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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Janek Cieślar, ustroński Indiana Jones, w niedzielne południe na nowo odkrywał, 
wraz z uczestnikami przygody, historyczne, ważne miejsca w mieście, które na ten 
czas stało się na powrót Ustroniem z poprzedniej epoki. Tajemniczość, nieoczywi-
stość, zagadkowość – takimi cechami można by opisać atmosferę, jaka panowała 
w trakcie zorganizowanej gry miejskiej „Niepodlegli w Ustroniu” z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

(cd. na str. 4)

43/2018/1/RW

Rządowy Program Priorytetowy Czyste 
Powietrze daje możliwość uzyskania 
wsparcia finansowego przez osoby fizycz-
ne, właścicieli domów jednorodzinnych 
na ocieplenie domu, wymianę okien czy 
na wymianę starego, wysoko-emisyjnego 
kotła grzewczego.

W numerze 8-stronicowa wkładka,  
a w niej wszystko o programie – na 
co można uzyskać dofinansowanie  
i w jakiej wysokości (zależy to m.in. od 
dochodów), a także numery telefonów 
i adresy instytucji, które zajmują się 
obsługą programu. 

Zainteresowanie programem, do któ-
rego zgłaszamy się indywidualnie, bez 
pośrednictwa miasta, jest spore. 18 
października w Gimnazjum nr 1 odbyło 
się spotkanie informacyjne z udziałem 
ponad 120 mieszkańców Ustronia. 

43/2018/2/RW

JESZCZE 
JEDEN

I JESZCZE 
RAZ...

ROZEGRANY USTROŃ
4 listopada wybierzemy burmistrza 
Ustronia na następne 5 lat. Wszy-
scy spodziewają się, że w kraju 
frekwencja będzie dużo niższa niż 
21 października, ale ustroniacy 
na pewno pokażą, że wymykają 
się stereotypom, wychodzą ponad 
schematy, pójdą do urn i zagłosują, 
żeby móc powiedzieć, że w ratuszu 
zasiada ich burmistrz. 

WYBORY SAMORZĄDOWE 
2018

(cd. na str. 2)
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Przed nami ostatnia odsłona wyborów samorządowych 2018. 
Jako że ustroniacy nie rozstrzygnęli 21 października, kto ma 
zasiąść w fotelu burmistrza, muszą zmobilizować się jeszcze raz 
i pójść zagłosować 4 listopada. Głosowanie będzie się odbywać 
w tych samych siedzibach komisji obwodowych co dwa tygodnie 
wcześniej i w tych samych godzinach, czyli od godz. 7.00 do 
godz. 21.00. 

Na karcie do głosowania widnieć będą dwa nazwiska kandy-
datów na stanowisko Burmistrza Miasta Ustroń – Przemysława 
Korcza, reprezentanta KWW Projekt Ustroń i Artura Kluza, repre-
zentującego KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza. Trzeba 
będzie postawić znak „x” (krzyżyk) w kratce przy nazwisku jed-
nego kandydata. Głos będzie nieważny, gdy nie postawimy znaku 
przy żadnym nazwisku lub gdy postawimy go przy obydwóch. 

Przemysław Korcz uzyskał w pierwszej turze poparcie 3.220 
mieszkańców Ustronia (46,81%), a Artur Kluz 2.135 mieszkań-
ców (31,04%). 21 października pierwszy kandydat wprowadził 
do Rady Miasta 7 osób z KWW Projekt Ustroń, a są to: Roman 
Siwiec (Poniwiec), Aleksander Poniatowski (Ustroń Górny), 
Daria Staniek (Ustroń Górny), Mirosław Szuba (Ustroń Dolny), 
Dariusz Śleziona (Ustroń Dolny), Bożena Piwowar (Lipowiec), 
Marcin Janik (Zawodzie). Z drugim kandydatem sprawa nie 
jest taka prosta, ponieważ Artur Kluz kandydował zarówno na 
radnego z Hermanic, jak i na burmistrza miasta. Jako kandydat 
do Rady Miasta otrzymał poparcie, które pozwoliło mu zdobyć 
mandat radnego i razem z nim KWW Wspólnie dla Ustronia 
i Artura Kluza ma 5 radnych, a są to: Damian Ryszawy (Polana), 
Jadwiga Krężelok (Ustroń Centrum), Artur Kluz (Hermanice), 
Wincenty Janus (Hermanice), Sławomir Haratyk (Hermanice). 

W sytuacji, gdyby Artur Kluz został wybrany burmistrzem, 
rozpisane będą nowe wybory w jego okręgu. W poprzednim nu-
merze napisałam, że na miejsce radnego wybranego burmistrzem, 
automatycznie do rady wchodzi osoba, która uplasowała się na 
drugim miejscu. Bardzo przepraszam za pomyłkę. Nowa ordyna-
cja wyborcza jest dość skomplikowana i przyznaję, że pogubiłam 

cie istnienia. Kiedy świętowa-
no „setkę”, to wójt podarował 
szkole ksero, co ćwierć wieku 
temu było niezwykle cennym 
prezentem. 

Podczas Forum Sołtysów Wo-
jewództwa Śląskiego podsu-
mowano tegoroczny konkurs 
„Piękna wieś województwa 
śląskiego”. W kategorii „naj-
lepsza strona internetowa so-
łectwa” drugie miejsce przy-
padło sołectwu Dzięgielów  
z gminy Goleszów.

Dalej trwa remont torowiska 
na odcinku Cieszyn – Zebrzy-
dowice. Pasażerowie muszą 
korzystać z zastępczej komu-
nikacji autobusowej. Utrud-
nienia potrwają jeszcze do 20 
listopada.                                      (nik)

stypendia. Ich fundatorem jest 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej 
wspierana przez sponsorów 
indywidualnych i instytucje. 
Uroczystość odbyła się na cie-
szyńskim Zamku.  

Po pierwszej turze wyborów 
samorządowych mamy trzy 
dogrywki. Obok pojedynku Ar-
tur Kluz – Przemysław Korcz 
w Ustroniu, o fotel burmistrza 
powalczą w Cieszynie Ryszard 
Macura i Gabriela Staszkie-
wicz, natomiast w Istebnej doj-
dzie do starcia Henryk Gazurek 
– Łucja Michałek.

Nowe oznakowanie ma od-
cinek Wiślanej Trasy Rowe-
rowej, prowadzący przez te-
ren województwa śląskiego, 
liczący 80 km długości. Na 

zlecenie Urzędu Marszałkow-
skiego dokonano też korekty 
niektórych fragmentów trasy, 
mającej swój początek przy 
zaporze w Wiśle Czarnem. 

