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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W numerze m.in.:             
wywiad z burmistrzem Ire-
neuszem Szarcem, relacje  
z ostatnich już spotkań 
przedwyborczych, debata 
z udziałem ubiegających 
się o fotel włodarza miasta, 
wybory w pigułce, czyli NIE-
ZBĘDNIK WYBORCZY z zasa-
dami głosowania, obwodami 
i sylwetkami kandydatów do 
Rady Miasta, Rady Powiatu, 
Sejmiku Województwa Ślą-
skiego oraz na stanowisko 
burmistrza miasta. Ponadto, 
pytania o smog, zapowiedzi 
wydarzeń i imprez, stare 
kino...

(cd. na str. 5)

Medalami odznaczono 61 ustrońskich małżeństw z 50-letnim stażem.                Fot. M. Niemiec

9 października do MDK „Prażakówka” seniorzy przyjechali parami.  
W domu kultury odbyła się podniosła uroczystość, podczas której wręczono 
medale za 50 lat pożycia małżeńskiego. Uhonorowano również małżeństwa 
z dłuższym stażem, a jest ich w Ustroniu niemało. 

41/2018/1/RW

MEDALE DLA ZŁOTYCH PAR
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41/2018/3/RW

69. rocznicę ślubu obchodzili: Zofia  
i Jan Ogrodzcy, 68. rocznicę obchodzili: 
Jadwiga i Teofil Grendowiczowie, 67. 

rocznicę obchodzili: Ewa i Andrzej Rasz-
kowie oraz Helena i Jerzy Torbusowie, 
65-lecie małżeństwa obchodzili: Wanda 
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nie. Stała tam otóż pokaźnych 
rozmiarów browarna beka  
i spełniała rolę bufetu. Przy-
kryta była blaszanym dachem 
na drewnianych słupach. Dach 
zwieńczony był... miniaturą 
Wieży Piastowskiej. 

W Zespole Szkół Budowlanych 
w Cieszynie zorganizowano  
XI Powiatowy Konkurs Ję-
zyka Angielskiego oraz  
I Powiatowy Konkurs Ję-
zyka Niemieckiego. Okazję 
stanowił Europejski Dzień 
Języków. Zwyciężyli Łu-
kasz Wesołowski i Natalia 
Urbańczyk – oboje: Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum To-
warzystwa Ewangelickiego  
w Cieszynie.                                           (nik)

skiego otwarto bogatą w eks-
ponaty wystawę pt. „Rada 
Narodowa Księstwa Cie-
szyńskiego 1918”. Dominują 
archiwalne fotografie z tego 
okresu oraz dokumenty, ob-
wieszczenia, pieczęcie, mapy.

Po remoncie otwarto sym-
bolicznie Dom Narodowy  
w Cieszynie. Pełną parą ruszy-
ła tym samym działalność Cie-
szyńskiego Ośrodka Kultury. 
O bogatej historii obiektu, 
który liczy sobie prawie 120 
lat, mówił historyk Mariusz 
Makowski.

Ścieki odprowadzane w Cieszy - 
nie do oczyszczalni na terenie 
Boguszowic, po odpowiedniej 

filtracji trafiają do rzeki Olzy. 
Oczyszczalnia ostatnio została 
zmodernizowana. Następują 
nowe podłączenia w efekcie 
prowadzonej przebudowy sie-
ci kanalizacyjnej w centrum  
i na obrzeżach miasta.

Na początku grudnia po-
ciągi pasażerskie powrócą 
do Strumienia. Koleje Ślą-
skie planują kursowanie 
weekendowego pociągu  
z Gliwic przez Rybnik, Stru-
mień, Chybie, Skoczów, Gole-
szów do Wisły. Skład otrzymał 
nazwę „Kubalonka”. 

Bar „Beczka” na Kubalonce 
w latach 30. minionego wieku 
miał inny wygląd niż obec-

to i owo
z 

okolicy
*  *  *  *  *  *

*  *  *

Szachy rozwiązanie z GU nr 40:
1. Gf7+ g6  2. G:g6x

Na ścianie Banku Spół- 
dzielczego w Cieszynie od-
słonięto tablicę upamiętnia-
jącą założycieli i działaczy 
Towarzystwa Oszczędności  
i Zaliczek. Powstało ono 145 
lat temu, by wspierać rozwój 
polskich firm na Śląsku Cie-
szyńskim.

W Muzeum Śląska Cieszyń-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

WYKŁADY 
DOMINIKAŃSKIEJ SZKOŁY WIARY
Ojcowie dominikanie z Ustronia zapraszają na wykłady Do-

minikańskiej Szkoły Wiary. Wykład inauguracyjny odbędzie się  
w sobotę, 20.10 o godz. 15.00. Temat: „Portfel nawraca się ostat-
ni”. Spotkanie poprowadzi Bartosz Nosiadek. Bartosz Nosiadek 
– od szeregowego pracownika doszedł do wysokiego stanowiska 
w korporacji, następnie założył własną firmę i zaczął prowadzić 
wielkie inwestycje. Jego szkolenia dotarły do setek tysięcy 
osób. Jest autorem książek „Zarabianie prawdziwych pieniędzy”  
i „Zarabianie uczciwych pieniędzy”. W ramach spotkania Bartosz 
Nosiadek opowie: - Jakie 10 kroków prowadzi do zmniejszenia 
długów i zwiększenia oszczędności? - Jakie konkretne porady 
finansowe zawarte są w Biblii? - Jak z Bożą pomocą spłacił 1 900 
000 zł długu? - Jakie są proste metody uzyskania oszczędności na 
codziennych zakupach? Dodatkowe informacje na naszej stronie 
internetowej i facebookowej.

PODRÓŻE BEZ PASZPORTU
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 

zainteresowanych i chętnych do uprawiania 
Nordic Walkingu. Spotkanie w każdą sobo-
tę o godzinie 10:00 w parku koło Akade-
mii Esprit. UTW zaprasza także na wykład  
z cyklu „Podróże bez paszportu” pt. „Śladami 
Inków przez Peru i Boliwię”  – w środę 24.10., 

godzina 11:00, sala nr 7, I piętro MDK „Prażakówka”. Prowadzący: 
Emilia Dudek. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

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
W BIBLIOTECE

KAWA Z KANDYDATKĄ
Objazd miasta rowerowym pojazdem kawowym zaczął się od 

centrum i Manhatanu i od rozmowy z Pawłem Sztefkiem, później 
spotkanie z Beatą Niewiadomską - kandydatką z Poniwca. W taki 
sposób kandydaci KWW Ustroń Tworzymy Razem zapraszali miesz-
kańców na kawę i do rozmowy. 

- Mieszkańcy zgłaszają  swoje oczekiwania co do funkcji rad-
nego dzielnicy, mówią, czego oczekuje lokalna społeczność. 
Widzimy, że mieszkańcy oczekują aktywnego reprezentanta 
i łącznika między nimi, a urzędem - mówi Adriana Kwapisz-Pietrzyk, 
kandydatka na stanowisko burmistrza.

Kawowy rower stanął też na Polanie, przy strażnicy OSP, gdzie 
spotkał się z nimi Łukasz Jawor. W Hermanicach kawę dla miesz-
kańców parzyli Jolanta Hazuka, Piotr Roman, Małgorzata Kunc 
i Wit Kozub. Przy kawie można było też porozmawiać z Arturem 
Steczkiewiczem na Zawodziu. 

W czasie objazdu zrobiono blisko 390 kaw, a że nierozłącznym 
elementem kawy są ciasteczka, to w czasie rozmów rozdano ich 
blisko 5 kg.                                                                               (ML)

DOFINANSOWANIE 
DO TERMOMODERNIZACJI 

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany 
program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów 
jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomoderni-
zację budynków. Szczegółowych informacji właściciele nieruchomości 
mieszczących się na terenie Miasta Ustroń będą mogli uzyskać podczas 
spotkania które organizuje Ministerstwo Środowiska za pośrednictwem 
firmy zewnętrznej. Spotkanie planowane jest 18.10.2018 r. o godzi. 18.00  
w Gimnazjum nr 1, ul. Partyzantów 2a w Ustroniu. 
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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

41/2018/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Walter Niemczyk  lat 76    ul. Różana
Piotr Makselan  lat 90    os. Manhatan
Adolf Bujok   lat 77    os. Manhatan
Helena Kubica  lat 94    ul. 3 Maja

41/2018/2/R

*   *   *

*   *   *

STRAŻ MIEJSKAWAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  
  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
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

8 X 2018 r.
Interwencja na ul. Lipowskiej 
w sprawie rozlanego oleju na 
drodze. Na miejsce wezwano straż 
pożarną w celu zneutralizowania 
zagrożenia w ruchu.
8 X 2018 r.
Dwukrotnie interweniowano 
w sprawie padniętych kotów – na 
ul. Katowickiej i ul. Polańskiej. 
Zwierzęta zostały zabrane do 
utylizacji.
9 X 2018 r.
Interwencja na ul. Katowickiej 
w sprawie potrąconej i padniętej 
sarny. Zwierzę zostało zabrane do 
utylizacji.
10 X 2018 r.
Strażnicy miejscy prowadzą stałe 
patrole w rejonie placówek szkol-
nych.
14 X 2018 r.
Interwencja w sprawie zaśmie-
cenia  mie jsca  publ icznego 
w Ustroniu Nierodzimiu na parkin-
gu przy rzece Wiśle. W tej sprawie 
prowadzone są dalsze czynności. 
                                                 (aj)

NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY
Informujemy o możliwości składania wniosków na doroczne 

nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury w terminie do 30 paździer-
nika 2018 r. Szczegółowe informacje – regulamin, wzór wniosku 
znajduje się na stronie miasta oraz w BIP - http://www.ustron.bip.
info.pl/dokument.php?iddok=12271&idmp=444&r=o

 

ZJAZD CHÓRÓW 
DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ

Parafi a Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu wraz z Ustroń-
skim Chórem Ewangelickim zapraszają na Jesienny Zjazd 
Chórów Diecezji Cieszyńskiej, który odbędzie się w sobotę, 
20 października o godz. 14.00 w kościele ap. Jakuba Starszego 
w Ustroniu.  

*   *   *

*   *   *

*   *   *

 Podziękowania za złożone wieńce i kwiaty, 
wyrazy współczucia i udział w pogrzebie 

śp. Leszka Krysty
bratu z rodziną za wsparcie i obecność 

w tym trudnym czasie, całej rodzinie, sąsiadom, 
kolegom i koleżankom, zarówno z lat szkolnych, 

jak i z zakładów pracy, 
w szczególności pani Elżbiecie Sikorze, 

kościelnemu Jerzemu Stecowi 
i Januszowi Lipowczanowi, 

a także właścicielom i pracownikom Delicji 
i Naleśnikarni oraz podziękowania za pomoc 

w przygotowaniu
ceremonii pogrzebowej 

Zakładowi Pogrzebowemu Leszka Kubienia 
i za jej poprowadzenie ks. Mirosławowi Szewieczkowi

składa 
żona z córką i synem

SPOTKANIE WYBORCZE W LIPOWCU
Piotr Nowak, kandydat do Rady Miasta Ustroń z KWW Wspól-

nie dla Ustronia i Artura Kluza, zaprasza mieszkańców Lipowca 
na spotkanie wyborcze, które odbędzie się 19 października (pią-
tek) o godz. 18 w strażnicy OSP Lipowiec. 

41/2018/1/N

SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 
MIODODAJNYCH

W poniedziałek, 22 października o godz. 15.00 Stowarzysze-
nie „Można Inaczej” przy Gimnazjum nr 1 zaprasza na wspólną 
akcję sadzenia drzew i krzewów miododajnych. Ma ona na celu 
uświadomienie istoty dbania o ekosystem. Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych. 

HISTORIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na drugi wykład Włady-

sławy Magiery z cyklu Historia Śląska Cieszyńskiego, który 
odbędzie się we wtorek, 30 października o godz. 15.00. 

Temat wykładu to „Udział kobiet w działaniach niepodle-
głościowych na Śląsku Cieszyńskim”. Zapraszamy serdecznie, 
wstęp wolny.     

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.   



4   Gazeta Ustrońska                                                                                            18 października 2018 r.

41/2018/3/R

Debata odbyła się w sali widowiskowej 
„Prażakówki”. Prowadził ją dziennikarz 
Andrzej Drobik. Zanim jednak się roz-
poczęła, radny Andrzej Szeja odczytał 
list Artura Kluza, w którym kandydat 
na burmistrza napisał m.in.: „Mój tata, 
mój wielki autorytet i przyjaciel jest  
w bardzo złym stanie zdrowia. Ciężko mi 
o tym mówić, ale dotknęła moją rodzinę 
największa plaga naszego wieku, choroba 
nowotworowa. Dzisiaj dla mnie najważ-
niejsza jest opieka i codzienne relacje  
z moim Tatą. Dlatego, Szanowni Państwo, 
zawieszam dzisiaj aktywne prowadzenie 
kampanii wyborczej i dlatego nie wezmę 
udziału w debacie.” Przewodniczący 
RM zapewnił, że jeśli zostanie wybrany 
w wyborach na najwyższe stanowisko 
miejskie, swój program wyborczy będzie 
realizował. Zwrócił się także do swoich 
kontrkandydatów z prośbą o merytorycz-
ną, spokojną debatę.

