumaczyli, 
że na tamten moment nie można było pokazać otwartego basenu, 
bo nie była jeszcze do końca uregulowana kwestia działki należą-
cej do parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu. Długo trwa-
ły ustalenia dotyczące zamiany  działki na miejską i w momencie, 
gdy już doszło do porozumienia, okazało się, że w związku  
z wymianą, parafia musiałaby zapłacić 90 tys. zł podatku VAT. 
Miasto argumentowało, że parafia nie jest płatnikiem VAT, 
więc nie powinna go płacić, jednak żaden specjalista od spraw 
podatkowych nie zdecydował się wydać wiążącej wykładni  
w tej sprawie, więc ani miasto, ani parafia nie mogą ryzykować 
późniejszych konsekwencji finansowych. Stanęło na tym, że 
miasto wydzierżawi działkę pod budowę basenu. Formalności 
wkrótce zostaną dopełnione przez spółkę „Termy Ustroń”, która 
ma się zająć budową i zarządzaniem kompleksem basenowym. 
Koszt całej inwestycji, szacowany na 25 mln zł, zawiera już koszt 
budowy basenu odkrytego.   

Wszystkie propozycje mieszkańców przedstawione na zebra-
niu będą zawarte we wniosku radnych do budżetu na rok 2019.

 Monika Niemiec

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 
zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach „Złap pociąg 
do filozofii”.

Oczekujemy chętnych w wieku 10 – 14 lat (IV-VIII klasa szkoły 
podstawowej) – przewidujemy podział na dwie grupy wiekowe. 

Zajęcia mają na celu rozwijanie kreatywności, analitycznego 
myślenia i umiejętności dyskusji. Informacje pod nr telefonu 
338542340.

FILOZOFICZNE WARSZTATY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

CO Z MIESZKAŃCAMI?
(dok. ze str. 6) (dok. ze str. 6)

KWW Projekt Ustroń zaprasza na spotkanie wyborcze 
kandydatek do Rady Miasta Ustroń z dzielnicy Hermanice oraz 
kandydata na burmistrza miasta Ustroń, które odbędzie się 4 
października 2018 r. o godz. 17:00 w sali Ogródków Działkowych 
przy ul. Dominikańskiej.

KWW Projekt Ustroń zaprasza na spotkanie wyborcze kandy-
data do Rady Miasta Ustroń z dzielnicy Zawodzie oraz kandydata 
na burmistrza miasta Ustroń, które odbędzie się 12 października 
2018 r. o godz. 17:00 w budynku Zarządu Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A., ul. Sanatoryjna 1. 

KWW Projekt Ustroń zaprasza na spotkanie wyborcze 
kandydatów do Rady Miasta Ustroń z dzielnicy Lipowiec oraz 
kandydata na burmistrza miasta Ustroń, które odbędzie się 10 
października 2018 r. o godz. 17:00 w OSP Lipowiec. 

*   *   *

*   *   *

SPOTKANIA WYBORCZE

HORROR NA TRAUGUTTA
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USTRONIU
W dawnym

Dziś prezentuję zdjęcie udostępnione przez pracownicę na-
szego Muzeum, Annę Staniek. Fotografię wykonano ok. 1968 
r. na placu zabaw w Jaszowcu. Pierwsza z prawej strony stoi 
Stanisława Krawczyk z domu Irecka. Z kolei na drewnianym 
jaszczurze siedzą od lewej siostry Krawczykówny ( Maria p.m. 
Próchniak oraz Anna p.m. Staniek), a pomiędzy nimi widzimy 
krewnych z Katowic. W tym miejscu warto przypomnieć, iż baza 

Egzaminy zawodowe w ZST Ustroń rozpoczęły się w styczniu 
2018 r. od kwalifikacji M.44 w zawodzie technik mechanik oraz 
E.14 w zawodzie technik informatyk. Wyniki tych egzaminów 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podała w marcu 
tego roku. Zdawalność egzaminu z kwalifikacji M.44 uczniowie 
ZST osiągnęli na poziomie 100%, natomiast z kwalifikacji E.14 
na poziomie 90%. Dla porównania zdawalność w wojewódz-
twie śląskim wyniosła dla kwalifikacji M.44 – 69%, natomiast 
z kwalifikacji E.14 – 66%. Z kolei w powiecie cieszyńskim 
zdawalność wyniosła odpowiednio 90% i 74%. Z powyższego 
zestawienia wynika, że ustrońskie technikum osiągnęło w dwóch 
ww. kwalifikacjach wyniki zdecydowanie lepsze od średnich 
wojewódzkich i powiatowych.