Gmina Brenna nieustannie 
szuka inwestorów gotowych 
wyłożyć pieniądze (i to duże) 
na renowację przedwojennej 
stanicy harcerskiej w Gór-
kach Wielkich. Samorząd ma 
wsparcie sporej grupy spo-
łeczników, którzy chcą urato-
wać ośrodek od zapomnienia. 
Obiekt ma wartość historycz-
ną.

Szkoła Podstawowa w Hażla-
chu jest jedną z najstarszych 
placówek oświatowych w cie-
szyńskim regionie. W przy-
szłym roku przypadnie 125-le-

to i owo
z 

okolicy *  *  *  

*  *  *

Tradycyjnie w Dniu Wszyst-
kich Świętych odbędą się kwe-
sty na nekropoliach. Wolonta-
riuszy zbierających datki na ra-
towanie zabytkowych grobów  
i cele charytatywne spotkamy 
w rejonie cmentarzy w Cie-
szynie, Skoczowie i Ustroniu.

21 osób (uczniowie klas matu-
ralnych i studenci I roku) z po-
wiatu cieszyńskiego otrzymało 

*  *  *

*  *  **  *  *

*  *  *
*  *  *

się w tych niuansach. Opisana wyżej sytuacja miałaby miejsce, 
gdybyśmy byli miastem powyżej 20 tys. mieszkańców. Kiedy jed-
nak, tak jak w Ustroniu, mamy do czynienia z jednomandatowymi 
okręgami, w przypadku opisanym wyżej, trzeba się szykować 
do nowych wyborów w jednym okręgu. Tak więc nie można na 
razie ostatecznie stwierdzić, jaki będzie układ w Radzie Miasta 
Ustroń, dopóki nie odbędą się wybory na burmistrza, a w razie 
wygranej Artura Kluza, kolejne wybory na radnego. Wiadomo 
jednak, że weszli do niej kandydaci KWW Ustroń Tworzymy 
Razem (i tu już zmian nie będzie): Paweł Sztefek, Piotr Roman 
i Jolanta Hazuka. 

Niektórzy zadają sobie pytanie, kto teraz sprawuje władzę  
w mieście, kto będzie to czynił po 4 listopada. I tu ciekawostka. 
Po dokonaniu przez Sejm zmiany w art. 20 ustawy o samorządzie 
gminnym wprowadzono zapis, który mówi, że „pierwszą sesję 
nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień 
przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady”. Tym-
czasem art. 29 tej samej ustawy określa, że burmistrz obejmuje 
obowiązki z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania na 
sesji, którą komisarz wyborczy zwołuje na dzień przypadający 
w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów 
wójtów,burmistrzów i prezydentów na obszarze kraju. Takie roz-
wiązanie oznacza, że przez pewien czas w gminach może sprawo-
wać władzę dwóch burmistrzów. Wybory samorządowe odbyły się 
21 października, PKW ogłosiła wyniki w ciągu tygodnia, więc I 
sesja mogłaby być zwołana między 29 października a 4 listopada. 
Tymczasem kadencja obecnej rady trwa do 16 listopada, tak samo 
jak kadencja burmistrza. Dlatego może być tak, że dla zaprzysię-
żenia burmistrza trzeba będzie zwołać dotychczasową radę gminy,  
w terminie przypadającym po wyborach do rad gmin, ale przed 
upływem jej kadencji.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak 
przyznała, że jest nieścisłość w przepisach, ale jej zdaniem jest 
ona związana wyłącznie ze ślubowaniem, czyli objęciem funk-
cji przez burmistrza. Stwierdziła, że komisarze wyborczy będą 
zwoływać pierwszą sesję rady gminy, gdy „będzie możliwość roz-
poczęcia kadencji przez nowego prezydenta/burmistrza/wójta”.

Pierwszą sesję rady gminy do momentu wyboru przewodniczą-
cego prowadzi najstarszy z wybranych radnych. I tu niestety znów 
popełniłam błąd w poprzednim numerze. Najstarszym radnym 
nie jest Roman Siwiec (66 lat), a Wincenty Janus (72 lata) i to on 
dostąpi zaszczytnej funkcji otwarcia pierwszej sesji Rady Miasta 
Ustroń, podczas której nasi nowi przedstawiciele w ratuszu złożą 
ślubowanie i rozpoczną 5-letnią kadencję.       Monika Niemiec

JESZCZE JEDEN
I JESZCZE RAZ...

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

(cd. ze str. 1)
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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

43/2018/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Franciszka Galbierz-Krośniak   lat 90   os. Manhatan

*   *   *

43/2018/2/R

Szachy rozwiązanie z GU nr 42: Sg5  Hh7

*   *   *

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

*   *   *

22 X 2018 r.
Interweniowano na ul. Sanatoryj-
nej w sprawie pogryzienia przez 
psa. Jego właścicielka została 
ukarana karnym mandatem.
22 X 2018 r.
Kontrolowano osoby handlujące 
na targowisku miejskim w za-
kresie przestrzegania regulaminu 
targowiska.
24 X 2018 r.
Strażnicy miejscy prowadzą 
stałe kontrole wokół placówek 
szkolnych.
25 X 2018 r.
Sporządzono wykaz uszkodzo-
nych lamp na terenie miasta 
i przekazano do realizacji.
25 X 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano na jednej z posesji 
przy ul. Katowickiej. Dokona-
no kontroli stosowanego opału 
w kotłowni. 
26 X 2018 r.
Przewieziono osobę bezdomną do 
noclegowni w Cieszynie.           (aj)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustro-
niu zaprasza na wycieczkę 2-dniową 
w terminie 5-6 listopada 2018 r. do 
Łańcuta. 

W programie zwiedzanie: Łańcut 
– Tarnów – Zalipie – Leżajsk. Zapew-
niamy nocleg, obiadokolację, śniadanie 

i obiad w drugim dniu, transport wraz z opieką pilota. Koszt dla 
członków UTW: 165 zł, dla osób towarzyszących: 240 zł.

Zapisy pod numerem telefonu: 605 259 325 lub w siedzibie 
Akademii Esprit.

WYCIECZKA DO ŁAŃCUTA

KOLEJNE SEANSE 
W STARYM KINIE ZDRÓJ

  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 związku z uchwaloną przez Sejm ustawą o święcie naro-
dowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 12.11.2018 r. – ustanawiającą ten 
dzień dniem wolnym od pracy informuję, że odbiór odpadów 
przypadający na ten dzień zostanie przesunięty na 13.11.2018 r.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

UWAGA! Zmiana terminu 
odbioru odpadów za 12.11

4 listopada 
7.00 - 21.00

wybory Burmistrza Miasta Ustroń

SPEKTAKLE SCENY POLSKIEJ 
W CZESKIM CIESZYNIE

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. 