I debata rzeczywiście tak wyglądała. 
Zarówno Adriana Kwapisz-Pietrzyk, jak 
i Przemysław Korcz odpowiadali w sumie 

na osiem pytań, po dwa w każdym z czte-
rech bloków tematycznych, tj.: kluczowe 
inwestycje (omówienie kwestii budowy 
basenu oraz ocena najważniejszych inwe-
stycji już dokonanych), kultura i promocja 
(pytanie o wymarzoną ofertę kulturalną 
Ustronia wraz z naczelnym wydarze-
niem, jakie mogłoby ożywić miasto oraz  
o pomysł na ujednolicenie wizerunku 
przestrzeni miejskiej), sport i turystyka 
(ocena inwestycji budowy stadionu miej-
skiego w kontekście innych dyscyplin 
sportowych i wizja sportowa Ustronia, 
która mogłaby przyciągnąć do miasta wie-
lu turystów) oraz ochrona zdrowia (w tym 
bloku kandydaci odpowiadali na pytania 
związane z ewentualnym zabudowaniem 
Równicy. Jedno pytanie zadała Magda 
Koc z Ustrońskiego Alarmu Smogowego, 
a dotyczyło konkretnych działań w celu 
poprawy jakości powietrza w mieście). 

Po zakończeniu pierwszej części de-
baty przyszła pora na zadawanie pytań 
kontrkandydatowi. Pierwsze zadał Prze-
mysław Korcz. – Jakimi siłami zamierza 

pani realizować zadania, które ma pani  
w planie jako burmistrz? – Adriana 
Kwapisz-Pietrzyk odpowiedziała, że 
burmistrz Ustronia powinien współpra-
cować efektywnie dokańczając wszyst-
kie tematy i rozmawiając z radnymi  
i mieszkańcami. Z kolei pani kandy-
dat, odnosząc się do działalności Korcza  
w TBS, spytała: – Czy będąc burmistrzem 
Ustronia w podobny, mało efektywny 
sposób, będzie pan realizował swój pro-
gram? – co wywołało niezadowolenie 
części osób siedzących na sali. Korcz, 
prosząc o spokój, odniósł się do pytania 
mówiąc, że podobne padło z ust ojca 
kandydatki. – TBS powstało w Ustro-
niu kilkanaście lat temu. Ja zarządzam 
spółką 4 lata, w których odnotowaliśmy 
zysk netto, w zeszłym roku najwyższy  
w historii TBS – kandydat z KWW Pro-
jekt Ustroń omawiał rozwiązania, jakie  
z ramienia spółki wprowadzał i zapewnił, 
że jeśli jego zarządzanie miastem byłoby 
tak efektywne jak to zarządzanie spółką, 

DEBATA NA DWA GŁOSY
Debata kandydatów na burmistrza Ustronia miała określony scenariusz, wszystko, zdawałoby się, było dopięte na ostatni guzik. 
Jednak na 15 minut przed jej rozpoczęciem sztab KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza poinformował o nieobecności 
swojego kandydata z powodu choroby nowotworowej jego ojca. W związku z tym pozostałe sztaby dyskutowały nad ostatecz-
nym przebiegiem spotkania. Po konsultacjach Adriana Kwapisz-Pietrzyk z KWW Ustroń Tworzymy Razem i Przemysław Korcz 
z KWW Projekt Ustroń, kandydaci na stanowisko włodarza miasta, weszli na salę.

(cd. na str. 7)

Przemysław Korcz.                                                    Fot. A. Jarczyk Adriana Kwapisz-Pietrzyk.                                              Fot. A. Jarczyk
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O wyborach 
mówi burmistrz 

Ireneusz Szarzec.

Zdaniem 
Burmistrza

Przed nami najważniejsze wydarzenie 
w życiu lokalnej społeczności – wybory 
samorządowe. W najbliższą niedzielę 
będziemy mieli okazję i możliwość od-
dania głosu na swoich przedstawicieli do 
wszystkich szczebli samorządu – rady 
miasta, rady powiatu i sejmiku wojewódz-
kiego oraz w wyborach bezpośrednich na 
burmistrza miasta. 

Ustroń zawsze mógł się chwalić wy-
soką frekwencją i tym, że mieszkańcy 
odpowiedzialnie podchodzą do prawa 
wyborczego, traktując je jako obywatel-
ski obowiązek. Dzięki temu, że głosuje 
duża liczba osób, możemy powiedzieć, 
że jesteśmy gminą samorządną, że osoby, 
które zasiadają w radzie lub na stano-
wisku burmistrza otrzymały społeczną 
legitymację. Nasi mieszkańcy rozumieją, 
że pewne zadania na terenie miasta rea-
lizuje powiat i województwo i że w tych 
samorządach również powinni zasiadać 
ludzie, którym nieobce są sprawy ustronia-
ków. Dzięki bardzo intensywnej kampanii 
wyborczej mamy swobodny dostęp do 
informacji o programach poszczególnych 
komitetów i o kandydatach. Dużą aktyw-
ność obserwujemy w internecie, choć  
w dalszym ciągu intensywnie wykorzy-
stywane są tradycyjne środki przekazu – 
gazety, radio, ale też słupy ogłoszeniowe 
i przestrzeń miasta. 

Chcę prosić mieszkańców, żeby za-
interesowali się, jacy ludzie kandydują  
w ich dzielnicy, okręgu wyborczym i żeby 
wybierali rozsądnie. Może mniej kierując 
się hasłami, a bardziej poprzez analizę 
programu. Ludzie, którzy zostaną wybrani 
będą dbać o potrzeby swoich wyborców 
przez kolejnych 5 lat, będą dbać o miasto, 
o jego rozwój, ale i dyscyplinę budżetową. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że wybory 
budzą wiele emocji, ale trzeba pamię-
tać, że szum medialny szybko przeminie  
i zacznie się ciężka praca. Trzeba będzie za-
pewnić miastu codzienne funkcjonowanie,  
a jednocześnie patrzeć w przyszłość, zado-
wolić mieszkańców, ale i turystów, ludzi 
młodych i seniorów, ludzi sportu i ludzi 
kultury… doskonale wiem, że to niełatwa 
sztuka. Tak samo nasi radni w powiecie  
i w województwie będą musieli wykazać 
się determinacją, by przy podziale środ-
ków i przy inwestycjach nie zapominano 
o Ustroniu i ludziach, którzy tu żyją.

Zachęcam, by wczytywać się w informa-
cje o kandydatach, nie bazować tylko na 
reklamach, ale zapoznać się z programem, 
z dotychczasową działalnością i rzetelnie 
ocenić możliwości kandydata. Ale przede 
wszystkim namawiam gorąco, by pójść do 
tych wyborów, oddać ważny głos i stać się 
współtwórcą samorządu.     Spisała: (mn)

i Roman Pałaszyńscy, Aniela i Stanisław 
Tomaszkowie, 60-lecie małżeństwa ob-
chodzili: Maria i Edward Cichy, Emilia 
i Jan Cienciałowie, Zofia i Marian Cien-
ciałowie, Stefania i Jan Czyżowie, Ma-
ria i Stanisław Jachimczakowie, Joanna  
i Marian Janiccy, Barbara i Jan Żegalscy, 
Wanda i Wiarosław Kolankowscy, Teresa  
i Stanisław Leszkowie, Stanisława i Ro-
man Leśniakowie, Stefania i Jerzy Mi-
chaliczkowie, Maria i Jan Nowakowie, 
Zuzanna i Tadeusz Podżorscy, Aniela  
i Bronisław Pustówkowie, Anna i Erwin 
Raszkowie, Wanda i Jan Szturcowie, 
Emilia i Ryszard Trzaskalikowie, Maria 
i Zbigniew Gamrotowie. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie nadał ustrońskim jubilatom Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, 
a wręczał je burmistrz Ireneusz Szarzec 
i przewodniczący Rady Miasta Ustroń 
Artur Kluz. Piękną uroczystość prowa-
dziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Beata Chlebek. Były życzenia od władz 
miasta, szampan, kwiaty i kosze łakoci. 
Na zakończenie spotkania dla zgodnych 
par małżeńskich zaśpiewała Estrada Lu-
dowa „Czantoria”. Tradycyjnie moment 
wręczania medalu uwiecznił na kliszy 
fotografik, zdjęcia zostaną przesłane do 
domów jubilatów. 

Odznaczeni Medalami 
za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie: 

Bogumiła i Alfred Bojarowscy, Janina 
i Robert Buczkowie, Zofia i Włodzi-
mierz Chmielewscy, Maria i Edward 
Cichy, Hermina i Piotr Ciemniakowie, 
Emilia i Jan Cienciałowie, Stefania  

i Jan Czyżowie, Janina i Stefan Figlowie, 
Barbara i Adam Gabzdylowie, Maria  
i Zbigniew Gamrotowie, Wanda i Stani-
sław Glogowszkowie, Stefania i Jan Go-
jowie, Anna i Antoni Górni, Maria i Jerzy 
Gracowie, Jadwiga i Teofil Grendowiczo-
wie, Krystyna i Alojzy Gruszczykowie, 
Jadwiga i Stanisław Grzybkowie, Irena 
i Paweł Hernikowie, Maria i Stanisław 
Jachimczakowie, Joanna i Marian Ja-
niccy, Łucja i Stanisław Jasińscy, Anna  
i Andrzej Kalarusowie, Krystyna i Jan Klu-
zowie, Alicja i Alfred Knoppowie, Wanda  
i Wiarosław Kolankowscy, Danuta  
i Józef Kowalowie, Jolanta i Jan Künstle-
rowie, Barbara i Jan Lachowie, Tere-
sa i Stanisław Leszkowie, Stanisława  
i Roman Leśniakowie, Janina i Wal-
demar Łazowscy, Maria i Jan Madzio-
wie, Stefania i Jerzy Michaliczkowie, 
Anna i Ludwik Nogawczykowie, Maria 
i Jan Nowakowie, Zofia i Jan Ogrodz-
cy, Maria i Edmund Opokowie, Wanda  
i Roman Pałaszyńscy, Maria i Leopold 
Pawelscy, Maria i Ludwik Pietrzykowie, 
Zuzanna i Tadeusz Podżorscy, Aniela  
i Bronisław Pustówkowie, Danuta i Ro-
man Puzoniowie, Anna i Erwin Raszko-
wie, Ewa i Andrzej Raszkowie, Urszula  
i Sławomir Regulscy, Urszula i Andrzej 
Rembiszowie, Helena i Józef Rośkowie, 
Wanda i Emil Sadlikowie, Genowefa  
i Bogdan Skrzypulcowie, Czesława i Piotr 
Stecowie, Zuzanna i Bronisław Steklowie, 
Jadwiga i Andrzej Swobodowie, Wanda  
i Jan Szturcowie, Mirosława i Władysław 
Thenowie, Aniela i Stanisław Tomasz-
kowie, Helena i Jerzy Torbusowie, Emi-
lia i Ryszard Trzaskalikowie, Krystyna  
i Erwin Waliczkowie, Irena i Augustyn 
Warzechowie, Barbara i Jan Żegalscy.  

Odcinek ostatni

Pamiątkowe zdjęcie z włodarzami miasta.                                                  Fot. M. Niemiec

(cd. ze str. 1)

MEDALE DLA ZŁOTYCH PAR



6   Gazeta Ustrońska                                                                                            18 października 2018 r.

– Jak ocenia Pan/Pani jakość powietrza w Ustroniu? – Jak 
ocenia Pan/Pani wpływ zanieczyszczenia powietrza na przycho-
dy z turystyki w Ustroniu? – Jakie trudności widzi Pani/Pan we 
wdrożeniu uchwały antysmogowej? – Czy mieszkańcy powinni 
być w aktywny sposób informowani o przekroczeniach norm 
jakości powietrza? – Czy jest Pan/Pani za stworzeniem w ciągu 
12 miesięcy od dnia wyborów sieci mierników zanieczyszczenia 
powietrza pokrywających cały Ustroń? – Jaki procent budżetu 
miasta powinien zostać przeznaczony na rozwiązywanie proble-
mu zanieczyszczenia powietrza? – Jakie postulaty i pomysły ma 
Pani/Pan w związku z walką o czyste powietrze?