Następne egzaminy odbyły się w czerwcu 2018 r. z kwalifikacji 
E.12 i E.13 w zawodzie technik informatyk oraz z kwalifikacji 

wypoczynkowa w Jaszowcu, zajmująca teren o powierzchni 
ok. 100 ha, powstawała na nasłonecznionym stoku Równicy  
w latach 1961 – 1970. W imponującym układzie architektonicz-
nym znalazło się 16 domów (plus jeden przedwojenny), którymi 
dysponowali górnośląscy inwestorzy z resortów górnictwa, 
przemysłu chemicznego, budownictwa, hutnictwa, łączności, 
kolei, oświaty i leśnictwa. Ogólna pojemność kwaterunkowa 
budynków sięgała 2.500 miejsc. Całość została spięta centralnie 
położonym ośrodkiem usługowo-handlowym z Międzyorganiza-
cyjnym Miejskim Domem Kultury, restauracją, kawiarnią, a także 
zapleczem sportowo-rekreacyjnym, które i tak nie zaspokajały 
potrzeb ogromnej liczby wczasowiczów. Reasumując, obiekty 
Jaszowca, zwane „gronowcami”, „liniowcami” oraz „punktow-
cami” według ówczesnych prognoz miały utworzyć największy 
w kraju ośrodek wczasowo-kuracyjny, goszczący 100.000 osób 
rocznie.                                                             Alicja Michałek

                     

M.19 w zawodzie technik mechanik. Wyniki tych egzaminów 
OKE w Jaworznie opublikowała we wrześniu br. Uczniowie 
klas drugiej i trzeciej, a obecnie już trzeciej i czwartej techni-
kum osiągnęli następujące wyniki: z kwalifikacji E.12 – 79%, 
z kwalifikacji E.13 – 79% i z kwalifikacji M.19 – 89%. Dla 
porównania, średnie wyniki w całym województwie śląskim 
wyniosły odpowiednio, z kwalifikacji E.12 - 86%, M.19 - 83% 
oraz E.13 - 74%.

Warto również podkreślić, że tegoroczni absolwenci techni-
kum w Ustroniu w zawodzie technik mechanik osiągnęli z obu 
kwalifikacji, czyli M.19 i M.44 100% zdawalność, czyli wszyscy 
uzyskali dyplomy technika mechanika. Analogicznie, dyplomy 
technika informatyka uzyskało 90% absolwentów tego kierunku. 
Wszystkim absolwentom gratulujemy osiągniętego wyniku.

Pisząc o wynikach egzaminów zawodowych nie sposób pomi-
nąć wyników  egzaminów maturalnych, które są również bardzo 
dobre. Egzamin z języka polskiego zdało 100% przystępujących 
do egzaminu absolwentów technikum, z języka angielskiego 
również 100%, a z matematyki 90%.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniów technikum w Ustroniu 
czekają egzaminy z kwalifikacji M.44 i E.14 w styczniu oraz 
M.19 i E.13 w czerwcu. Oczywiście, życzymy obecnym trzecio-  
i czwartoklasistom osiągnięcia 100% zdawalności i gratulujemy 
dotychczasowych bardzo dobrych wyników.                         (MS)