Następnie grupa wtorkowa będzie miała okazję zobaczyć
6 listopada kryminał pt. „MYSZY NATALII MOOSHABER” 
w wykonaniu Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego
z Płocka. Autorem sztuki jest Ladislav Fuks, zaś reżyserem Marek 
Mokrowiecki.  „Myszy Natalii Mooshaber” to kryminał i horror, 
political fi ction, mówiący wiele o czasach, w których żyjemy. Czy 
śmierć jednego z bohaterów jest przypadkowa?  

Wyjazd o godz. 17.30 spod Lidla w Ustroniu. 

*   *   *

NABOŻEŃSTWA ZA ZMARŁYCH
1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, odbędą się 

w Ustroniu nabożeństwa, w trakcie których pamięci modlitewnej 
powierzone zostaną dusze zmarłych. O godz. 14 na cmentarzu 
komunalnym będzie miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne 
z udziałem duchownych parafi i pw. NMP Królowej Polski oraz 
ewangelicko-augsburskiej ap. Jakuba Starszego. 

O godz. 14 w kościołach: pw. św. Anny i pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego odprawione zostaną Msze św. i nabożeństwa 
w intencji wiernych zmarłych, o godz. 15 – w kościele pw. św. 
Klemensa i kościele pw. Dobrego Pasterza, zaś o 15:15 – w koś-
ciele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, 
że dnia 2. 11. 2018 (piątek) będzie czynne w godz. 8.00- 15.00.

*   *   *



4   Gazeta Ustrońska                                                                                            31 października 2018 r.

Pogoda tego dnia była bardzo deszczo-
wa. Wilgoć wzmagała dodatkowo uczucie 
zimna. Mimo to na ustrońskim rynku przed 
godziną 11 zaczęli pojawiać się uczestnicy 
tej nietuzinkowej gry terenowej. Rodziny, 
przyjaciele, znajomi – drużyny składały się 
z 2-3 osób, które wspólnymi siłami rozwią-
zywały zagadki prowadzące do kolejnych 
etapów niepodległościowej przygody.  

– Stwierdziliśmy, że warto jeszcze bar-
dziej wyjść do ludzi, zrobić coś, co mogłoby 
przynieść im trochę radości, a jednocześnie 
przekazać im wiedzę na temat naszego 
miasta. Chcieliśmy, aby ludzie biorący 
udział w tej grze zwiedzili Ustroń, po-
czuli się jak zdobywcy, odkryli tajemnice  
i włączyli niestandardowe myślenie. Nie-
stety, pogoda pokrzyżowała nam plany, 
bo mieliśmy zapisanych 19 drużyn przy 
limicie 20, z czego na starcie stawiło się 9. 
Gdyby była ładna pogoda to na pewno tych 
drużyn byłoby więcej – mówiła Katarzyna 
Czyż-Kaźmierczak, naczelnik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM 
Ustroń. – W nazwie miasta mamy Góry 
Radości, a nawiązując do tego wydarzenia 
daliśmy nazwę Gry Radości, co bardzo 
fajnie się łączy. Chcielibyśmy, aby wraz z 
dzisiejszą grą zapoczątkować taką tradycję 

organizowania tego rodzaju aktywności, 
które scalają rodziny. Mamy już pomysły 
na kolejne takie gry, myślę, że w przyszłym 
roku wystartujemy z ich realizacją. Ludzie 
lubią tajemnice, chętnie je rozwiązują  
i odkrywają pewne miejsca na nowo. 

Rzeczywiście, już od samego początku 
gry jej uczestnicy z wielkim zaangażo-
waniem pobiegli w teren, aby trafiać do 
kolejnych miejsc, nawiązujących do histo-
rii Ustronia. Drużyny zostały podzielone 
na dwie kategorie: turystów i lokalsów. 
Każda drużyna, aby dotrzeć do mety, mu-
siała rozwiązać zagadkę, która kierowała 
do kolejnego etapu gry, odpowiedzieć na 
dodatkowe pytania, które czekały na nich 
w niektórych miejscach i pilnować, aby 
zdobytych punktów nie utracić, co było 
możliwe w przypadku nieznajomości fak-
tów i wydarzeń nawiązujących do historii 
Ustronia. Dla uproszczenia, uczestnicy mo-
gli poprosić o podpowiedź, ponadto, mogli 
też korzystać z internetu i wiedzy swoich 
bliskich. Trasa gry biegła od rynku przez 
Zawodzie, Park Kuracyjny z powrotem 
na rynek, a miejscami-przystankami były 
pomniki: Jana Cholewy, upamiętniający 
spalenie synagogi, Jerzego Ziętka, stamtąd 
zawodnicy kierowali się do Źródełka Że-

lazistego, po czym szli do mostu zakocha-
nych. Następnym miejscem był taneczny 
krąg przy amfiteatrze, z którego podążali 
do Muzeum Ustrońskiego. Od muzeum 
kierować się musieli do tablicy upamiętnia-
jącej zamordowanych 34 ustroniaków, która 
wisi na ścianie budynku G-1, a ostatnimi 
miejscami postojowymi był pomnik prof. 
Szczepańskiego oraz biblioteka.

Nagrodami za ukończenie gry miejskiej 
były puchary w kształcie drewnianych 
skrzyneczek oraz drewniane medale.

– Urząd Miasta wszedł we współpracę  
z firmą Szymona Pilcha Południe Events. 
On był głównym pomysłodawcą tej gry  
i to on też ubrał w całość wszelkie pomysły, 
które nabrały tajemniczości i odkrywczości. 
W Ustroniu jest tyle miejsc, które świetnie 
pasują do tego typu wydarzeń, że nie sposób 
ich pominąć – mówiła Czyż-Kaźmierczak. 

Janek Cieślar cały czas czuwał. Już na 
początku gry zagrzewał uczestników do 
udziału w przygodzie, zachęcał do odkry-
wania tajemnic miasta, budził w każdym 
ciekawość i chęć przeżycia przygody. 

– Janek Cieślar to ustroński Indiana Jo-
nes, niespokojna dusza, która nie akceptuje 
rzeczywistości takiej, jaka jest tylko ciągle 

ROZEGRANY USTROŃ
(cd. ze str. 1)

Każda drużyna musiała poradzić sobie z wciąż nowymi zagadkami.               Fot. A. Jarczyk

Gdzie śpią bracia ów rycerza? Z takim pytaniem mierzyli się wszyscy.          Fot. A. Jarczyk

widzi ukryte rzeczy albo wie o tym, że takie 
rzeczy są w otaczającej go rzeczywistości. 
Janek poszukuje ich, poszukuje tajemnic, 
nie interesują go proste odpowiedzi, kocha 
zagadki. Dostrzega to, co zakryte, odkry-
wa, poszukuje. Jan Cieślar próbuje także 
zarazić innych swoją odkrywczą postawą 
– mówił Szymon Pilch, który wcielał się  
w tę fikcyjną postać. – Chcemy iść z tą falą, 
marketingowo promować takie wydarzenia 
i co jakiś czas proponować mieszkańcom 
tego rodzaju propozycje na wspólne spę-
dzenie czasu. Wydaje mi się, że jesteśmy 
w stanie stworzyć na tyle silną tradycję 
gier miejskich, że Ustroń będzie rozegrany. 