Kandydaci odpowiadali również na pytanie: W jaki sposób 
chce Pan/Pani radzić sobie z problemem ubóstwa energetycznego  
w naszym mieście?, a odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

– Adriana Kwapisz-Pietrzyk: – Przede wszystkim czekają nas 
dwa bardzo istotne dla spraw przedsięwzięcia. Pierwsze to in-
wentaryzacji wszystkich palenisk w mieście, a druga to głęboka 
analiza poszczególnych gospodarstw domowych, które wskazują 
problemy finansowe przy zakupie opału. Urząd miasta powinien 
zsynchronizować działania instytucji miejskich i organizacji po-
zarządowych w sprawie funkcjonalnego tworzenia tzw. banków 
drewna. Miasto powinno wziąć czynny udział w realizacji pro-

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

41/2018/4/R

WYSOKI POZIOM
Po skomplikowanym procesie rekrutacji ustroniak Christian Jaworski 

dołączył latem do 119 młodych ludzi z 40 państw, którzy brali udział 
w 5-miesięcznym programie pod nazwą Międzynarodowe Stypendium 
Parlamentarne Niemieckiego Bundestagu. Całość kosztów pobytu po-
krywał niemiecki parlament, 

- Nawiązałem wiele ciekawych znajomości i odbyłem niezliczoną ilość 
rozmów. Na przykład często spieraliśmy się o kwestie związane z emigranta-
mi. Były to ciekawe dyskusje, zwłaszcza że mieliśmy sporo zajęć i wykładów 
o migracjach. 

Uczestnicy projektu uczyli się, ale i pracowali, odbywając praktyki 
w biurach Bundestagu. Musieli się starać, bo panował tam  przysłowiowy 
niemiecki ordnunk. 

- Bardzo ciekawym doświadczeniem było uczestnictwo w obradach 
parlamentu niemieckiego i przysłuchiwanie się debatom – wspomina 
szef  Instytutu Śląska Cieszyńskiego. – Nawet skrajnie różniące się świa-
topoglądowo  partie potrafiły rozmawiać ze sobą w sposób kulturalny. 
Zdarzały się ostre wypowiedzi, ale był dialog.  

Jednym z ważniejszych wydarzeń programu było uroczyste przyjęcie 
w Bundestagu, na którym prezentowane były poszczególne państwa. 
Na polskim stoisku znalazło się sporo materiałów promocyjnych przy-
wiezionych z Ustronia przez Ch. Jaworskiego. Zachwycano się naszym 
miastem, kiedy oglądano dostępne w sieci filmiki promocyjne.

- To było niezwykłe pięć miesięcy – wspomina Ch. Jaworski. – Czas 
nauki, nawiązywania kontaktów, pracy, zdobywania nowych doświad-
czeń, a najbardziej cenię sobie to, że teraz mam przyjaciół na całym 
świecie.                                                                                          (mn) gramu Czyste Powietrze. Żeby nie wyeliminować najuboższych 

mieszkańców miasta z możliwości dopłat do wymiany źródeł 
ciepła oraz termomodernizacji budynków samorząd powinien 
wprowadzić dotacje celowe (zasiłki). Konieczna jest także po-
moc urzędników w przygotowaniu wniosków oraz rozliczeniu 
inwestycji zakładanych w tym programie. 

– Przemysław Korcz: – Stowarzyszenie, którego jestem pre-
zesem Projekt Ustroń, we współpracy z Burmistrzem Miasta 
Ustroń, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Fundacja 
św. Antoniego wdrożyło już w mieście program tzw. Banku 
Drewna. W skrócie działanie to polega na zaopatrywaniu rodzin 
objętych ubóstwem energetycznym w wysezonowane drewno 
opalowe, przekazywane w ramach umowy przez Miasto Ustroń 
na rzecz Fundacja św. Antoniego. Fundacja we współpracy  
z MOPS dystrybuuje opal do najuboższych rodzin w mieście. 
Drewno pochodzi z wycinek pielęgnacyjnych na trenie gminy. 
Ponadto SPU wystosowało w tym roku apel do premiera RP,  
o objęcie Ustronia jako miasta uzdrowiskowego, rządowym 
programem dopłat do wymiany kotłów w gospodarstwach do-
mowych na bardziej sprawne. Tym samym bardziej ekologiczne. 
Działania te kontynuujemy.

– Artur Kluz: – Będę chciał wspomóc mieszkańców niskosy-
tuowanych poprzez preferencyjny program dopłat do wymiany 
tradycyjnych źródeł ogrzewania na formy ekologiczne czy 
piece ekologiczne i ogrzewanie gazowe. Musimy również zain-
westować w nasze źródło ciepła w ciepłowni Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. Musi być ono zdecydowanie bardziej sprawne 
i ekologiczne. Możemy na ten cel pozyskać dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

PYTANIA O SMOG
Członkowie Ustrońskiego Alarmu Smogowego postanowili 
dokładnie wypytać kandydatów na burmistrza Ustronia o pla-
nowane działania na rzecz ochrony środowiska, a powietrza  
w szczególności. Nie dali się zbyć ogólnymi zapisami pro-
gramów wyborczych, poprosili o odpowiedzi na konkretne 
pytania. 

Taki dym nie zawsze dowodzi palenia mułem czy flotem. Czasem 
świadczy o jakości sprzedawanego węgla.               Fot. M. Niemiec

Christian Jaworski na sali plenarnej niemieckiego Bundestagu
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DEBATA NA DWA GŁOSY
wszyscy mieszkańcy byliby zadowoleni.  

Przyszła także pora na włączenie pub-
liczności w przebieg debaty – z sali mo-
gło paść pięć pytań, a każde adresowane 
do obojga kandydatów. Pierwsze zadał 
radny Krzysztof Pokorny, zwracając się 
jednak głównie do Przemysława Korcza. 
– Dlaczego siedziba pańskiego komitetu 
wyborczego znajduje się tam, gdzie się 
znajduje i proszę powiedzieć gdzie? – na 
co Korcz odpowiedział: – Znajduje się 
tam, ponieważ nie znajduje się gdzie 
indziej. 

Rozbawienie na sali było dość duże. 
Mimo że pytanie nie było w zasadzie adre-
sowane do Adriany Kwapisz-Pietrzyk, 
również na nie odpowiedziała: – Siedziba 
naszego komitetu znajduje się pod adre-
sem zamieszkania jednego z kandydatów.

Kolejne pytanie dotyczyło różnicy 
w sposobie zarządzania miastem. Jako 
pierwsza odpowiedziała Kwapisz-Pie-
trzyk, która stwierdziła, że jej szcze-
gólnym wyróżnikiem jest niezależność, 
jasność, transparentność, rozmawianie  
z mieszkańcami oraz wykształcenie ukie-
runkowane na zarządzanie. – Jesteśmy 
niezależnym komitetem i tę niezależność 
w podejmowaniu każdej decyzji będę 
podtrzymywała. 

Z kolei Korcz mówił o swoim dorobku 
pracy w samorządzie oraz pozyskaniu 
ośrodka zdrowia dla miasta w poprzednich 
latach. Ponadto, zapewnił, że jest człowie-
kiem uczciwym, słownym, nie bojącym 
się podejmowania śmiałych decyzji. 

Trzecie pytanie dotyczyło możliwości 

obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 
na poziomie miasta. Kandydaci mówili  
o budżecie obywatelskim oraz o inicjaty-
wie uchwałodawczej, jaką będzie mogło 
składać minimum 200 mieszkańców.

Przedostatni temat, poruszony ze strony 
publiczności, odnosił się do rozbudowy 
narzędzia, jakim jest plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, w którym znalazłby 
się zapis uniemożliwiający jakąkolwiek 
niepożądaną budowę m.in. na Równicy.  

– Warunki zabudowy w tym temacie 
nie zostały wydane. Komisja Architektury 
złożyła już dwa wnioski do burmistrza, je-
den o to, aby podjął on wszelkie działania 
nawiązania współpracy z Wojewódzkim 
Inspektorem Zabytków zmierzającej do 

wpisania budynku PTTK do rejestru za-
bytków oraz złożyliśmy wniosek o zabez-
pieczenie środków na podjęcie uchwały 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla tego terenu – mówiła kandydatka na 
burmistrza. Z kolei kandydat z ramienia 
KWW Projekt Ustroń odniósł się do kwe-
stii obszaru objętego programem Natura 
2000 oraz do miejsca kultu religijnego 
mówiąc, że żadne nowe inwestycje nie 
powinny w tamtym terenie powstawać. 

Ostatnie pytanie zadał Christian Ja-
worski, kandydujący do rady powiatu,  
a dotyczyło ono kwestii współpracy mia-
sta z powiatem, szczególnie w zakresie 
transportu. 

– Współpraca Ustronia z powiatem 
ma długoletnią tradycję i powinna być 
kontynuowana. Przykładem są drogi po-
wiatowe w mieście. Natomiast jeśli chodzi 
o transport, my proponujemy ekobusy.  
W Rumunii są miasta, gdzie istnieją całe 
sieci ekologicznych ekobusów. My chce-
my ściągnąć takie rozwiązanie do Ustro-
nia – zapewniał Korcz.

– Współpraca ze starostwem była, jest 
i będzie. Dotyczyła ona wielokrotnie 
modernizacji dróg powiatowych, ale była 
też realizowana z poszczególnymi radny-
mi. Jeśli chodzi o transport, faktycznie 
przejdzie on na barki gmin. Nie trzeba 
zaglądać do Rumunii, wystarczy przy-
patrzeć się rozwiązaniom realizowanym  
w Żorach czy Pawłowicach, gdzie trans-
port jest ekologiczny, często bezpłatny. 
Nasze miasto na takie coś stać – stwier-
dziła Kwapisz-Pietrzyk.

Kończąc, kandydaci  podsumowali 
kampanię wyborczą i zachęcili do udziału 
w wyborach.               Agnieszka Jarczyk 

(cd. ze str. 4)

Pytania zadawali również młodzi ludzie.                                                      Fot. A. Jarczyk

Debata była transmitowana na żywo.                                                            Fot. A. Jarczyk

SPEKTAKLE SCENY POLSKIEJ 
Muzeum Marii Skalickiej informuje o kolejnych spektaklach 

dla ustrońskich grup abonamentowych. 

Dla niedzielnej grupy abonamentowej wyjazd odbędzie 
się 4 listopada o godz. 16.00 spod Lidla w Ustroniu. Będzie 
to „FANTAZJA POLSKA” autorstwa Macieja Wojtyszko, 
w reżyserii Bogdana Kokotka.

Rzecz dzieje się podczas pierwszej wojny światowej, kie-
dy Ignacy Paderewski odbywa słynne tournée z koncertami 
w USA. Światowa prapremiera „Fantazji polskiej” na Scenie 
Polskiej wystawiana jest z okazji obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

MIASTA, LUDZIE, TANIEC
19 października o godz. 16.30 w Galerii Muflon - Sztuka dla 
Ciebie w ORW Muflon przy ulicy Sanatoryjnej 32 odbędzie się 
wernisaż pełnej subtelności i uroku wystawy pasteli Mirosława 
Orzechowskiego.

Mirosław Orzechowski urodził się w Krakowie. Z wykształ-
cenia filozof (ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie), z zamiłowania – malarz, dramaturg, poeta, reżyser 
teatralny, aktor, wykładowca akademicki. W sposób mistrzowski 
przedstawia tajemnicze zaułki miejskie, zarówno te w kraju, jak  
i w miastach europejskich, w subtelny sposób oddaje ekspresję i 
delikatność tańca, Wystawa czynna do 10.12.2018.
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W listopadzie minie 20 lat od momentu, kiedy rozpoczął pan 
pracę w ustrońskim ratuszu. Długo się pan zastanawiał nad 
propozycją Jana Szwarca? 
Nie namyślałem się długo. Jan Szwarc był wtedy radnym sejmiku 
wojewódzkiego i kandydatem na burmistrza Ustronia na kadencję 
1998-2002. Wówczas burmistrza wybierała Rada Miasta, a ten 
przedstawiał kandydata na wiceburmistrza. Kiedy otrzymałem 
propozycję objęcia tego stanowiska, pełniłem funkcję sekretarza 
miasta w Urzędzie Miejskim w Skoczowie i zostałem polecony 
panu Szwarcowi. Po krótkim namyśle zgodziłem się, bo wie-
działem, że ta praca jest ciekawym wyzwaniem, a poza tym 
było to dla mnie bardzo ważne, że to praca w moim rodzinnym 
mieście. Po 4 latach pracy w Skoczowie orientowałem się już  
w strukturach i funkcjonowaniu samorządu, więc pomyślałem, że 
mogę się przydać. Przez pierwsze dwa lata starałem się jak najle-
piej poznać najważniejsze problemy tego miasta, jego specyfikę  
i możliwości. Mimo że Ustroń był mi bliski i znany, to jednak 
wiele jeszcze musiałem się nauczyć o tym mieście. 
A trzy lata później został pan burmistrzem.
Kiedy zaczynałem pracę w ratuszu przez myśl mi nie przeszło, 
że mógłbym zostać burmistrzem i to jeszcze tak szybko. Ta sytu-
acja mnie zaskoczyła. Kiedy w 2001 r. Jan Szwarc wystartował  
w wyborach parlamentarnych i został posłem, Ustroń został 
bez burmistrza. Dostałem propozycję objęcia tego stanowiska  
i trzeba było podjąć decyzję. Chcąc kontynuować to, co zaczę-
liśmy z panem Szwarcem, zgodziłem się, a Rada Miasta Ustroń 
zaakceptowała moją kandydaturę. 
Rok później poddał się pan pod osąd mieszkańcom.
W 2002 roku po raz pierwszy wybieraliśmy burmistrzów  
w wyborach bezpośrednich. To było coś zupełnie nowego, nikt 
jeszcze nie miał żadnych doświadczeń w tej materii, ja również 
nie byłem pewny, jak moja dotychczasowa praca zostanie oce-
niona. Gdybym nie pracował już w ustrońskim ratuszu, to pewnie 
nigdy bym nie wystartował w tych wyborach. Z perspektywy 
czasu myślę, że to była z mojej strony bardzo odważna decy-
zja, ale jak człowiek jest młody, łatwiej podejmuje wyzwania.  
Z perspektywy czasu cieszę się, że ją podjąłem. Moją kandydaturę 
zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ustrońskie Porozumienie 
Samorządowe. 
Konsultował się pan z rodziną przed podjęciem tej decyzji?
Oczywiście, bo dla bliskich moje eksponowane stanowisko na 