EGZAMINY 
W USTRONIU ZNOWU 

NA PIĄTKĘ
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27 września w teatrze „Palladium” 
w Warszawie obchodzono Ogólnopolski 
Dzień Aptekarza, organizowany przez 
Naczelną Radę Aptekarską. W programie, 
oprócz wykładów prelegentów z kraju 
i zagranicy, zaplanowano wręczenie od-
znaczeń krajowych w dziedzinie far-
macji. W uroczystości wzięli udział  
i wręczali odznaczenia: Konstanty Radzi-
wiłł, senator, były minister zdrowia oraz 
były prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, 
Marcin Czech, minister, podsekretarz 
w Ministerstwie Zdrowia oraz Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczel-
nej Izby Aptekarskiej. Medal im. prof. 
Bronisława Koskowskiego to najwyższe 
odznaczenie w polskiej farmacji, a wśród 
kilkunastu wyróżnionych osób z całego 
kraju był również Przemysław Korcz  
z Ustronia. Jak podkreślano, medal jest 
wyrazem uznania pracy dla chwały, po-
żytku i rozwoju polskiego aptekarstwa. 
P. Korcz dziękował wszystkim osobom, 
z którymi współpracował naukowo i za-
wodowo, zaznaczając, że również ich 
wiedza i doświadczenie pozwoliły na 
osiągnięcie tego sukcesu.                    (mn)

NAJWYŻSZE WYRÓŻNIENIE W POLSKIEJ FARMACJI

W niedzielę, 30 września ustrońscy 
ewangelicy zapełnili kościół pw. apo-
stoła Jakuba Starszego, by wziąć udział  
w niecodziennym nabożeństwie. Wyjąt-
kowość podkreślało przystrojenie ołtarza 
dorodnymi darami natury, ofiarowanymi 
przez zborowników. Wokoło znajdowały 
się kosze z wielką ilością bochenków 
chleba jako symbolu pomyślnych żniw. 

Przy dźwiękach dzwonów nastąpiło 
zbiorowe przejście do ołtarza dzieci 
niosących wypełnione owocami i wa-
rzywami koszyki, chóru kościelnego 
z dyrygentem Pawłem Brancem, ks. 

proboszcza Piotra Wowrego i ks. Dariu-
sza Lercha. Przy ołtarzu chór zaśpiewał 
kilka pieśni dziękczynnych, a wśród nich 
utwór do słów Jana Kochanowskiego 
„Czego chcesz od nas Panie za Twe 
hojne dary”.

Proboszcz parafii podziękował Bogu, 
który obdarzył nas chlebem powsze-
dnim. Prosił też Boga, by nauczył nas 
być wiernymi szafarzami tych dóbr, 
otworzył nasze serca na pomoc ubogim  
i wspieranie potrzebujących i aby dusze 
nasze nie cierpiały głodu, pamiętając 
o chlebie żywota. Ksiądz podziękował 

także parafianom za wszelkie prace wy-
konane przed uroczystością. Odczytał 
fragment księgi proroka Izajasza: „Po-
dzielisz twój chleb z głodnym i biednych, 
bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy 
zobaczysz nagiego, przyodziejesz go,  
a od swojego współbrata się nie odwró-
cisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak 
zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło 
nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie 
przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją 
tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, 
Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzy-
czał o pomoc, odpowie: Oto jestem!” Ka-
zanie wygłosił ks. proboszcz, nawiązując 
do pracy pierwszych ludzi w ogrodzie 
Eden, która była radosnym włączeniem 
się w Boże dzieło stworzenia. Dopiero po 
upadku człowieka wraz z krzewieniem 
się grzechu praca stawała się coraz bar-
dziej ciężka, a dotychczas błogosławiona 
troska skażona została lękiem i niepew-
nością o byt i przyszłość. Dopóki żyjemy 
serca nasze ogarnięte są troską o rzeczy 
doczesne. Wszystko, co jest potrzebne 
do życia, możemy mieć tylko wtedy, gdy 
otrzymamy to od Stwórcy, jeśli Pan tego 
świata pobłogosławi trudowi codziennej 
ludzkiej pracy. 

Ofiara złożona przy ołtarzu została 
przeznaczona na domy opieki. Było to 
nabożeństwo spowiednio-komunijne 
z udziałem dużej ilości zborowników. 
Przy wyjściu z kościoła każda rodzina 
została obdarowana chlebem, a na dzie-
dzińcu kościoła przygotowano piknik  
z poczęstunkiem i atrakcjami dla dzieci. 