W kategorii lokalsów najlepsi okazali 
się członkowie drużyny Angry Dragons 
(Dagmara Pietrusiak, Nikodem Stabrawa 
i Mateusz Peszyński), którzy pewnie po-
radzili sobie z całą trasą. Na drugim miej-
scu uplasowała się drużyna Team Sikory 
(Przemysław Sikora i Mateusz Sikora), a na 
trzecim Maximus FC (Łukasz Jawor i Rafał 
Barański). W kategorii turystów niepoko-
nana była drużyna Puszyste Misie (Ewa 
Leśniak, Matylda Leśniak i Janusz Geiger). 
Najlepszą drużyną całej gry miejskiej byli 
Angry Dragons.          Agnieszka Jarczyk

Na chwilę przed startem.       Fot. A. Jarczyk
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NARODOWA W USTRONIU

Mimo chłodu, wiatru i deszczu na try-
bunach zasiadła duża liczba kibiców, 
a wśród nich sporo dzieci i młodzieży. 
Powiewały biało-czerwone flagi i szaliki, 
a atmosfera była gorąca. Temperaturę 
podniosły cheerleaderki oraz gimnastycz-
ki z Akademii Esprit, które wystąpiły  
w przerwie spotkania, ale najbardziej sami 
polscy piłkarze, którzy pokonali rywali 
4:1. Mecz się podobał, walka była zacięta, 
choć biało-czerwoni wyraźnie górowali 
nad swoimi austriackimi rówieśnikami. 

Warto wymienić nazwiska reprezentan-
tów, kto wie, może dzięki nim Mistrzo-
stwa Świata w Katarze okażą się bardziej 
udane niż tegoroczne, jeśli oczywiście 
Polsce uda się do nich zakwalifikować.

Na murawie przy ul. Sportowej pod-
opieczni Przemysława Małeckiego wystą-
pili w składzie: Jakub Ojrzyński, Bartosz 
Matuła (76. Hubert Czerwiński), Filip 
Balcewicz, Ariel Mosór, Jakub Malec, 
Michael Kostka (69. Filip Wilak), Bartosz 
Baranowicz (41. Bartłomiej Kafel), Fry-
deryk Gerbowski, Radosław Cielemęcki 
(52. Kacper Smorgol), Patryk Kusztal (76. 
Patryk Warczak), Aleksander Buksa (69. 
Szymon Włodarczyk). Bramki strzelili: 
Buksa, Kafel, Balcewicz i Kusztal, auto-
rem honorowego gola dla Austriaków był 
Philipp Wydra. 

Dwa dni później odbył się mecz rewan-
żowy w Skoczowie, gdzie na stadionie 
Beskidu Polacy wygrali 4:2.             (mn) Wyróżnienie odebrała Katarzyna Czyż-Kaź-

mierczak, na zdjęciu obok Zbigniewa Bońka. 

23 października odbył się na stadionie Kuźni Ustroń międzynarodowy, to-
warzyski mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Austrii do 
lat 16. Piłkarze, sędziowie i działacze wysoko ocenili obiekt wybudowany 
przez nasze miasto. Dwa dni później w Kielcach docenił go również Polski 
Związek Piłki Nożnej. 

BEZPIECZNY 
STADION

25 października Miasto Ustroń zostało 
wyróżnione podczas konferencji „Bez-
pieczny Stadion” organizowanej przez 
Polski Związek Piłki Nożnej. Docenione 
zostały działania samorządu na rzecz roz-
woju infrastruktury stadionowej. Nagrodę 
z rąk prezesa PZPN Zbigniewa Bońka 
odebrały w imieniu burmistrza Katarzyna 
Czyż-Kaźmierczak, naczelnik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  
i asystentka burmistrza Iwona Bujok.

Głównym celem organizowanej po 
raz osiemnasty konferencji „Bezpieczny 
Stadion” jest poprawa bezpieczeństwa 
podczas meczów piłki nożnej. Kadra kie-
rownicza Policji, przedstawiciele PZPN, 
środowiska kibiców i wielu innych za-
proszonych gości wspólnie dyskutowali  
o zagadnieniach, które sprawiają najwię-
cej problemów na stadionach.

W wydarzeniu wzięli udział: Witold 
Bańka – Minister Sportu i Turystyki, 
Zbigniew Boniek – prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, dr Jarosław Szym-
czyk – komendant Główny Policji oraz 
Jan Tomaszewski – były reprezentant 
Polski w piłce nożnej.

Ostatnim punktem czwartkowej konfe-
rencji była gala Fair Play, podczas której 
Polski Związek Piłki Nożnej wręczył 
wyróżnienia klubom oraz piłkarskim 
działaczom za miniony sezon. Po raz 
pierwszy w tym roku pojawiła się katego-
ria dla samorządów, w której Ustroń został 
wyróżniony, jako jedyny w województwie 
śląskim.

– Cieszę się, że Związek Piłki Nożnej 
zauważa również mniejsze miasta, dla 
których przeprowadzenie tak dużej inwe-
stycji jak rozbudowa stadionu jest dużo 
trudniejszy. Jest to dla nas duże docenie-
nie i wyróżnienie – powiedział burmistrz 
Ustronia Ireneusz Szarzec.              (mn)

  Fot. M. Niemiec

  Fot. M. Niemiec
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LIST DO REDAKCJI
Szkoła wolności

Temperatura przed drugą turą wyborów podnosi się każdego 
dnia. Mam szczerą nadzieję, że dwa KWW rozegrają ten poje-
dynek z klasą, jak przystało na ustroniaków. Co prawda jeden 
Komitet nieustannie wprowadza chaos, może to i metoda, by 
zakłócić porządek myśli i uczuć. Mimo wszystko proszę o zacho-
wanie umiaru i profesjonalizm. Czytam programy obu kandyda-
tów, jeden wymarzony, drugi realniejszy. Piękny Ustroń nam się 
jawi. Wolałabym jednak ten, który jest w  zasięgu możliwości. Bo 
przecież można zakupić piękny samochód z najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami technologicznymi, ale jednak zabrakło kasy na 
benzynę i garaż. Trochę może w jednym programie brak rozsądku 
i ręki dobrego gospodarza.