INTENSYWNY CZAS
Rozmowa z Ireneuszem Szarcem, 

burmistrzem Ustronia 
w latach 2001-2018

Z UŚCISKIEM 
DŁONI

(cd. na str. 9)

Balony na scenie, profesjonalny fotograf i kamerzysta, ulotki 
i foldery informujące o dokonaniach rządzącego w mieście 
ugrupowania – tak można by w skrócie określić oprawę kon-
wencji wyborczej KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza. 
Jednak mimo całego splendoru, jaki towarzyszył w trakcie 
autoprezentacji zarówno kandydatowi na burmistrza, jak  
i kandydatom na radnych, część osób przybyłych na to spot-
kanie poczuło zawód...

 W zeszły czwartek, 11 października, w sali widowiskowej MDK 
„Prażakówka” zebrały się osoby chcące posłuchać o umowie spo-
łecznej i zobowiązaniu wyborczym Artura Kluza i całego komitetu 
wyborczego. Nie było to jednak spotkanie otwarte, każda z osób 
wchodzących na salę miała specjalne zaproszenie, które upoważ-
niało do wejścia. Taki krok ze strony zapraszających nie wszystkim 
się spodobał, pojawiały się głosy, że kandydat na burmistrza i kan-
dydaci na radnych z KWW Wspólnie dla Ustronia boją się pytań  
i nie chcą, aby ktoś niepożądany trafił na ich konwencję. Jakie były 
intencje organizatorów tego wydarzenia, trudno powiedzieć, wszak 
na zaproszeniu było napisane: „Po spotkaniu zapraszamy na roz-
mowy o Ustroniu przy domowym cieście”. A tematów do rozmów  
z pewnością nie brakowało. Niektórzy zastanawiali się, czemu miesz-
kańcy nie zostali dopuszczeni do głosu w trakcie samego spotkania.

Konwencję otwarła wiceprzewodnicząca RM Anna Rottermund 
wraz z radnym Andrzejem Szeją, który kandyduje w najbliższych 
wyborach do rady miejskiej. Następnie, na scenie pojawił się Artur 
Kluz, ubiegający się o fotel burmistrza Ustronia. – Głęboko wierzę 
w to, że Ustroń może rozwijać się szybciej i być lepszym miastem 
dla swoich mieszkańców. Mamy możliwości, by być liderem na-
szego regionu i wyznaczać trendy dla innych. Burmistrz nie może 
być tylko administratorem i zarządcą, musi być nowoczesnym 
menadżerem, który wyznacza sobie i swoim współpracownikom 
ambitne cele do realizowania – mówił Kluz. Następnie przedstawił 
umowę społeczną. – Tworzyliśmy ją razem z państwem, powstała 
na podstawie waszych potrzeb i wniosków. Podzieliliśmy je na  
6 głównych części. 1. Dla mieszkańca; 2. dla seniora; 3. smart city; 
4. dla biznesu; 5. dla turysty; 6. środki zewnętrzne. 

Artur Kluz przedstawił program wyborczy komitetu. Fot. A. Jarczyk

(cd. na str. 9)
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pewno było źródłem satysfakcji, mówię tu szczególnie o rodzi-
cach, teściach, ale i pewnym obciążeniem. Już w czasie kampanii 
rodzina kandydata jest poddawana jakiejś ocenie, docierają do 
niej różne opinie, krytyka. A później, w czasie pełnienia funkcji 
cały czas jest się pod lupą. Miałem pełne poparcie żony, choć 
moja praca odbijała się negatywnie na zaangażowaniu w życie 
domowe i opiekę nad jeszcze małymi córkami. Rodzina mnie 
wspierała w moich decyzjach i wyborach i dzięki temu łatwiej 
mi było sprawować urząd. 
Nie lubił pan, gdy w Gazecie Ustrońskiej ukazywały się zdję-
cia pana rodziny i dzieci. Pan również nie chciał widnieć na 
każdej stronie.
Pewnie są tacy burmistrzowie, ale to zależy od charakte-
ru człowieka. Ja nigdy nie miałem w sobie nic z celebryty 
i wolałem, gdy pisano o mnie jak najmniej i tylko w kontekście 
pracy. Drażni mnie przerost formy nad treścią, gdy sprawy 
merytoryczne, problemy mieszkańców są spychane na drugi 
plan, a eksponowana jest osoba burmistrza. Burmistrz jest wy-
brany, żeby realizować konkretne zadania, a nie żeby brylować 
w mediach. Burmistrza ocenia się na podstawie jego pracy, a nie 
tego, ile razy jego twarz czy wypowiedź znajdzie się w gazetach. 
Nigdy się nie kryłem, że tutaj mieszkam, że jestem częścią tej 
społeczności. Moje dzieci chodziły do miejskich przedszkoli, do 
publicznych szkół, na zajęcia pozalekcyjne, uczestniczyliśmy 
w życiu miasta jak każda inna rodzina. Nie wyobrażam sobie 
sytuacji, gdy mówię, że dbamy o oświatę, a wysyłam dzieci do 
jakiejś prywatnej szkoły poza Ustroniem. Wydaje mi się, że dzięki 
temu udało nam się prowadzić w miarę normalne życie, jak na 
dość wyjątkową sytuację. 
Mieszkamy w małym mieście, wszyscy się znamy i uważam, że 
ludzie są świadomi tego, co się dzieje. Chwalenie się sukcesami 
nic by nie dało, a byłoby wręcz źle odebrane przez ustroniaków. 
Swoje wiedzą. Spotykałem się z mieszkańcami przy bardzo wielu 
okazjach – na spotkaniach, zebraniach, uroczystościach, także 
w domach czy w gabinecie. Wyrobili sobie własne zdanie, za to 
bardzo ich szanuję i dziękuję, że okazali mi też dużo cierpliwości 
i wyrozumiałości. 
Powiedział pan kiedyś na jednym z zebrań mieszkańców, że 
jakby dobrze sprawdzić, to w Ustroniu każdy jest z kimś jakoś 
spokrewniony, a jak nie, to przynajmniej chodzili razem do 
szkoły. To jest jakaś trudność?
Czasami tak, choć bardziej bym to określił jako tradycyjną i natu-
ralną formę transparentności, o której w tej kampanii wyborczej 
jest dość głośno. To dotyczy nie tylko mnie, ale wszystkich osób 

Mieszkańcom Ustronia Polany za wybór, Radzie Miasta Ustroń za 4 lata 
ciężkiej pracy, panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta za 
współpracę w okresie mijającej kadencji 2014-2018: 

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

Szczególne podziękowania składam: 

Romanowi Zorychcie, Katarzynie Jaworskiej, państwu Krakowskim, 
pani dyr. Jolancie Kocyan, członkom Stowarzyszenia „Jaszowiec”, 

Radzie Osiedla Ustroń Polana za wsparcie , przyjaźń  i wspólne 
inicjatywy, które zintegrowały społeczność Polany  - jak „Wianki 

Świętojańskie”, czy „Sprzątanie Świata”. 
Wierzę w dobrą kontynuację, dlatego w nadchodzących wyborach 

popieram 
KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza.

Grzegorz Krupa Radny Rady Miasta Ustroń 

41/2018/5/R

(cd. na str. 10)

(cd. ze str. 8)

Kandydat na burmistrza szczegółowo omówił każdy z punktów. 
Komitet wyborczy zamierza m.in.: wybudować kompleks basenowy; 
zwiększyć ilość miejsc parkingowych; rozwijać system kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej; wprowadzić system komunikacji 
zbiorowej; stworzyć program modernizacji dróg lokalnych; rozwijać 
budżet obywatelski; stworzyć nowe skwery, ławki i strefy spotkań; 
rozwijać ofertę rekreacyjną i kulturalną w poszczególnych dzielni-
cach; przeprowadzić rewitalizację stawu kajakowego i biblioteki; 
zwiększyć ilość miejsc w żłobku i przedszkolach; zmodernizować 
bazę edukacyjną; poprawić bezpieczeństwo w ciągu DW 941; zorga-
nizować cykl spotkań z interesującymi ludźmi; stworzyć paliatywną 
opiekę domową; stworzyć centrum seniora; zrealizować program 
typu Aktywni Dziadek i Babcia w przedszkolu; wprowadzić zniżki 
użyteczności publicznej; rozwinąć ofertę UTW; wprowadzić inteli-
gentny monitoring w mieście, jak również bezemisyjną komunikację 
zbiorową; stworzyć inteligentne zarządzanie sygnalizacją świetlną; 
wprowadzić inteligentne rozwiązania dla szkół; wspierać inwestycje 
lokalnych fi rm poprzez przyjazne rozwiązania dot. podatków i opłat 
lokalnych; pozyskać inwestorów strategicznych w celu rozbudowy 
Jaszowca i innych dzielnic; pomagać w pozyskiwaniu środków 
unijnych; współpracować z urzędami wojewódzkimi; rozwijać 
partnerską współpracę z uzdrowiskiem; rozwijać imprezy sportowe 
i kulturalne, jak również KL „Czantoria” i in. 

Na scenie pojawiali się kolejno kandydaci na radnych miejskich 
prezentując swoje programy wyborcze dla dzielnic. Każdego zapo-
wiadał Artur Kluz, po czym każdego witał mocnym uściskiem dłoni. 
Gdy już wszyscy się zaprezentowali, przewodniczący RM zamknął 
ofi cjalną część spotkania dziękując wszystkim za uwagę. Obecni 
na sali zostali zaproszeni do skonsumowania ciasta, część osób od 
razu jednak wyszła z budynku.                            Agnieszka Jarczyk

Mieszkańcy słuchali przemów wszystkich kandydatów.  Fot. A. Jarczyk
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zajmujących jakieś stanowiska. Wszyscy wiedzą, kto ma jaki 
dom, jakim samochodem jeździ, jakim samochodem jeździ żona 
czy mąż, gdzie dzieci chodzą do szkoły, jak się zachowują, jak są 
ubrane, gdzie rodzina jeździ na wczasy, czy chodzi do kościoła. 
Nie da się w naszej małej społeczności okopać i nie wchodzić  
w relacje z sąsiadami, współpracownikami, rodzicami innych 
dzieci itd. Trudne jest to w momencie, gdy padają zarzuty  
o robienie czegoś po znajomości. Nie mogę odmówić czegoś, co 
się należy i jest do zrobienia dlatego, że w piątej linii jesteśmy 
kuzynami albo że skądś się znamy. Najważniejsze, żeby zacho-
wać normalność, być sobą, bo wszelkie działania są natychmiast 
weryfikowane przez mieszkańców. 
Czy mieszkańcy pana ulicy nie są pokrzywdzeni, bo w imię 
poprawności politycznej nie chciał pan remontować drogi do 
własnego domu.
Do mojego domu nie prowadzi autostrada, jest to jedna z wielu 
ulic miasta, dość wąska, ale odtworzona po budowie kanaliza-
cji, jakieś 20 lat temu, i oświetlona. Ale nie dlatego, że ja tam 
mieszkam, ale dlatego, że postulowali o to mieszkańcy. Ostatnio 
zamontowane zostały progi zwalniające, których nie jestem 
zwolennikiem, ale gdy mieszkańcy występują z racjonalnymi 
argumentami, to nie będę tego negował. Pamiętam, że kiedy 
rozpoczynaliśmy termomodernizacje szkół, potężną inwestycję 
z wymianą okien, dachów, ociepleniem budynków, pojawiły się 
głosy krytyki, że zaczynamy od Szkoły Podstawowej nr 2. Tak, 
jestem absolwentem tej szkoły, moja żona i moje dzieci też do 
niej chodziły i chodzą, ale za taką kolejnością przemawiały dwa 
argumenty – że to największa szkoła w mieście i że obiekt jest 
w najgorszym stanie. Zażartowałem wtedy na jednym z zebrań, 
że jeśli dzięki temu, że do szkoły chodzą dzieci burmistrza, 
skorzysta ponad 500 innych dzieci, ich rodzice i pracownicy, to 
była to dobra decyzja. Czas pokazał, że tak jak zapowiadałem, 
termomodernizację przeszły wszystkie szkoły, te które czekały 
dłużej, mają to jeszcze ładniejsze i nowocześniejsze. 
Wprowadzone w 2002 roku bezpośrednie wybory burmistrza 
mogły skutkować tym, że rada miasta będzie reprezentować 
zupełnie inne ugrupowanie niż burmistrz i będzie w opozycji. 
W Ustroniu od tamtego momentu do 2014 roku Ustrońskie 
Porozumienie Samorządowe miało w radzie większość  
i swojego burmistrza. Jaki to miało wpływ na pana pracę  
i jak odbiła się na niej sytuacja po 2014 roku, kiedy to zdecy-
dowaną większość w radzie miało opozycyjne ugrupowanie 
Wspólnie dla Ustronia?
Jest to jeden z mankamentów rozdzielenia wyborów na burmi-
strza i do rady. Wybór bezpośredni burmistrza daje mu poważne 
narzędzia do tego, aby samodzielnie wykonywał pewien ściśle 
określony w przepisach zakres uprawnień, i w tym zakresie 
burmistrz decyduje i ponosi za to odpowiedzialność. Uważam 
jednak, że ta zasada powinna obowiązywać wszystkich - ile 