Lidia Szkaradnik

PODZIĘKOWANIE BOGU ZA WSZYSTKIE DARY
Dziękczynne Święto Żniw to doroczna uroczystość obchodzona w kościele, zaś jego istotą jest podziękowanie Bogu za wszystkie 
dary i łaski, zarówno o charakterze materialnym, jak i duchowym. 

Po zakończeniu nabożeństwa wierni wzięli udział w pikniku.                   Fot. L. Szkaradnik



4 października 2018 r.   Gazeta Ustrońska   17

Przygotowania młodzików do nad-
chodzącego sezonu trwają w najlepsze. 
Kolejnym etapem tych przygotowań 
był wyjazd na drugi koniec kraju, gdzie 
nasi ustrońscy szczypiorniści brali udział  
w turnieju Olsztyn Handball Cup 2018. 
MKS Ustroń rywalizował już na turnie-
jach w Krakowie, Świdnicy i Zamościu, 
jednak teraz przyszedł czas na „podbój” 
północnej części naszego kraju. Turniej 
w Olsztynie podzielony był na dwie 
części. Najpierw zespoły rywalizowały  
w czterech grupach, a później drużyny 
z danych miejsc w grupie grały ze sobą 
systemem pucharowym. W swoim pierw-
szym meczu na tym turnieju podopieczni 
trenera Piotra Bejnara pewnie pokonali 
Kontrę II Warszawa 21:9. W drugim me-
czu wyższość Ustronia musiała uznać 
Nowa Karczma, która przegrała 14:20, 
a na zakończenie fazy grupowej ustro-
niacy pokonali SP-2 Olsztyn 05 23:13. 
Takie wyniki w fazie grupowej musiały 
zrobić spore wrażenie na rywalach, po-
nieważ podopieczni trenera Piotra Bejnara 

byli jedynymi, którzy grupę zakończyli 
z kompletem zwycięstw. Fazę pucharową 
nasi ustrońscy szczypiorniści rozpoczęli 
od triumfu 19:12 nad SP-2 Olsztyn 04. 
Po tym zwycięstwie przyszedł czas na 
półfinał, w którym zmierzyli się z Iskrą 
Bydgoszcz. Spotkanie to było niezwykle 
wyrównane i zacięte. Jeszcze pięć sekund 
przed końcem spotkania drużyna z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego prowa-
dziła 12:11. Bramkę dającą remis i rzuty 
karne zdobył Aleksander Bejnar, który 
pokonał bramkarza przeciwników równo 
z syreną kończącą mecz! W konkursie 
rzutów karnych głównymi bohaterami byli 
bramkarze, jednak tym lepszym okazał 
się być Piotr Browarczyk, i to w dużej 
mierze dzięki niemu MKS Ustroń znalazł 
się w finale. W starciu o złoto podopiecz-
ni trenera Piotra Bejnara rywalizowali  
z MDK Bartoszyce. Spotkanie, podob-
nie jak te półfinałowe, było niezwykle 
wyrównane i żadna z drużyn nie po-
trafiła zbudować sobie przewagi i od-
skoczyć na bezpieczne prowadzenie. 

Mecz był niezwykle wyrównany aż do 
ostatniej syreny, po której cieszyć się  
i świętować mogli ustroniacy, którzy fina-
łową potyczkę wygrali 12:10. Zwycięstwo  
w turnieju przełożyło się także na nagrody 
indywidualne. Najlepszym zawodnikiem 
MKSu został Aleksander Bejnar, jed-
nak na jeszcze większe słowa uznania 
i pochwały zasłużył Piotr Browarczyk, 
który zdobył nagrodę dla najlepszego 
bramkarza całego turnieju! Turniej w Ol-
sztynie był dla zdolnych szczypiornistów 
z Ustronia cenną i potrzebną lekcją piłki 
ręcznej, która z pewnością zaowocuje  
w przyszłości. Wyjazd do stolicy woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego nie 
udałby się, gdyby nie finansowa pomoc 
rodziców, aktywnie wspierających rozwój 
swoich niezwykle utalentowanych pociech.