Mogłabym być w zasadzie już na wagarach. Mój ostatni 
dzwonek już zabrzmiał. Ale to chyba nie najlepsze rozwiązanie, 
przecież  nikt nie ma monopolu na mądrość. A każdy z nas ocze-
kuje, by Ustroń nadal piękniał tak jak to miało miejsce za czasów 
burmistrza Ireneusza Szarca. Historia na pewno to sama oceni.

I na koniec, dedykuję wszystkim - i wygranym i przegranym, 
i tym, którzy jeszcze powalczą - tekst utworu Wojciecha Młynar-
skiego „Szkoła wolności”,  który poniżej zamieszczam.

                                                                        Danuta Koenig
        
 Szkoła wolności
Ta myśl pod czaszką taka żmudna, 
Tak przyczepiła się i boli: 
Czemu ta wolność taka trudna, 
Tyle trudniejsza od niewoli? 
I jak tę wolność przetłumaczyć 
Na dni, co plotą się spokojnie, 
Skoro nie umie nikt wybaczyć, 
Skoro nie umie nikt zapomnieć...? 

W szkole wolności tyle wolnych klas, 
Nieużywana brama się telepie, 
Lecz w żadnej klasie ciągle nie ma, nie ma nas - 
- My nie musimy! My już wiemy lepiej! 

Jakąż wolnością nam zakwita 
Nasz wolny wreszcie dzień powszedni? 
Wolnością pięknych, trudnych pytań, 
Czy też wolnością głupstw i bredni? 
Wolnością, co szacunek budzi, 
Czy też wolnością świństw i kantów? 
Wolnością pięknych, mądrych ludzi, 
Czy niedouków, dyletantów?

W szkole wolności tyle wolnych klas 
I bezrobotny belfer biedę klepie, 
Lecz w żadnej klasie ciągle nie ma, nie ma nas - 
- My nie musimy! My już wiemy lepiej! 

I myśl powraca taka żmudna, 
Taka natrętna, aż się dziwię: 
Czemu ta wolność taka trudna, 
Jeśli traktować ją uczciwie? 
Bo dawno już się, mamo moja, 
Tak śmiesznie nie składały gwiazdy: 
Dano nam wolność - piękny pojazd, 
Nikt nie chce robić prawa jazdy... 

Mógłbym pieśń dalej ciągnąć, ale cóż, 
Tutaj mój wywód skończyć się postaram: 
W szkole wolności dawno jest po dzwonku już, 
Trzy czwarte Polski - chyba na wagarach... 
Trzy czwarte Polski - raczej na wagarach!
                                                                        W. Młynarski
 

Drodzy Mieszkańcy Ustronia Centrum 
Dziękuję za każdy oddany na mnie głos i za zaufanie. Po-

staram się go nie zawieść i pracować tak, by wszystkim żyło 
się lepiej w naszej dzielnicy. 

Drodzy Mieszkańcy Ustronia
Zdaję sobie sprawę, że jestem radną nie tylko Ustronia 

Centrum, ale całego naszego pięknego miasta. Pragnę, żeby 
się rozwijało, było prawdziwym domem dla ustroniaków 
i atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla turystów. 

Jadwiga Krężelok      

Szanowni Mieszkańcy, 
Pragnę szczerze i serdecznie podziękować wszyst-

kim, którzy oddali na mnie głos, co zaowocowało 
wybraniem mojej osoby na Radną Rady Miasta Ustroń 
z dzielnicy Nierodzim. Zaufanie, którym Państwo mnie 
obdarzyli, jeszcze bardziej motywuje mnie do pracy. 
Gratuluję i życzę powodzenia nowo wybranej Radzie 
Miasta Ustroń. 

                                                   Jolanta Hazuka

Moi drodzy, 

Dziękuję Wam wszystkim bardzo za tak duże popar-
cie, gratuluję jednocześnie moim kontrkandydatom 
ich wyników. Obiecuję, że zrobię wszystko, aby nie 
zawieść Waszego zaufania. Proszę, pamiętajcie jednak 
o II turze wyborów. 4 listopada zagłosujmy mądrze. 
Razem, wspólnie możemy zrobić więcej.   

                                               Damian Ryszawy
                                 

43/2018/3/R

43/2018/4/R

43/2018/5/R

Szanowni Mieszkańcy Ustronia
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Ustronia, 

którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach sa-
morządowych i oddali głos na KWW „Ruch dla Ziemi 
Cieszyńskiej”. Dzięki Państwa głosom jesteśmy godnie 
reprezentowani we władzach samorządowych naszej 
Małej Ojczyzny. Dziewięć osób z naszego komitetu  
zdobyło mandat radnych w Radzie Powiatu Cieszyń-
skiego. Radni naszego ugrupowania Ireneusz Szarzec 
i Stanisław Malina zrobią wszystko, aby Państwa nie 
zawieść.

Danuta Koenig, Katarzyna Burzyńska, 
Ireneusz Szarzec, Stanisław Malina

43/2018/6/R

11 LISTOPADA 
PATRIOTYCZNE OBCHODY W USTRONIU

W związku z obchodami upamiętniającymi 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości, w Ustroniu odbędą się 
uroczyste obchody patriotyczne. 

10:30 –  ekumeniczne nabożeństwo w kościele ewangelicko 
 -augsburskim ap. Jakuba Starszego

11:30 –  przemarsz uczestników pod pomnik Pamięci  
  Narodowej

12:00 –   uroczystości przy pomniku Pamięci Narodowej
12:45 –   piknik patriotyczny na rynku
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Świętość to wieczna szczęśliwość, wieczne przebywanie  
z Bogiem. Uroczystość Wszystkich Świętych powinna być zatem 
radosna, pełna nadziei, przypomnieniem, że zbawienie jest dla 
każdego, wystarczy podążać drogą Bożą. Nie jest to oczywiście 
proste, bo każdy jest człowiekiem grzesznym, jednak Bóg po-
maga poprzez sakramenty święte oraz właśnie poprzez świętych 
patronów. 

Jedna z prawd wiary, potwierdzona przez Sobór Watykański 
II, to tajemnica świętych obcowania. Głosi ona, że istnieje ścisła 
łączność między Kościołem pielgrzymującym, czyli chrześcija-
nami żyjącymi na ziemi, Kościołem triumfującym, czyli świę-
tymi, a Kościołem pokutującym, czyli oczekującymi w czyśćcu 
na przyjęcie do nieba. Przebywający we wszystkich tych stanach 
mogą się nawzajem za siebie modlić. Przypomina o tym także 2 
listopada, w którym obchodzone jest wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Dzień ten jest pełen zadumy i refleksji, 
czasem szczególnej modlitwy właśnie za dusze w czyśćcu cier-
piące. Kościół katolicki naucza, że „ci, którzy umierają w łasce 
i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, 
chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po 
śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia 
do radości nieba” (KKK). 