(cd. ze str. 9)

NA KAŻDY TEMAT
15 października odbyła się ostatnia konwencja, zorganizowa-
na przez komitet wyborczy zabiegający o głosy ustroniaków. 
Tym razem do „Prażakówki” zaprosił mieszkańców kandydat 
na burmistrza Przemysław Korcz i kandydaci z KWW Projekt 
Ustroń. Spośród trzech konwencji ta wyróżniała się niską 
frekwencją i wysokim poziomem konkretów w dyskusji.  
Z kolei mniej debatowania, a więcej zwykłej rozmowy było na 
sobotnim pikniku rodzinnym na rynku, podczas którego można 
było spotkać się z liderem i kandydatami KWW Projekt Ustroń.

Zarówno na rynku, jak i w „Prażakówce” najpierw z zebranymi 
przywitał się Przemysław Korcz, podkreślając, że jest ustronia-
kiem od dziewięciu pokoleń związanym z tą ziemią, a następnie 
przedstawił kandydatów: Ewę Lankocz, Romana Siwca, Piotra 
Bejnara, Mariusza Puzonia, Aleksandra Poniatowskiego, Darię 
Staniek, Mirosława Szubę, Dariusza Ślezionę, Iwonę Wisełkę, 
Dorotę Walker, Bożenę Mynarz, Bożenę Piwowar, Adama 
Tomiczka, Urszulę Brodę-Gawełek, Marcina Janika. I w tym 
momencie skończyły się podobieństwa pomiędzy piknikiem  
a konwencją. 

Bo na pikniku chodziło o zabawę, spotkanie, rozmowę i po-
dziwianie Estrady Regionalnej „Równica”, która niezmiennie 
zachwyca i wprawia w dobry nastrój. Śpiew młodych artystów 
przyciągnął na rynek jeszcze więcej ludzi, wydłużyły się kolejki 
po ciasto i kiełbaski. Dla tych, którzy nie mieli ochoty czekać, 
były też stoiska, na których sprzedawano łakocie. Przy kawie  
i herbacie spotkać można było kandydatów i zapytać ich  
o pomysły na przyjazny ludziom Ustroń. P. Korcz podkreślał, że 
miasto potrzebuje nowoczesnego zarządzania, ale nie możemy 
zapominać o korzeniach i tradycji, czemu przyklasnęła Renata 
Ciszewska – kierownik artystyczna „Równicy”. 

Podczas debaty w „Prażakówce” nie było tak różowo. Naj-
pierw P. Korcz musiał się zmierzyć z drwiącymi wypowiedzia-
mi ojca kontrkandydatki na burmistrza, który zdenerwował się 
wypowiedziami P. Korcza. Mówił, że Ustroń to jest miasto, 
o które ludzie się biją. Miasto, które jest w pierwszej piątce 
w Polsce, jeśli chodzi o jakość życia i wyraził dezaprobatę dla 
czarnej wizji, jaka, jego zdaniem, jawiła się w wystąpieniu lidera 
KWW Projekt Ustroń. Pytał też o budownictwo mieszkanio-
we, dziwiąc się, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

(cd. na str. 11)

Przemysław Korcz mówił m.in. o potrzebach młodych.   Fot. M. Niemiec
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uprawnień, tyle odpowiedzialności. Tymczasem większość pracy 
burmistrza polega na realizowaniu decyzji rady miasta, a mimo 
to odpowiada burmistrz. To burmistrz jest rozliczany z realizacji 
uchwał, a ci, którzy je podejmują, nie ponoszą prawnej odpowie-
dzialności. Dlatego nieprawdziwe jest twierdzenie, że z pozycji 
radnego nie można nic w mieście zdziałać. Rada miasta ma  
w swoich uprawnieniach inicjatywę uchwałodawczą, inna spra-
wa, czy z niej korzysta, a gdy uchwała jest podjęta, burmistrz musi 
ją zrealizować bez względu na to, czy się z nią zgadza. Wracając 
do pytania, komfort pracy burmistrza jest zdecydowanie większy 
w przypadku, gdy jest mu z radą miasta po drodze. Choć oczywi-
ście nie o komfort tu chodzi, a raczej o skuteczność i realizowanie 
spójnej wizji miasta. Przez trzy moje pierwsze kadencje w radzie 
miasta miałem sojusznika, a w obecnej pojawiły się różnice zdań 
i napięcia. Jest to naturalna sytuacja, że wybrani w demokratycz-
nych wyborach przedstawiciele mieszkańców chcą realizować 
swoją wizję, jednak nie do końca wydaje mi się słuszne, żeby 
burmistrz brał za to pełną odpowiedzialność. Ostatnia kadencja 
była trudna, ale do jakichś siłowych konfrontacji nie dochodziło. 
Jednak niezgoda zawsze odbija się na realizowanych zadaniach, 
kosztem inwestycji czy bieżącego funkcjonowania gminy. Moja 
praca w poprzednich kadencjach i w obecnej to dwa różne światy. 
O jakich sukcesach myśli pan patrząc na 20 lat burmistrzo-
wania?
Powiem tak, praca burmistrza tak naprawdę składa się w 90 
procentach z rozwiązywania drobnych, prostych, bieżących prob-
lemów związanych z funkcjonowaniem gminy. Te spektakularne 
sukcesy, którymi można by się chwalić i o których opowiada się 
w podsumowaniach, programach wyborczych, reklamówkach, to 
niewielka część rzeczywistości. O tym, czy gmina postrzegana 
jest przez mieszkańców i gości dobrze czy źle, świadczą dzie-
siątki, setki i tysiące drobnych tematów, które pojedynczo nawet 

(cd. na str. 12)

20 października o godzinie 18.00 odbędzie się uroczysta in-
auguracja cyklu „W starym kinie Zdrój” z gościnnym udziałem 
i słowem wstępnym niezapomnianego Stanisława Janickie-
go, krytyka filmowego, historyka kina, pisarza, dziennikarza  
i scenarzysty, autora programu „W starym kinie” (emitowanego 
w TVP w latach 1967-1999).

Będzie okazja, by obejrzeć film „Piętro wyżej”, polską komedię 
z 1937 r. (reż. Leon Trystan, w rolach głównych: Eugeniusz Bodo 
i Helena Grossówna). 

Cena biletu: 10 zł (bilety dostępne w kasie Uzdrowiskowego 
Instytutu Zdrowia oraz w Miejskiej Informacji Turystycznej na 
Rynku).

Kolejne seanse „W starym kinie Zdrój”:
28 października, godz. 18.00: „Antek Policmajster”, 1935 r., 

reż. M. Wyszyński
4 listopada, godz. 18.00: „Jadzia”, 1936 r., reż. M. Krawicz
11 listopada, godz. 18.00: „Zapomniana melodia”, 1938 r., 

reż. J. Fethke
18 listopada, godz. 18.00: „Sportowiec mimo woli”, 1939 r., 

reż. M. Krawicz

W STARYM KINIE 
W KINIE ZDRÓJ

Z udziałem i słowem wstępnym Stanisława Janickiego

nie buduje domów, skoro developerzy świetnie sobie radzą.  
P. Korcz, który jest prezesem TBS, tłumaczył, że Towarzystwo 
działa na zupełnie innych zasadach niż komercyjne firmy i nie 
sprzedaje mieszkań po cenach rynkowych. W ogóle ich nie sprze-
daje, a najmuje osobom, które mają stabilną sytuację finansową, 
ale nie aż tak, by móc kupić mieszkanie wybudowane przez 
wspomnianego developera. P. Korcz podkreślał, że w nowo wy-
budowanych przez developerów lokalach prawie nie ma ustronia-
ków, dlatego niezwykle ważną rzeczą jest zapewnienie mieszkań 
właśnie ustroniakom, młodym ludziom, żeby zechcieli zostać  
w naszym mieście. Potem pytanie zadał inny mieszkaniec Ustro-
nia, który na co dzień przemierza na rowerze całe miasto, a ostatnio 
z determinacją chodzi na wszystkie zebrania wyborcze, zadając 
kandydatom wnikliwe pytania. Tym razem chciał się dowiedzieć, 
czy wystarczy jedna kadencja, żeby w Ustroniu działała komuni-
kacja miejska. Kandydat z KWW Projekt Ustroń odpowiadał, że 
wystarczy półtorej roku, żeby działały jedna, dwie ekologiczne 
linie. Do momentu, gdy sieć autobusów oplecie Ustroń wszerz  
i wzdłuż, potrzeba więcej czasu niż jedna kadencja. 

Spotkanie z Przemysławem Korczem i kandydatami na radnych 
z KWW Projekt Ustroń trwało ponad 3,5 godziny, z czego prawie  
3 godziny trwała dyskusja na każdy temat – od modernizacji 
oczyszczalni ścieków, przez budżet miasta, sprawy ludzi star-
szych, bank drewna dla osób ubogich aż po problem bezdomnych 
zwierząt, który poruszyła jedna z mieszkanek. W kameralnym 
gronie wymiana zdań była rzeczowa i spokojna, choć pikanterii 
dodawały jej uwagi pana Kwapisza.                 Monika Niemiec

(cd. ze str. 10)

Piknik KWW Projekt Ustroń na Rynku.                     Fot. M. Niemiec
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(cd. ze str. 11)
nie są dostrzegane, ale dają ogólne wrażenie, że jest porządnie, 
czysto, bez sporów wyznaniowych, politycznych, społecznych. 
I to jest najważniejsze. Oczywiście, te spektakularne działania  
i inwestycje są ważne, ale ich splendor żyje krótko. Wtapiają się 
w nasze otoczenie, w życie gminy, stają się czymś oczywistym. 
Po odbiorze kolejnej ważnej, spektakularnej inwestycji nie moż-
na spocząć na laurach, trzeba podejmować kolejne codzienne 
działania. 
Jak zatem podsumowałby pan swoje urzędowanie?
Myślę, że był to bardzo intensywny czas i mimo że teraz więk-
szość z nas odbiera to, co w naszym mieście funkcjonuje, jako 
zupełnie naturalne, wiem najlepiej, ile dyskusji, godzin pracy, za-
biegów kosztowało stworzenie takiego Ustronia, jakim jest teraz. 
Do takich oczywistości należy już teraz np. układ komunikacyj-
ny – trochę się mieszkańcy podśmiewali, że budujemy rondo za 
rondem, ale teraz widzimy, że się sprawdzają bardzo dobrze. 
Kilkanaście lat temu skupialiśmy się na łataniu dziur w drogach, 
żeby mieszkańcy nie pourywali zawieszenia, a teraz możemy 
właściwie o tym temacie zapomnieć. Większość ulic jest wyre-
montowana, służą mieszkańcom i turystom. 
Warto zwrócić uwagę na wielki wkład funduszy unijnych,  
z których skorzystały wszystkie miejskie instytucje. Dzięki tym 
dotacjom wyremontowaliśmy pół Ustronia, przeprowadziliśmy 
modernizacje, termomodernizacje szkół, przedszkoli, obiektów 
użyteczności publicznej, nie można zapominać o „Prażakówce”, 
amfiteatrze, rynku, Muzeum Ustrońskim, budynku biblioteki, 
przychodni zdrowia. Sukcesywnie realizowaliśmy kosztowne 
i trudne zadania, jak kanalizacja i wodociągi. Pieniędzy wło-
żonych w ziemię nie widać, ale dzięki nim na zdecydowanej 
większości powierzchni miasta uregulowana jest gospodarka 
wodno-ściekowa, co w mieście uzdrowisku ma ogromne zna-
czenie. To są konkrety, ale równie ważne są działania społeczne. 
Nie przeliczymy na pieniądze efektów dofinansowania placówek 
oświatowych, ale cieszę się, że nasze dzieci i młodzież uczą się 
w nowoczesnych szkołach, mają dostęp do specjalistów, szeroką 
ofertę zajęć pozalekcyjnych i realizują ze wsparciem miasta dużo 
projektów edukacyjnych. Podobnie jest z działalnością organiza-
cji pozarządowych, zarówno tych działających w sferze kultury, 
jak i sportu, turystyki, edukacji czy polityki społecznej. One 
też wpłynęły na życie ustroniaków i obraz Ustronia, bo nikt nie 
wyobraża sobie tego miasta bez dożynek, koncertów, biegów, fe-
stynów, wykładów organizowanych przez nasze stowarzyszenia. 
Uważam, że bardzo ważne jest to, że przez ostatnich 20 lat 
nie doprowadzono do likwidacji żadnej istotnej instytucji czy 
przedsięwzięcia. Zawsze staraliśmy się szukać rozwiązań, 
modyfikować, modernizować, ale nie likwidować. Najprościej 
jest zlikwidować, dużo trudniej wprowadzić zmiany.
Ustroń w 2018 roku to jest zupełnie inne miasto niż 20 lat 
temu, ale nie ja sam powinienem być z tego dumny, a wszyscy 
mieszkańcy.
Dziękuję za rozmowę.                   Rozmawiała: Monika Niemiec