MKS Ustroń wystąpił w składzie: Piotr 
Browarczyk, Dawid Oliwka - Aleksander 
Bejnar, Ignacy Jaworski, Patryk Siekier-
ka, Bartosz Mrowiec, Piotr Gawlas, Piotr 
Szturc, Aleksander Kowalczuk, Karol 
Gierczak, Krzysztof Markuzel, Michał 
Raszka, Łukasz Szczęsny, Maksymilian 
Chłopecki, Łukasz Gogółka, Maciej Da-
rowski.                          Arkadiusz Czapek

WARMIA I MAZURY ZDOBYTE!

x                                    Fot. A. Jarczyk

   Fot. K. Medwid

SZACHOWY DEBIUT
W II Spartakiadzie Dzielnic zadebiu-
towała kolejna po wędkarstwie, tenisie 
stołowym i sztafecie biegowej dyscyplina, 
a mianowicie szachy. Była to jednocześnie 
ostatnia rozgrywka pomiędzy reprezen-
tantami dzielnic. W sobotę szachiści 
spotkali się w sali sesyjnej ratusza, byli 
to: Wojtek Kondziela i Jakub Dziwisz 
z Poniwca, Andrzej Siedlaczek i Janusz 
Szalbot z Ustronia Górnego, Władysław 
Paszek i Artur Kluz z Hermanic, Grze-
gorz Maryan i Mateusz Wac z Lipowca 
oraz Zbigniew Hołubowicz z Ustronia 
Dolnego. Sędzią zawodów był Michał 
Reterski i miał on rozstrzygać w spornych 
kwestiach, ale sporów nie było, choć 
zaciętości szachistom nie brakowało.  
M. Reterski przedstawił zasady obowiązu-
jące na oficjalnych turniejach, a podczas 
meczy musiał kilka razy korygować błędy. 
Można powiedzieć, że na turnieju spotka-

ło się doświadczenie i młodość, seniorzy 
stawali przeciw juniorom i nie zawsze 
wychodzili z tego starcia zwycięsko. Re-
mis w meczach i remis w bezpośrednim 
starciu zaowocował dogrywką, a szalę 

zwycięstwa na stronę swojej drużyny 
przechylił Wojtek, tym samym Poniwiec 
zajął 1. miejsce. Organizator – Stowarzy-
szenie Wspólnie dla Ustronia – zapewnił 
drożdżówki.                                       (mn)
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NA RÓWNICĘ
20 września odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Ustronia w MTB. 

Tak jak w poprzednich edycjach kolarze jechali indywidualnie na czas 
drogą na Równicę. Startowali z mostu na Wiśle pod Skalicą i jechali do 
mety na wysokości schroniska na Równicy. Pogoda była fatalna. Kilka 
stopni ciepła, stała mżawka często przechodząca w deszcz i do tego 
porywisty wiatr.  - Bardzo trudne warunki. Każdy z nas miał o minutę 
do dwóch poniżej życiówki – mówił już na mecie ustroniak Jerzy Klim-
czak. – wyjechałem już na Równicę 109 razy. Nie ma niespodzianek. 
W przyszłym roku przygotuję się jeszcze lepiej. Sport rowerowy rozwija 
się w całej Europie. Byłem w Chorwacji i tam ścieżki rowerowe są 
pełne. U nas rozwija się powoli, ale będzie tak samo.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA  
Od 17 lat we wrześniu obywatele niemal 50 europejskich państw 

obchodzą Europejskie Dni Dziedzictwa. Ogólnopolska inaugura-
cja odbyła się 13 września w Byczynie, w województwie opolskim, 
a tegoroczny temat obchodów to: „Korzenie tradycji. Od ojcowizny 
do ojczyzny.” (…)W 2006 r. korzystając z zaproszenia ks. Zdzisła-
wa Niedoby (rodem z Ustronia), proboszcza parafi i ewangelickiej 
w Wołczynie Ewangelicki Chór Ustroński odwiedził tamtejszą parafi ę, 
służąc śpiewem podczas nabożeństwa, a w godzinach popołudniowych 
koncertując w tamtejszym kościele. Występowaliśmy także podczas 
powiatowych dożynek w gminie Byczyna. Kontynuując nasze kontakty, 
miejscowe władze wraz z ks. Z. Niedobą, ponownie zaprosili nas do 
udziału w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa.     Wybrała: (lsz)

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.