– W Kościele obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świę-
tych. W tym czasie oddajemy cześć ludziom, którzy osiągnęli 
zbawienie, zarówno tym beatyfikowanym i kanonizowanym, jak 
i tym, którzy osiągnęli wieczne szczęście, choć nie zostali ogło-
szeni przez Kościół błogosławionymi lub świętymi. Dodatkowo, 
2 listopada, obchodzone jest wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych, potocznie zwane Dniem Zadusznym. Z kolei w tym 
dniu w sposób szczególny pamiętamy o bliskich, którzy odeszli 
z tego świata i, przebywając w czyśćcu, czekają na świętowanie 
w niebieskim Jeruzalem – mówi ks. Wiesław Bajger, proboszcz 
parafii pw. św. Klemensa. 

1 listopada dla wielu jest świętem zmarłych. Skąd wynika to 
błędne nazewnictwo?

– Wydaje mi się, że to błędne nazewnictwo wynika z blisko-
ści tych dni, oraz z niepełnego zrozumienia głębi teologicznej, 
która wynika z dwóch pierwszych dni listopada, celebrowanych 
w Kościele katolickim. Uroczystość Wszystkich Świętych to 
święto radości, niosące nadzieję, że znajdziemy się w niebie, że 
czeka nas wspaniała, wieczna przyszłość. Łączy się to z Dniem 
Zadusznym, bo wigilia tego dnia przypada właśnie 1 listopada. 
Dzień Zaduszny zaś łączy się nieodzownie z czyśćcem, który 
czeka każdego, kto w drodze do nieba musi jeszcze odpokuto-
wać za swoje grzechy – wyjaśnia ks. Bajger. – Grzechy te są mu 
odpuszczone w sakramencie pokuty i pojednania, natomiast nie 
zawsze udaje się człowiekowi w pełni zadośćuczynić za popełnio-
ny czyn. Nasze modlitwy zaś pomagają zmarłym w tym przejściu 
z czyśćca do nieba. Być może nazwa święta zmarłych odnosi się 
właśnie to tego czasu zadumy, aczkolwiek takiego święta nie ma.

Ksiądz proboszcz dodaje także, że warto z okazji uroczysto-
ści Wszystkich Świętych podkreślić znaczenie imienia jakie 
wybiera się dzieciom i nadaje w trakcie chrztu świętego. Nauka 
Kościoła podkreśla niezwykłą wartość imienia, które powinno 
być związane z konkretnym świętym lub świętą, albo żeby 
wskazywało ono na jakąś wartość lub cnotę chrześcijańską. Dziś 
zauważa się wybieranie dla dzieci imion, które w danym czasie 
jest modne. Warto, aby wierni Kościoła katolickiego, którzy 
wierzą w orędownictwo świętych, wybierali imiona pomagające 
w ukazywaniu drogi świętości, odkrywaniu własnego powołania 
i czerpania wzorców z życia konkretnego świętego. 

Od pewnego czasu, tuż przed uroczystością Wszystkich 
Świętych, obchodzone jest Halloween, przez niektórych nazy-
wane świętem. Jak to zjawisko postrzegane jest przez Kościół 
katolicki?

– To nie ma nic wspólnego z naszym przeżywaniem Dnia 
Zadusznego i uroczystości Wszystkich Świętych. Halloween to 
nie nasza kultura i choć próbuje się ją zaszczepić w Polsce to 
myślę, że jednak coraz bardziej ludzie są świadomi, czym jest 
to zjawisko – ocenia ks. Bajger. – Uważam, że Halloween to 
drwina ze śmierci. Pod płaszczykiem zabawy dzieci zachęcane 
są do działań, które niosą za sobą zagrożenia duchowe, jak np. 
wywoływanie duchów, wróżenie czy też choćby drążenie dyń, 
z pozoru niewinna czynność, która w rzeczywistości stanowi 
symbol chęci wkupienia się w łaski demonów. Halloween nie 
jest w  żaden sposób świętem chrześcijańskim, choć niektórzy 
próbują tak go nazywać. Zachęcam do tego, aby przeżywać ten 
szczególny czas odnoszący się do świętych i Dnia Zadusznego 
w zgodzie z nauką Kościoła, a nie szukać, wydawałoby się mod-
nych, ale sprzecznych treści odnoszących się do obchodzenia 
uroczystości Wszystkich Świętych.

Arka Noego, zespół dziecięcy, ma w swoim repertuarze piosen-
kę o świętych, w której padają takie m.in. słowa: „Taki duży, taki 
mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym 
być. Taki ja i taki ty może świętym być”. Uroczystość Wszystkich 
Świętych jest dobrą sposobnością, aby tę prostą prawdę stale 
sobie przypominać i dążyć do jej realizacji.  Agnieszka Jarczyk

UŚMIECHNIĘCI ŚWIĘCI

Polska słynęła z czterech pór roku, które wyznaczała natura. 
Nie wiem, czy to ludzie zaszkodzili naturze czy wszechświat się 
zmienia, fakt jest jednak oczywisty – cztery pory roku rozmyły 
się zupełnie, straciły początek i koniec, po prostu są nieprzewi-
dywalne. W tym wszystkim powtarzalność Ustrońskiej Jesieni 
Muzycznej od 19 lat jest wartością stałą i widzowie zawsze mogą 
na nią liczyć.

3.11. godz. 18.00 (sobota) Charytatywny Koncert Forte-
pianowy Adama Makowicza, cena biletu 40 zł

9.11. godz. 18.00 (piątek) Dzień dobry Panie Marku – 
piosenki Marka Grechuty w wykonaniu zespołu Dzień 
Dobry, cena biletu 25 zł

16.11. godz. 18.00 (piątek) Legendy Muzyczne – Zbi-
gniew Wodecki, cena biletu 25 zł

23.11. godz. 18.00 (piątek) Mind Bowing – program 
muzyczno-kabaretowy w wykonaniu zespołu The ThreeX, 
koncert przy świecach, cena biletu 25 zł

XIX  USTROŃSKA  
JESIEŃ  MUZYCZNA 

19.10. – 23.11.2018 r.