BYĆ DLA LUDZI
Radosław Seklecki, kandydat na radnego z KWW Wspól-
nie dla Ustronia i Artura Kluza, zorganizował spotkanie 
przedwyborcze, na które zaprosił mieszkańców, zwłasz-
cza tych z dzielnicy Poniwiec. Obecny był także prze-
wodniczący RM i jednocześnie kandydat na burmistrza 
Ustronia Artur Kluz. 

Na początku spotkania Seklecki przedstawił swoją wizję rozwo-
ju i poprawy bezpieczeństwa w Poniwcu. Jeśli zostanie radnym, 
priorytetowym punktem do rozwiązania będzie dla niego kwestia 
skrzyżowania ulic Katowickiej z Akacjową. Poza tym, zamierza 
zająć się tematem budowy chodników, zwłaszcza na ul. Grabowej 
i ul. Bażantów, modernizacją dróg poprzez zamontowanie progów 
zwalniających i znaków z ograniczeniem prędkości, poprawą 
jakości odprowadzania wód opadowych i drożności kanalizacji, 
szczególnie na ul. Lipowej i ul. Dębowej. Kandydat na radnego 
zaznaczył, że punkty, jakie zamieścił w swoim programie, zostały 
opracowane na podstawie rozmów, które odbył z mieszkańcami 
sygnalizującymi wiele innych problemów, m.in. tych związa-
nych z ekologią i spalaniem w piecach, oznakowaniem ścieżek 
rowerowych i pieszych, brakiem koszy na śmieci i psie odchody, 
czy też potrzebę stworzenia sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic 
Kasztanowej z Głogową. 

Obecni na spotkaniu mieszkańcy dopytywali o kwestię proble-
matycznego skrętu z ul. Grabowej na ul. Brzozową. Prosili o to, 
aby w końcu ją rozwiązać. Wyrażali także powątpiewanie co do 
skuteczności działania strażników miejskich, zwłaszcza w okresie 
letnim, kiedy to wielu turystów przyjeżdża do Ustronia parkując 
gdzie popadnie. Nie pominięto sprawy związanej z modernizacją 
ul. Sportowej. – Kto będzie płacił za ponowną przebudowę, jeśli 
dojdzie do przeniesienia gazowego rurociągu w inne miejsce? – 
padało pytanie. Kluz zapewniał, że wszelkie koszty z tego tytułu 
będzie pokrywała spółka gazowa. 

Co do spraw Poniwca, ludzie po raz kolejny alarmowali  
o spadzie wody na ul. Topolowej. Nierozwiązana kwestia ka-
nalizacji w tamtym rejonie utrudnia mieszkańcom codzienne 
funkcjonowanie. Pojawiały się głosy, że przy omawianiu tego 
typu robót pomijane są mniej wygodne działki i z nie wszystkimi 
mieszkańcami konsultowany jest plan projektowy. 

Dopytywano także Sekleckiego, dlaczego postanowił kan-
dydować i mówiono, że z radnym powinno się łatwo skontak-
tować, porozmawiać, powierzyć bieżące problemy. Kandydat 
z KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza zaznaczył, że 
jeśli zostanie wybrany do RM, będzie organizował raz w mie-
siącu spotkania z mieszkańcami Poniwca i działał na rzecz 
poprawy ich bezpieczeństwa. Nie wszyscy byli do końca 
przekonani co do zapewnień Sekleckiego, dyskusja odbyła 
się jednak w spokojnej atmosferze. Artur Kluz mówił też  
o ogólnym programie, jaki zamierza realizować jego komitet.

                                                                        Agnieszka Jarczyk

Artur Kluz i Radosław Seklecki omawiali wraz z mieszkańcami pro-
gram dotyczący rozwoju Poniwca.                            Fot. A. Jarczyk

INTENSYWNY CZAS



18 października 2018 r.   Gazeta Ustrońska   13

41/2018/4/RW



14   Gazeta Ustrońska                                                                                            18 października 2018 r.

BIBLIOTEKA     POLECA:

Jakub Łaszkiewicz „Kalesony Sokratesa”
Maciek założył bloga, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami 

na temat dzisiejszych gimnazjalistów, miesiączkowania pingwinów 
cesarskich i muzyki rockowej. Patryk jest otwarty na ludzi mniej 
więcej tak, jak katolicy na twórczość zespołu Behemoth. Gra na 
basie w najznakomitszej kapeli punkowej w dziejach wszechświata 
i jest najwidoczniej trochę głupi, bo zamiast podejść i zagadać do 

dziewczyny, śledzi ją, stalkuje i wy-
mienia wiadomości na fejsie. Maciek 
poznaje Patryka, co w zasadzie nie 
jest istotne dla fabuły, ale w sumie 
fajnie, jeśli losy dwóch głównych 
bohaterów się łączą. Nastoletnie 
miłości – są. Problemy z rówieś-
nikami – są. Chciałoby się powie-
dzieć, że książce tej brakuje tylko 
niepoprawnie politycznych żartów, 
ale te również możemy tu znaleźć, 
co czyni z „Kalesonów Sokratesa” 
znakomity kąsek dla osób, którym 
hormony buzują trochę za bardzo. 
„Kalesony Sokratesa” to książka 
o młodzieży dla młodzieży. O re-
lacjach międzyludzkich, muzyce, 

miłości, współczuciu i całej masie innych, nie aż tak pozytywnych uczuć.  
A wszystko napisane z dystansem i przymrużeniem oka.

Dorota Combrzyńska-Nogala „Wysiedleni”
Wysiedleni – to ludzie, którzy musieli porzucić swoje domy na wschodzie 

Polski i przenieść się setki kilometrów na zachód albo północ kraju. Dlaczego? 
Po II wojnie światowej zostały zmienione granice Polski. Polska musiała 
odstąpić Związkowi Radzieckiemu 48% swojego terytorium, tak zwane 

Kresy Wschodnie, a w zamian otrzymała 
ziemie na zachodzie i północy, odebrane 
Niemcom, czyli Ziemie Odzyskane. To 
właśnie w wyniku tej akcji Kazia Łobodziec 
z rodziną i większą częścią mieszkańców 
wsi musiała opuścić Gródek Jagielloński 
niedaleko Lwowa i przenieść się do wsi 
Żarek pod Wrocławiem. Tam zaczyna się 
niełatwe wspólne życie z niemieckimi ro-
dzinami. Nawet Kazia nie zawsze wie, jak 
się zachować względem niemieckich sąsia-
dów. Podpatruje przyjaźń Stasia Gałuszki  
i Brygidki Klauss. Oni wiedzą najlepiej, co 
jest tak naprawdę ważne w życiu. Poznajcie 
historię małej Kazi i przyjaźni mimo różnic 
religijnych i kulturowych.

Spotkanie prowadził kandydat do Rady 
Powiatu, mieszkaniec Ustronia, Lesław 
Werpachowski – działacz polityczny i spo-
łeczny, który na wstępie wspomniał, że 
na PIS w 2010 r. głosowało zaledwie 715 
osób, a w 2014 r. liczba ta się podwoiła  
i partia zdobyła 3 mandaty w Radzie Powia-
tu. Mówca stwierdził, że PIS na ziemi cie-
szyńskiej pokazało, co potrafi i dotrzymało 
słowa, czego przykładem są lepsze drogi  
w powiecie cieszyńskim, lepsza edukacja  
i lepsza pomoc społeczna. 

Do Sejmiku Wojewódzkiego zaprezento-
wali się na scenie: ustronianka Katarzyna 

Raszka-Sodzawiczny – rzecznik praso-
wy Starostwa Powiatowego i Jan Kawu-
lok – dyrektor Pogotowia Ratunkowego  
w Cieszynie (radny tej kadencji), a do Rady 
Powiatu: mieszkaniec Ustronia Adam Kę-
dzierski – biznesmen (radny tej kadencji), 
Ligia Gepfert – nauczycielka tańca i ustro-
nianka Anna Ziernicka – nauczycielka-logo-
peda. Wszyscy kandydaci przedstawiali się 
mówiąc o swojej działalności zawodowej  
i społecznej. 

Przed sceną usiadło niewielkie grono 
zainteresowanych, co tłumaczono piękną 
wręcz upalną aurą, która zachęcała, by 

spędzić czas na łonie natury. 
Po prezentacji kandydatów zgłosił się  

z pytaniem Wiktor Pasterny z Lipowca, do 
którego podszedł poseł Szwed i wysłuchał 
jego problemu. Pasterny podkreślił, iż 
cieszą go sukcesy obecnego rządu, który 
popiera, jednak ubolewał, że zapomniał on 
o grupie emerytów, którym państwo zabiera 
część emerytury. Otóż w 1995 r. otrzymał 
on wcześniejszą emeryturę (w wysokości 
80%), lecz po osiągnięciu wieku emery-
talnego ZUS zobowiązał się wypłacać całą 
należność, co nigdy nie nastąpiło. Poseł 
stwierdził, że rząd nie jest w stanie napra-
wić wszystkich niesprawiedliwości i że 
będzie wsparcie dla emerytów o najniższym 
uposażeniu, ale to wymaga czasu. Planuje 
się znaczne podwyżki dla emerytów, na 
co przeznacza się 8 mld zł. Do rozmowy 
wtrącił się jeszcze jeden zainteresowany, 
mieszkaniec Polany, Henryk Parchański – 
emerytowany górnik, który sądził się przez 
wiele lat ze względu na zaniżoną emeryturę 
i proces wygrał. 

Na zakończenie prowadzący spotkanie 
zaproponował, aby przejść pod Pomnik 
Pamięci Narodowej, gdzie złożono kwiaty 
w hołdzie pomordowanym mieszkańcom 
Ustronia.                        Lidia Szkaradnik

ROZMOWA Z POSŁEM
W sobotę, 13 października w samo południe na ustrońskim rynku zaprezentowali 
się kandydaci do Rady Powiatu Cieszyńskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego  
z listy Prawa i Sprawiedliwości z udziałem posła Stanisława Szweda, a zarazem 
sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podsumował 
on politykę prorodzinną obecnego rządu, zwłaszcza program 500+, na który w tym 
roku wydano już 17 mld zł, co przyczyniło się do zlikwidowania skrajnego ubóstwa 
wśród dzieci i poprawy sytuacji demograficznej. 

x                Fot. L. Szkaradnik
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USTRONIU

W dawnym

Po naszymu...
Witejcie ustrónioczki i ustróniocy

Wybory przed nami, tóż nie dziwota, że kaj kogo sie spot-
ko, czy to na torgu, czy na kierchowie, bo też już czas coby 
przirychtować groby na świynto, tóż jak kiery zaczyno godke, 
to zaroziutko przechodzi na wybory. Kogo tu wybrać, jak sie 
żodnego nie zno? Prowda, że łostatnimi czasy wybiyrali my 
fórt tego samego, co już my go poznali i nie było starości.  
A teroski? Kożdy sie nachwoli, co to zrobi jak go wybierymy. 
Dyć jakby aspóń połówke z tych łobiecanek zrobili, to byłoby 
strasznucnie dobrze. Jako to prawióm łobiecać nie grzych. 
Kożdy co chce być wybrany do rotuza, czy to na burmistrza, 
czy na radnego, wymiynio wszelijaki zasługi i już niejedyn 
sie skapnył, że sóm też tam taki przesadne chwolidupy. Nale 
dyć to nie dziwota, że jak sie co podarzi, to kożdy rod sie tym 
pochwoli, a jak je co niepodarzonego, a przeca i tak było nie-
roz, to żodyn sie do tego nie chce prziznać i wymowio sie na 
drugigo. Tóż kiery tu je taki móndry i powiy na kogo postawić? 
Kómu zaznaczyć tego ptoszka?