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.

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.

Tani wywóz szamba, usługi becz-
kowozem. Ustroń, Goleszów, Wi-
sła. 516-233-242, 511-482-407.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, schodów, desek. Mocne 
lakiery. 666-989-914.

Korepetycje z j. niemieckiego 
- emerytowany nauczyciel. 604-
404-217. 

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 25.09.2008 r.

www.ustron.pl

*  *  * 
4-5.10    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
6-7.10    Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
8-9.10    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
10-11.10  Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
12-13.10  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
14-15.10  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK

Futbol rzuca na kolana...                                        Fot. M. Niemiec

39/2018/7/R

...nawet najlepszych.                                             Fot.  M. Niemiec

6.10 15.00 Wernisaź wystawy twórczości Urszuli Marii
    Dobrzańskiej, Muzeum Marii Skalickiej
6.10 17.00 Koncert Jubileuszowy EL„Czantoria” z okazji  
    30-lecia istnienia zespołu, MDK„Prażakówka”
8.10. 15.30 Uroczysta Inauguracja Roku Wolnej Szkoły Nauk 
    Filozofi cznych i Społecznych im. Jana Szczepań-
    skiego, MDK „Prażakówka”
9.10 16.00  Obchody Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskie-
    go,  MDK „Prażakówka”
11.10 10.00 Program Artystyczny dla Emerytowanych Nauczy-
    cieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, MDK 
    „Prażakówka”
13.10 9.00  VII Turniej Piłki Ręcznej im. R. Miksy – Rottermund,
    SP nr 1
13.10  15.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS Drze-
    wiarz Jasienica, stadion Kuźni
14.10 11.00 Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - GKS Morcinek 
    Kaczyce, stadion w Nierodzimiu 
16.10. 18.00 Debata Kandydatów na Burmistrza Miasta Ustroń,
    MDK „Prażakówka”



4 października 2018 r.   Gazeta Ustrońska   19

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) kuzynka kompasu, 8) instalator, 9) miasto 
górnośląskie, 10) u stóp Wezuwiusza, 12) u boku łosia, 
14) piosenka żeglarska, 15) tkanina z drogocenną nicią, 
16) na szyi psa, 19) włókno z kokonu jedwabnika, 
22) chronią przed nieszczęściami, 23) w drzwiach zamyka-
nych na kłódkę, 24) Informacyjny System Zintegrowanej 
Taryfy Celnej (skrót).
PIONOWO: 2) miejskie drogi, 3) największa impreza 
sportowa, 4) kończy modlitwę, 5) lipcowa solenizantka, 
6) usuwanie konstrukcji, 7) Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury (skrót), 11) imię męskie, 13) w ręku podglądacza, 
17) z ariami, 18) bezpieczne schronienie, 20) popularna 
marka kosmetyków, 21) indonezyjska wyspa popularna 
wśród turystów.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 12 października.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 37

GRZYBOBRANIE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Józef Zahraj 

z Ustronia, ul. Źródlana. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2006 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.
 

Firma „Ustronianka” Sp. z o.o. 

Z AT R U D N I  
   na umowę o pracę :
• mechanika samochodowego

• mechanika maszyn i urządzeń

• elektromechanika

• uczniów praktycznej nauki zawodu 
                               (również w trakcie nauki)

tel. 33 854 41 00, rekrutacja@ustronianka.com.pl

39/2018/8/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

39/2018/6/R

Patryk Korszun

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI  
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza dzieci 

w wieku przedszkolnym oraz uczniów młodszych klas szkół 
podstawowych (klasy I-III) do udziału w konkursie plastycznym 
pt. „Jesień w lesie”. Prace wykonane dowolną techniką można 
oddawać w Oddziale dla Dzieci (I p.) w terminie do 31 paździer-
nika.  Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Dodatkowe informacje 
pod nr. telefonu 338542340.   



20   Gazeta Ustrońska                                                                                            4 października 2018 r.

       Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Lewiatan Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, 
PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek  
biblioteki), na półpiętrze. Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl / Nakład: 1150 egzemplarzy/ Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
http://gazeta.odo.ustron.pl /Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. 
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 
Ustroń, tel. 33 854-26-02. Indeks nr 359912. Numer zamknięto:1.10.2018 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 8.10.2018 r.

DWA SAMOBÓJE
KS Kuźnia Ustroń - GKS Dąb Gaszowice - (2:0)  6:1

1 LKS Czaniec 9 22 19:5
2 LKS Drzewiarz Jasienica 9 20 21:6
3 LKS Bełk 9 17 15:13
4 KS Kuźnia Ustroń 9 16 17:8
5 Tyski Sport II S.A. 9 16 18:12
6 KS Polonia Łaziska Górne 9 15 12:5
7 KS Unia Racibórz 9 14 10:6
8 MKS Czechowice-Dziedzie 9 13 13:11
9 GKS Radziechowy-Wieprz 9 12 10:7
10 LKS Wilki Wilcza 9 10 13:15
11 GKS Dąb Gaszowice 9 10 10:20
12 TS Podbeskidzie II BB 9 8 14:22
13 MKP Odra Centrum Wodzisław 9 7 11:12
14 LKS Goczałkowice 9 6 9:16
15 KS Spójnia Landek 9 5 4:16
16 KS Płomień Połomia 9 4 8:30

  
 

Reprezentanci KS Kuźnia Ustroń rundę 
jesienną rywalizacji o mistrzostwo IV ligi 
śląskiej zaczęli od zwycięstw, potem musieli 
przełknąć porażkę z Czańcem i pogodzić się 
z dwoma remisami, ale wynagrodzili to ki-
bicom z nawiązką w sobotnim meczu z zaj-
mującym 10. pozycję w tabeli Dębem. Choć 
początek meczu tego nie zapowiadał, ustro-
niacy zgotowali gościom bombardowanie 

17 września - skrzyżowanie ul. Katowickiej z Brody - kolejne wymuszenie, kolejna  stłuczka. 

18 września - skrzyżowanie ul. Katowickiej z 3 Maja - wymuszenie mimo świateł. 

ich bramki. Impuls dał Konrad Kuder w 29. 
minucie i poźniej nie dało się już powstrzymać 
gospodarzy. Do szatni schodzili pewni swego, 
bo na 5 minut przed końcem pierwszej połowy 
na 2:0 wynik podwyższył Anton Fizek.

W drugiej połowie Kuźnicy bynajmniej nie 
przeszli w stan spoczynku i wyczekiwania na 
ostatni gwizdek sędziego, tylko ruszyli do boju 
z determinacją, jak by to oni musieli nadrabiać 
stracone gole. Już 3 minuty po ponownym 
wejściu na murawę bramkę zdobywa Michał 
Pietraczyk, a na 4:0 wynik podnosi Maksymi-
lian Wojtasik. W 68. minucie spotkania witany 
oklaskami i okrzykami wchodzi do gry Adrian 
Sikora i jakby chcąc pokazać, że zasługuje 
na sympatię fanów Kuźni, zaraz po przyjęciu 
piłki strzela gola. Pięć minut później jego 
atak skutkuje samobójem. Honorową bramkę 
dla Gaszowic strzela... Kuźnia w wyniku 
nieszczęśliwej interwencji Dariusza Ruckiego.

Warto zaznaczyć, że z powodu kontuzji 
i niedyspozycji zawodników pierwszego skła-
du, trener Żebrowski wprowadza na boisko 
juniorów, którzy zasilili szeregi seniorskie 
w drugiej połowie meczu.                     (mn)Fot. W. Herda

Fot. W. Herda

Były powody do radości...    Fot. M. Niemiec

... ale nie dla bramkarza gości.                                                                    Fot. M. Niemiec

To był spokojny mecz... dla kibiców, bo pewni wygranej swojej drużyny mogli bez 
stresu obserwować grę. Jednak żeby zapewnić im ten komfort, Kuźnicy musieli 
się mocno napracować, zwłaszcza że mimo przewagi trener Mateusz Żebrowski nie 
odpuszczał i zdzierał sobie gardło motywując podopiecznych do ciągłych ataków. 