1 listopada w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość 
Wszystkich Świętych. Dzień ten w sposób szczególny przypo-
mina wiernym o wielkiej nadziei życia wiecznego. Ci, którzy 
osiągnęli zbawienie, orędują za nami u Boga, my, którzy 
trwamy jeszcze w ziemskiej pielgrzymce, możemy wypraszać 
potrzebne łaski właśnie za wstawiennictwem świętych.
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ODZNACZENI ROZŚPIEWANI

22 października Stowarzyszenie „Można Inaczej” przy Gimnazjum nr 1 zorganizowało akcję 
sadzenia drzew i krzewów miododajnych w ramach projektu Ekoludki, dofinansowanego ze 
środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Uczestników przywitał proboszcz pa-
rafii ks. radca Piotr Wowry, zaś część 
koncertową prowadził przewodniczący 
Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr 
ks. Władysław Wantulok. Słowa pozdro-
wienia, będące wyrazem podziwu dla 
zaangażowania dyrygentów i chórzy-
stów przekazał Zwierzchnik Diecezji 
Cieszyńskiej ks. bp Adrian Korczago. 
Podczas koncertu, wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia 
Cieślar wręczyła wieloletniej dyrygentce 
ustrońskiego chóru Marii Cieślar Złotą 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego. Złotą Odznaką został 
uhonorowany również Ustroński Chór 
Ewangelicki. Uroczystość zakończyła się 
wspólnym śpiewem pieśni „Niech strzeże 
nas Bóg”.

Maria Cieślar była dyrygentką Ustroń-
skiego Chóru Ewangelickiego w latach 
1963-1968 oraz 1983-2005. W czasie 

dyrygentury pani Marii, oprócz licznych 
występów w macierzystej parafii, chór 
koncertował także w wielu kościołach 
ewangelickich Śląska Cieszyńskiego  
i w diasporze. Chór posiadał wysoki po-
ziom artystyczny i godnie reprezentował 
Miasto Ustroń na licznych wyjazdach do 
miast partnerskich w Polsce i za granicą.

Pani Maria była również długoletnim 
członkiem chóru miejskiego Estrada Lu-
dowa „Czantoria” w Ustroniu. Tam rów-
nież pełniła funkcję dyrygenta.

Maria Cieślar została wyróżniona ho-
norowym dyplomem „Za zasługi dla 
Miasta Ustronia”, a także przez kolegów 
z Estrady – statuetką „Czantoryjka”.

Pani Maria w dalszym ciągu aktywnie 
pomaga, prowadząc w zastępstwie inne 
chóry sąsiednich parafii. Pracę dyrygenta 
wykonuje z wielkim zaangażowaniem  
i poświęceniem. Cechuje się wielką wraż-
liwością muzyczną, jest pasjonatką pieśni 
religijnej.

Chór Ewangeliski powstał w 1898 r. 
i prowadzi nieprzerwanie działalność do 
dzisiaj. W tym roku chór obchodzi jubi-
leusz 120-lecia swego istnienia.

Pierwszy raz zaśpiewał podczas na-
bożeństwa w I Niedzielę Adwentu 28 
listopada 1898 r. Założycielami Chóru 
byli nauczyciel Andrzej Hławiczka oraz 
ks. Jerzy Janik, proboszcz parafii ewan-
gelickiej w Ustroniu. 

Od 120 lat chór służy pieśniami pod-
czas świątecznych nabożeństw, organi-
zuje koncerty i wieczory pieśni religijnej. 
Uczestniczy w koncertach ekumenicz-
nych, wieczorach kolęd, koncertach pieśni 
pasyjnej. Angażuje się na rzecz lokalnej 
społeczności, uczestniczy w miejskich 
uroczystościach. Śpiewa także w innych 
parafiach, bierze udział w przeglądach  
i konkursach muzyki sakralnej. Wie-
lokrotnie wyjeżdżał za granicę i kon-
certował w Niemczech, w Szwecji, na 
Węgrzech, na Słowacji, w Czechach 
i we Francji. Brał udział w Europej-
skich Dniach Dziedzictwa w Byczynie, 
w Międzynarodowym Festiwalu Chórów 
w Jastrzębiu, w Spotkaniu Chrześcijan 
Europy Wschodniej w Bratysławie i we 
Wrocławiu. W czasie koncertów promuje 
kulturę Śląska Cieszyńskiego, śpiewa 
ludowe pieśni, występuje w regionalnym 
stroju cieszyńskim. W swoim repertuarze 
posiada pieśni wybitnych kompozytorów 
takich jak: Jan Sebastian Bach, Georg 
Haendl, Felix Mendelssohn oraz kom-
pozytorów Śląska Cieszyńskiego Jana 
Świdra, Jana Gawlasa, Jana Sztwiertni, 
Karola Hławiczki. Dotychczas chór wydał 
kasetę „Kto szuka Cię…” w 1994 r. oraz 
płytę CD „Za Tobą Panie…” w 2006 r.

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta 
Ustroń uchwałą zdecydowała o przyzna-
niu wyróżnienia Za Zasługi dla Miasta 
Ustronia Halinie Szarowskiej, długo-
letniej członkini chóru, zaangażowanej  
w działalność artystyczną oraz Pawłowi 
Brancowi, dyrygentowi Chóru Ewange-
lickiego, działaczowi, zaangażowane-
mu w edukację muzyczną społeczności 
ewangelicko-augsburskiej.             

W sobotę 20 października w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu odbył się 
Jesienny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. 
W zjeździe uczestniczyli chórzyści z: Wisły Głębiec, Wisły Centrum, Cieszyna, 
Bażanowic, Goleszowa, Skoczowa, Dębowca, Cisownicy, Ustronia, Polany i Dobki 
oraz gościnnie Lutheran Chorus z Trzyńca.
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Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie głosy oddane na mnie w I turze wyborów 
samorządowych na stanowisko Burmistrza Miasta Ustroń. Dziękuję za Państwa zaufanie, 
zaangażowanie i wsparcie. Zapraszam Państwa do głosowania na mnie również w II tu-
rze. Razem osiągnęliśmy już bardzo dobry wynik. Zatem proszę, bądźcie konsekwentni, 
postawcie kropkę nad „i”! 
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W naszym mieście jest sporo działań  
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. 
Latem można było wykonać wiele bezpłat-
nych badań na rynku w ramach Wakacyj-
nego Tygodnia Zdrowia, a 24 października  
w ośrodku „Tulipan” zorganizowano 
czwartą edycję „Dnia dla Zdrowia” pod nie-
co przewrotnym tytułem „Zdrowy senior”, 

bo któryż dojrzały człowiek przyzna, że nie 
ma żadnych dolegliwości, skoro zgodnie  
z popularnym powiedzeniem, życie „za-
cina się” już po czterdziestce. Tym razem  
w „Tulipanie” można było wysłuchać 
kilku naprawdę pouczających, można po-
wiedzieć wręcz pasjonujących referatów 
na temat dbałości o stopy, który wygłosiła  

CZY SENIOR MOŻE BYĆ 
ZDROWY?