Niejedyn z nas aspóń jednego z tych, co chcóm iś do rotuza, 
choć kapke zno. Tyn pumóg ludzióm na rozmaite boleści, tam-

tyn dzierży sztame ze sportowcami, a paniczka je szumno, tóż 
niejednymu chłopu sie doista może spodobać. Ale kiery śnich 
chce dobrze dlo miasta, a kiery jyny dlo siebie, tego na razie 
żodyn z nas nie wiy. Dwacatego piyrszego kogosi wybierymy, 
abo bydzie jeszcze, jako to prawióm, powtórka z rozrywki, choć 
niejednymu nima do śmiychu. Kożdy, kiery pujdzie na wybory, 
na kogosi zagłosuje i zaś to bydzie zbiorowo łodpowiedzialność 
i choćby sie potym łokazało, że my wybrali nejgorszego, to 
przeca żodnego z nas z tego nie rozliczóm i tak je dycki. 

Nale trzeja też widzieć cosi dobrego w tych wyborach. Bo 
przeca tela sie w mieście rzóndzi ło promocyji, coby Ustróń 
był znany w całej Polsce, snoci sporo miejski kasy na to idzie, 
a tu przed wyborami ukozali w Internecie naszóm dziedzine 
ganc za darmo. A to skwóla tego, że na tabuli łogłoszyniowej 
kole rotuza kómitety wyborcze zaklejały kandydatów przeciw-
ników swojimi reklamami. Nó i kierysi móndry wziył, zedrził 
wszycko, podzielił tabule na trzi czyńści i napisoł, że sami 
kandydaci na to nie wpadli, a teroski kożdy mo swoji miejsce. 
Na spodku podpis: miyszkańcy Ustrónia. Nó i hónym fotka 
tabuli naszła sie w Internecie, tóż każdziutki może sie na to 
podziwać, abo też może sie pośmioć. To je darmowo promo-
cyjna nie jyny na całóm Polske, ale i na świat cały. Tóż trzeja 
tym, co sie do tego prziczynili, pogratulować.                                                                 

                                                               Staro ustrónioczka

Tym razem przedstawiam urocze zdjęcie „Do-
natówki”, najmłodszego ustrońskiego osiedla ro-
botniczego, założonego ok. 1893 r. „Donatówka” 
zlokalizowana została przy pomniku przyrody 
– „Dębie Sobieskiego”, datowanym na 1683 r., jak 
głosi legenda zasadzonym na pamiątkę przejścia 
w maju tegoż roku lewego skrzydła oddziałów 
króla Jana III Sobieskiego, zmierzającego na bitwę 
pod Wiedeń. Osiedle składające się z kamienicy  
i czworaka zbudował Paweł Donat z Pragi, który 
w obliczu chylącego się ku upadkowi ustrońskiego 
hutnictwa został właścicielem dolnoustrońskiej 
młotowni gwoździ. Prywatyzacja jednak nie okazała 
się rentowna, przez co Donat rychło opuścił nasze 
miasteczko, pozostawiając po sobie zabudowania, 
które z czasem stały się własnością Fabryki Bre-
villier – Urban i przeznaczono je na mieszkania 
pracownicze. Jak już wspomniałam, budynki były 
najnowszym osiedlem, kamienica w obliczu II woj-
ny światowej uchodziła więc za najbardziej komfor-
tową w Ustroniu. Dlatego osiedlił się w niej wraz  
z towarzyszami Herman Kaufmann, sprowadzony  
z Berlina urzędnik Kuźni, a później Ortsgruppen-
leiter NSDAP, zwany „panem życia i śmierci na 
Ustroń i okolicę”. Na fotografii z lat 20. XX w. do-
strzec możemy, iż na dębie znajdował się wówczas 
nieduży krzyż oraz latarenka, zapewne wykonane 
w miejscowych zakładach metalurgicznych. Więcej 
o ustrońskich osiedlach i koloniach robotniczych 
przeczytać można w Pamiętniku Ustrońskim nr 
20. A Pawłowi Donatowi z pewnością nigdy nie 
przeszło przez myśl, że pomimo tak krótkiego 
ustrońskiego epizodu jego nazwisko zostanie na 
zawsze zapisane na kartach naszej historii.

                                                    Alicja Michałek

x                Fot. L. Szkaradnik
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W DZIELNICACH O MIEŚCIE

W Lipowcu spotkanie wyborcze Prze-
mysława Korcza, kandydata na burmistrza, 
i członków jego komitetu przebiegało spo-
kojnie. Omawiano pytania, które wcześniej 
mailem zadali mieszkańcy. Co ciekawe, 

W trakcie ostatnich trzech spotkań przedwyborczych, zorganizowanych przez 
kandydatów startujących z KWW Projekt Ustroń, ludzie dyskutowali, wyrażali 
swoje opinie na wiele kwestii, nie tylko tych dotyczących danej dzielnicy, ale też 
ogólnomiejskich. Nie zawsze ich głos był pochlebny...

tylko część dotyczyła dzielnicy, w innych 
P. Korcz został przepytany ze spraw zasad-
niczych. Jaki budżet, jaki styl władzy, skąd 
środki, z jakich programów, co z basenem, 
co z budżetem obywatelskim. Najwięcej 

zaintersowania wzbudził temat dofinanso-
wania zakupu ekologicznych źródeł ciepła  
i termomodernizacji oraz temat komunikacji 
miejskiej. 

Dosyć burzliwa dyskusja odbyła się na 
Zawodziu. Spotkanie zorganizował Marcin 
Janik, kandydat na radnego, który zamie-
rza m.in.: zmodernizować dolny odcinek 
ul. Źródlanej; kontynuować modernizację  
i przebudowę ul. Szpitalnej oraz rozwiązać 
problem skrzyżowania tej ulicy z ul. Sanato-
ryjną; odnowić aleję prof. Szczepańskiego; 
udrożnić ruch pieszy i rowerowy wzdłuż 
prawego brzegu Wisły od mostu na ul. 
Grażyńskiego do mostu przy ul. Kuźniczej 
czy też utrzymać status dzielnicy uzdro-
wiskowej poprzez współpracę z przedsię-
biorstwami uzdrowiskowymi. Kandydat na 
radnego przytaczał dane, według których 
zadłużenie Ustronia na rok 2020 wynosić 
będzie w WPF ok. 60% dochodów miasta, 
wyraził także ocenę co do obecnego pozio-
mu skuteczności w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. Nie wszystkim wypowie-
dzi Janika się spodobały. Paweł Mitręga, 
obecnie kandydujący do RM z ramienia 
KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura 
Kluza, zarzucił kontrkandydatowi plagiat 
swoich pomysłów na polepszenie funkcjo-
nowania dzielnicy oraz wyraził opinię, że 
ten nie interesował się w ostatnich latach 
sprawami Zawodzia. Marcin Janik krótko 
odpowiedział mówiąc o swojej działalności 
i zaangażowaniu na rzecz miasta.

Kolejną poruszoną kwestią była budowa 
basenu. Tematu tego nie pominięto także 
w trakcie spotkania w Nierodzimiu, gdzie 
z ramienia KWW Projekt Ustroń na stano-
wisko radnego kandyduje Urszula Broda-
-Gawełek, która chciałaby zająć się m.in.: 
poprawą bezpieczeństwa dzieci idących 
pieszo do szkoły poprzez budowę chodnika 
wzdłuż ul. Szerokiej oraz Bładnickiej; bu-
dową chodnika od Sparu w Hermanicach 
do Gazdówki czy udrożnieniem rowów. 
Obecni na zebraniu ludzie mówili m.in. na 
temat skrzyżowania świetlnego. Kierowcy 
jadący od Skoczowa czy Wisły, myśląc, że 
zdążą jeszcze przejechać na pomarańczo-
wym, nie hamują, co stwarza niebezpie-
czeństwo w ruchu. Dodatkowo, postulowali 
o modernizację boiska i zajęcie się kwestią 
skwerka szachowego. Co do basenu, KWW 
Projekt Ustroń myśli nad zorganizowaniem 
referendum, aby to ludzie zdecydowali, 
czy i jaki basen chcieliby mieć w mieście. 
Mieszkańcy wyrażali swoje opinie na temat 
tego obiektu. 

Dyskusje trwały długo. Czy komitet prze-
konał mieszkańców do swojego programu? 
To zweryfikują wyniki wyborów. 

  Monika Niemiec, Agnieszka Jarczyk

Lipowiec.                           Fot. M. Niemiec                    Zawodzie.                              Fot. A. Jarczyk  Nierodzim.                           Fot. A. Jarczyk

41/2018/5/RW
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Ustroń jest miastem nas wszystkich! 
Ustroń stoi przed jednym z najważniej-
szych zadań w ostatniej dekadzie: racjo-
nalnym wyborze opartym o harmonię 
tradycji, innowacyjności, skutecznego 
zarządzania oraz promocji. 

Mamy na to pomysł. Wiemy jak to 
zrobić. Wiemy jak pozyskać  partnerów 
biznesowych – także w postaci nowego 
modelu współpracy z miastami partner-
skimi. Będziemy wdrażać projekty na 
potrzeby podniesienia komfortu życia 
mieszkańców oraz uatrakcyjnienia Ustro-
nia dla turystów. 

MIESZKANIA
Jeżeli chcemy zatrzymać młodych 

Ustroniaków w mieście, musimy im za-
gwarantować godne miejsce do życia  
i wychowywania dzieci. Są programy, 
w których będziemy partycypować, aby 
zrealizować to działanie.

SZYBKI TRAMWAJ KOLEJOWY
Wprowadzimy sprawdzone rozwiązanie 

komunikacyjne łączące Wisłę, Ustroń, 
Goleszów i Skoczów. Na 30-sto kilome-
trowym odcinku wprowadzone zostaną 
częste połączenia, odpowiadające zapo-
trzebowaniu mieszkańców. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Wraz z gminami ościennymi stworzymy 

platformę lobbującą za inwestycjami na 
drodze DK 941. Wzmocni to naszą siłę 
jako całego regionu. Bowiem inwesty-
cje będą zrealizowane z korzyścią dla 
nasz wszystkich. Przygotujemy wspólne 
projekty, co obniży koszt jednostkowy. 
Stworzymy program „Samorządowa Dro-

ga Lokalna”. To na podstawie jego zapisów 
i Państwa aktywności w ramach mapy 
potrzeb będziemy realizować budowę oraz 
remont dróg lokalnych wraz z chodnikami 
oraz oświetleniem. To nowa jakość zarzą-
dzania oraz skrócone i bardziej przejrzyste 
formy działania, finansowania, czy osta-
tecznej realizacji każdej inwestycji. 

CZYSTE POWIETRZE
Ten temat powinien być jednym z prio-

rytetów każdego ugrupowania aspiru-
jącego do zarządzania miastem Ustroń. 
Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy 
miastem turystycznym, ale także jedną  
z kilkudziesięciu prestiżowych pereł uzdro-
wiskowych na mapie Polski. Perła, która  
„zaśniedziała” przez ostatnie lata… Nie 
dbając o czyste powietrze, nie dbamy prze-
de wszystkim o nasze zdrowie, ale także  
o wizerunek i rozwój miasta! Turyści wy-
bierając dziś miejsce na wypoczynek, nie 
kierują się już tylko atrakcjami turystyczny-
mi. Chcą przede wszystkim, aby ich rodziny 
oddychały czystym powietrzem! Stwórzmy 
Ustroń rowerowy. Ścieżki łączące gminy 
ościenne. Stwórzmy strefy ograniczonego 
parkowania w centrum miasta, ale w za-
mian wybudujmy parkingi w dostępnych 
miejscach. Walczmy o każdą złotówką  
z programów przeznaczonych na walkę 
ze smogiem. Bądźmy w swych działa-
niach skuteczni oraz świadomi tego, co 
nam przysługuje! Mieszkamy w górskiej 
dolinie i nie możemy zostać pozostawieni 
sami sobie z problemem smogu, dlate-
go musimy współpracować z każdym, 
kto przyczynia się do jego minimalizacji  
i całkowitego wyeliminowania. Będziemy 
my to robić!

Ustroń jest piękny. Zadbajmy o to pięk-
no, mądrze i odpowiedzialnie zarządzając 
naszym miastem.

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

Łączymy wyrazy 
Najwyższego Szacunku, 
KWW „Projekt Ustroń”

SPÓJNA 
WIZJA 

MIASTA II

41/2018/6/RW
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APEL DO WSZYSTKICH, KTÓRZY PRACOWALI W KUŹNI
Jak wiemy, w tym roku nasz największy zakład, Kuźnia 

Ustroń, zakończył swą długoletnią działalność. Ten smutny 
kres zaakcentowano także w „Kalendarzu Ustrońskim” na 
2009 rok. Planowaliśmy umieścić w nim na pamiątkę zbiorowe 
zdjęcie załogi, lecz brak takich fotografi i. Dlatego wzywamy: 
spotkajmy się jeszcze w wielkiej, silnej grupie przed murami 
zakładu – gdzie spędziliśmy kawał życia – aby zrobić sobie 
wspólne pamiątkowe zdjęcie. Znajdzie się ono wraz z nazwiskami 
wszystkich uczestników tej akcji w „Kalendarzu Ustrońskim”. 
Będzie to taki symboliczny gest wobec naszej Kuźni. Przybądźmy 
tam w niedzielę 19 października o godz. 12. Z upoważnienia 
organizatorów dyrektor Muzeum Ustrońskiego Lidia Szkaradnik

TURYSTYCZNE ŚWIĘTO
3 października w MDK „Prażakówka” odbyła się uroczystość 

wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki. (…)Jako 
region województwo śląskie jest coraz bardziej postrzegane  jako 
teren turystyczny, a nie przemysłowy. Mamy bardzo szeroką ofertę, 
gdzie są możliwości rekreacji, wypoczynku, a jednocześnie chodzi 
o to, aby branża tworzyła nowe miejsca pracy. Śląska Organizacja 
Turystyczna zamierza złożyć projekt do Regionalnego Programu 
Operacyjnego i pozyskać środki unijne na rozbudowę sieci infor-
macji turystycznych oraz uczestnictwo w targach turystycznych. 

NA STADIONIE BEZ ALKOHOLU
28 września na stadionie Kuźni Ustroń odbył się Piknik 

Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
„Rodzina” i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej”.  Impreza polega na aktywnym spędzaniu czasu 
z rodziną. Są przygotowane stanowiska, gdzie każdy może wziąć 
udział w grach sprawnościowych i zręcznościowych - mówi 
prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej” Iwona Werpachowska. 
Promujemy rodzinny sposób spędzania czasu. W niektórych 
konkurencjach dzieci mogą uczestniczyć wspólnie z rodzicami.

                                                                                 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.

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

Sprzedam garaż blaszak na Os. 
Centrum, wym. 3,3x4,5, 10 tys. 
605 993 954.

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

MOUNTAIN-MED - profesjonalny 
masaż medyczny, taping, fi zyko-
terapia, stacjonarnie i u pacjenta. 
Ustroń, ul. Turystyczna 6. 535-
387-898.
  
AMBACAR-BIS Skoczów, uży-
wane części do samochodów 
osobowych. 733-913-181. 505-
634-557.

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

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

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

Mieszkanie na wynajem. 515 286 
714.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 9.10.2008 r.

www.ustron.pl

*  *  * 18-19.10  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
20-21.10  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
22-23.10  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
24-25.10  Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
26-27.10  Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
28-29.10  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK

Kandydaci, patrzymy wam na ręce.        Fot.  M. Niemiec

18-21.10. Warsztaty twórczo zakręcone, DW „Gwarek”
  Jaszowiec
18.10. 17.00 Prelekcja dr hab. Edyty Sierki na temat: Co
  mamy z przyrody? Funkcje i usługi ekosystemów,
  Izba Historyczno-Przyrodnicza przy Nadleśnictwie
19.10 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Koncert Trzech
  Tenorów, cz. VI”, MDK „Prażakówka” (bilet 30 zł)
20.10. 10.00 Bieg Orłowa Trail 21 km, Ustroń Jaszowiec 
20.10. 14.00 Jesienny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej, 
  kościół ewangelicki ap. Jakuba Starszego 
20.10. 15.00 Spotkanie z Mateuszem Bieleszem - „Moder-
  nistyczne uzdrowisko – niezrealizowany projekt 
  przedwojennej Polski”, Muzeum Ustrońskie
20.10. 15.00 Spotkanie z ks. Piotrem Pawlukiewiczem, kościół 
  pw. św. Klemensa  
20.10. 18.00 Uroczysta inauguracja cyklu „W starym kinie”.
  Prezentacja fi lmu „Piętro wyżej", Kino Zdrój 
  (bilet 10 zł) 
21.10. 13.00 Zakończenie sezonu motocyklowego, Ustroń
  Polana
24.10. 9.00  Dzień Zdrowia w Ośrodku Tulipan w Ustroniu 
26.10. 19.30 Koncert Kinior Reggae Sound, Ośrodek Wypo-
  czynkowy „PRZYWIŚLE”, ul. Lipowska 39A
27.10. 18.00  „Koncert Młodych Talentów”, MDK „Prażaków-
ka”
28.10. 11.00 Niepodlegli w Ustroniu – gra miejska, rynek
30.10. 15.00 Udział kobiet w działaniach niepodległościo-
  wych na Śląsku Cieszyńskim, Zbiory Marii 
  Skalickiej

*  *  *ELEKTRONICZNA USTROŃSKA
Istnieje możliwość zakupu naszej „Gazety Ustrońskiej” 
w wersji cyfrowej dla siebie lub kogoś bliskiego, kto np. 
mieszka poza Ustroniem, a ciekawią go sprawy miasta. Osoby 
zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres redakcji: 
gazeta@ustron.pl, na który odeślemy formularz zamówienia. 
Zamówić można minimum 10 kolejnych numerów, cena 1,63 
zł + 23% Vat za numer. Pliki będą wysyłane na wskazany adres 
e-mail w dniu wydania (zwykle jest to czwartek) do godz. 12. 
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) prosi o jałmużnę, 8) miasto u stóp Czan-
torii, 9) teren ćwiczeń wojskowych, 10) chroniona roślina 
górska, 12) ma czasami wielkie oczy, 14) pisemne opraco-
wanie zagadnienia, 15) drzewo liściaste, 16) taniec ludowy, 
19) do pstrykania zdjęć, 22) imię żeńskie, 23) ręczny do 
pomiaru czasu, 24) Franciszek zdrobniale.
PIONOWO: 2) rodzaj ciastka, 3) bydło na łące, 
4) kuzynka łasicy, 5) amerykańskie województwo, 
6) czas wyboru papieża, 7) szczegółowe dane, 11) rodzaj 
ustroju państwowego, 13) poważne kłopoty, 17) indyj-
skie złotówki, 18) kapuściany odpad, 20) z niej benzyna, 
21) nawóz naturalny do ogrodu. 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 26 października.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 39

BUDŻET OBYWATELSKI

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Estera Wale-
czek z Ustronia, ul. Wczasowa. 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.
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SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Patryk Korszun

KONSULTACJE I PRZETARGI 
10.10.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn: 
Zakup i dostawa 6 sztuk interaktywnych monitorów dotykowych 
w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – termin 
składania ofert – do dnia 18.10.2018 do godziny 10:00.
10.10.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony na: 
Przeprowadzenie digitalizacji zbiorów Miasta Ustroń w ramach projektu 
pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfi nanso-
wanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Prioryte-
towej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju Cyfrowych 
Usług Publicznych – termin składania ofert – do dnia 19.10.2018 do 
godziny 10:00.
11.10.2018 r. zostały opublikowane następujące 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 
19.10.2018 do godziny 10:00.
2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja 
Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej w mieście” – termin składania ofert – do dnia 
19.10.2018 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl  
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WICELIDER NA KOLANACH
KS Kuźnia Ustroń - LKS Drzewiarz Jasienica - 2:0

1 LKS Czaniec 11 28 24:5
2 LKS Drzewiarz Jasienica 11 23 23:9
3 LKS Bełk 11 23 21:15
4 KS Kuźnia Ustroń 11 22 22:9
5 Tyski Sport II S.A. 11 17 20:16
6 KS Polonia Łaziska Górne 11 16 14:9
7 GKS Radziechowy-Wieprz 11 16 12:8
8 MKS Czechowice-Dziedzice 11 16 16:14
9 KS Unia Racibórz 11 14 11:11
10 TS Podbeskidzie II BB S.A. 11 12 16:22
11 MKP Odra Centrum Wodzisław 11 11 14:12
12 LKS Wilki Wilcza 11 11 14:19
13 LKS Goczałkowice 11 10 12:17
14 GKS Dąb Gaszowice 11 10 10:25
15 KS Spójnia Landek 11 6 5:18
16 KS Płomień Połomia 11 4 10:35

W 11. kolejce IV ligi oczy wszystkich 
kibiców były zwrócone na Ustroń, po-
nieważ na stadionie przy ulicy Sportowej 
rozgrywany był hit tej serii gier. Zajmująca 
czwarte miejsce w tabeli Kuźnia Ustroń  
w sobotę 13 października zmierzyła się  
z wiceliderem z Jasienicy. Drużyna Drze-
wiarza może się pochwalić najskuteczniej-
szym atakiem w całej lidze (23 bramki), 
a ich najlepszym strzelcem jest Dariusz 
Kołodziej, który może poszczycić się pię-
cioma trafieniami w siedmiu spotkaniach. 
Zawodnik ten przez większą część swojej 
kariery związany był z Podbeskidziem 
Bielsko-Biała, a w polskiej ekstraklasie 
rozegrał 74 spotkania, w których zdobył 
10 bramek. To właśnie koledzy Kołodzieja 
jako pierwsi zaatakowali, jednak za każ-
dym razem strzegący ustrońskiej bramki 
Michał Skocz nie miał żadnych proble-
mów ze skuteczną interwencją. Kuźnia 
pierwszy raz odgryzła się Drzewiarzowi  
w jedenastej minucie i od razu była to 
akcja, po której podopieczni trenera Mate-
usza Żebrowskiego powinni objąć prowa-
dzenie. Arbiter nie miał wówczas żadnych 
wątpliwości, że faulu we własnym polu 
karnym dopuścił się jeden z defensorów 
Drzewiarza i podyktował rzut karny. Do 
piłki ustawionej na jedenastym metrze 
podszedł Michał Pietraczyk, jednak górą 
z tego pojedynku wyszedł golkiper przy-
jezdnych, który zdołał obronić uderzenie 
napastnika Kuźni. Od tego momentu prze-
wagę mieli ustroniacy i to oni częściej 
zagrażali bramce rywali. Jeszcze przed 
przerwą podopieczni trenera Mateusza 
Żebrowskiego mieli okazję, która wręcz 
musiała się skończyć golem. W przeciągu 
paru sekund Kuźnia oddała trzy groźne 
strzały, jednak obrońcom Drzewiarza 

udało się zablokować pierwsze uderzenie, 
a jak przy drugim nie byli już w stanie nic 
zrobić to w sukurs przyszła im poprzeczka, 
która została ostemplowana przez Mak-
symiliana Wojtasika. W drugiej połowie 
obraz gry nie uległ zmianie. W dalszym 
ciągu częściej i groźniej atakowali ustro-
niacy, jednak w kluczowych momentach 
brakowało precyzji i dokładności. Drużyna  
z Jasienicy nie popełniała większych błę-
dów w obronie, a od czasu do czasu po-
trafiła zagrozić bramce Kuźni. Bezbłędny 
jednak przy swych interwencjach pozo-
stawał Michał Skocz. Dużo ożywienia  
w grę i ataki podopiecznych trenera Mate-
usza Żebrowskiego wniósł wprowadzony  
z ławki po godzinie gry Adrian Sikora. 
To właśnie on trzy minuty przed końcem 
spotkania dobrze podał do Maksymiliana 
Wojtasika, a ten uderzeniem z szesnastu 
metrów umieścił piłkę w bramce Drzewia-
rza. W ostatniej minucie regulaminowego 
czasu gry kibice mieli kolejne powody do 
radości, ponieważ Adrian Sikora celnym 
uderzeniem podwyższył i przypieczętował 
zwycięstwo Kuźni. 

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: My-
ślę, że wygrała drużyna, która była bar-
dziej zdeterminowana i która w przeciągu 
całego spotkania stworzyła sobie więcej 
sytuacji. W drugiej połowie udało nam się 
dwie z nich wykorzystać. Trochę żałujemy, 
że w pierwszej połowie nie udało nam 
się zdobyć bramki, ponieważ uważam, 
że stworzyliśmy cztery dobre sytuacje. 
Generalnie, sądzę, że wygrała drużyna, 
która na to zasłużyła.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz - Michał Pszczółka, Konrad Pala, 
Anton Fizek, Dariusz Rucki, Konrad Ku-
der, Arkadiusz Jaworski, Jakub Waliczek 

(od 60. minuty Adrian Sikora), Bartosz 
Iskrzycki, Michał Pietraczyk (od 76. mi-
nuty Arkadiusz Trybulec), Maksymilian 
Wojtasik.                      Arkadiusz Czapek
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