Konsultanci udzielali specjalistycznych porad.                                          Fot. L. Szkaradnik

dr n. med. Katarzyna Adamczyk, przyj-
mująca pacjentów w Szpitalu Reumato-
logicznym, o zaćmach i sposobach lecze-
nia wypowiedział się Piotr Grzędziński  
z firmy Okulis, a wykład o ziołoleczni-
ctwie przedstawił lek. Krzysztof Błecha  
z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grze-
gorza w Żywcu. Na ponad dwudziestu 
stanowiskach świadczyli usługi specjaliści 
z różnych dziedzin. Można było wykonać 
bezpłatne badania słuchu, wzroku, skó-
ry, stóp, poziomu cukru, ciśnienia krwi, 
gęstości kości, zakwaszenia organizmu, 
tkanki tłuszczowej, BMI, EKG, udzielano 
też porad lekarskich, farmaceutycznych, 
fizjoterapeutycznych i kosmetycznych. 
W tym dniu w gościnne progi „Tulipana” 
przybyło sporo mieszkańców Ustronia, 
kuracjusze przebywający w sanatoriach 
na Zawodziu, a nawet zainteresowani z za-
przyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z różnych miejscowości i z Zaolzia. 
Koordynatorem całego przedsięwzięcia, 
podobnie jak w latach poprzednich, była 
Danuta Tatka, która powiedziała: „Głów-
nym organizatorem jest Fundacja Senio-
ralna, natomiast współorganizatorami 
Urząd Miasta w Ustroniu i Uzdrowisko, 
czyli „Tulipan” i „Magnolia”. Z roku na 
rok coraz więcej osób korzysta z tych 
badań, powiększa się też ilość konsultan-
tów, którzy bezpłatnie świadczą usługi  
w zakresie porad. Nowością jest w tym 
roku udział stylistek, służących pomocą 
w zakresie ubierania, jak również referat 
pani podolog, natomiast wykłady z oku-
listyki i ziołolecznictwa organizujemy co 
roku, bo cieszą się zawsze dużym zainte-
resowaniem. Zapraszamy znowu za rok  
w październiku ”. 

Przed wykładami sala konferencyjna 
zapełniła się niemal do ostatniego miej-
sca. Można było skorzystać z darmowego 
poczęstunku i obiadu, a w godzinach po-
południowych zorganizowano dyskotekę. 
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze,  
a wiele zadowolonych osób mówiło, że 
korzystali z tych badań już kilka razy. 
Warto wyprzedzać chorobę i zapobie-
gać różnym schorzeniom wsłuchując się 
w swój organizm. Konsultanci zgodnie 
podkreślali, że zdrowy tryb życia, czyli 
ekologiczna żywność, ruch i optymizm na 
co dzień wpływają w decydujący sposób 
na to, że senior może być zdrowy. 

                                  Lidia SzkaradnikOklaski na zakończenie wykładów.                                                               Fot. L. Szkaradnik

43/2018/7/R
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MŁODZI ZDOLNI

Najbardziej zapracowaną osobą podczas 
sobotniego koncertu w „Prażakówce” był 
Gabriel Grzesiak, który dbał o to, żeby 
każdy artysta miał właściwy i odpowiednio 
ustawiony mikrofon. Artyści potrzebowali 
także stojaki na nuty, krzesła, ławki do 
fortepianu, stolik. Sprzęt przydzielano 
według potrzeb i idealnie na czas, co 
świadczy o biegłości logistycznej pracow-

ników domu kultury, ale też pokazuje, jak 
urozmaicony był program tegorocznego 
koncertu. 

Zaczął zespół Purple Sky, po nim zaśpie-
wała Estera Tomaszko, następnie Patrycja 
Łukasik. Na flecie zagrała Malwina Smyk 
i zaprezentowała się również jako zdolna 
wokalistka. Dźwięki skrzypiec Oliwii 
Smyk powiodły słuchaczy w arabską noc. 

Prowadząca koncert Magdalena Ko-
złowska z pewną nieśmiałością przystąpiła 
do przedstawienia kolejnych artystów. Po-
radziła sobie jednak bardzo dobrze z wy-
mową węgierskich nazwisk: Blanko Flora 
Tomasi, Blanca Csilla Tomasi, Panna Tóth, 
Dániel Hallgató, Imre Pálfi i nauczycielki 
Eriki Tóth. Goście z Hajdunanas zagrali 
na pianinie – solo, w duecie i jako trio, 
na trąbce, gitarze klasycznej i na cytrze. 
Ten ostatni występ – bardzo oryginalny 
i wzbogacony przejmującym śpiewem – 
zapadnie w pamięć na długo. 

Finałową piosenkę zaśpiewali wszy-
scy artyści, a publiczność podziękowała 
im gorącymi oklaskami. Bo też energia 
młodych i piękna muzyka na żywo roz-
grzała słuchaczy w ten zimny listopadowy 
wieczór.                        Tekst i foto:  (mn) 

Nie za wiele osób przyszło na drugie spotkanie w ramach Ustrońskiej Jesieni 
Muzycznej 2018, ale było warto. Nasza młodzież niezmiennie zachwyca 
umiejętnościami wokalnymi i grą na instrumentach, a i w mieście partner-
skim Hajdunanas nie brakuje młodych zdolnych. 

Szanowni Mieszkańcy Ustronia
Dziękujemy Wam serdecznie za oddane głosy, zaufanie i zrozumienie, że tylko 

razem, poprzez dialog i współpracę, możemy zaprojektować Ustroń, w którym 
każdemu z nas będzie się żyło wygodnie i bezpiecznie. 

Chcemy razem z Wami zaprojektować miasto, do którego chętnie będą przy-
jeżdżać turyści, ale w którym na pierwszym miejscu znajdą się potrzeby miesz-
kańców. Miasto, w którym każdy znajdzie miejsce na osobisty rozwój, działalność 
zawodową i społeczną, w którym samorząd będzie wspierał mieszkańców, bez 
względu na zasobność ich portfela, wiek, światopogląd i miejsce zamieszkania. 

Roman Siwiec, Aleksander Poniatowski, Daria Staniek, Bożena Piwowar, 
Mirosław Szuba, Dariusz Śleziona, Marcin Janik

4 listopada zagłosujmy na 
PRZEMYSŁAWA KORCZA

Postawmy kropkę nad "i".

43/2018/8/R
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Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem.           Fot. L. Szkaradnik

ZAPROSIŁEM 
PANA JEZUSA 

NA WSPÓLNIKA

rzecz. Ksiądz powiedział, że modli się za mnie cały zakon pod 
Częstochową. Wstąpiła we mnie niesamowita nadzieja i głos 
wewnętrzny mówił „Będziesz zdrów”. I tak też się stało. Bóg 
mi pokazywał, że się o mnie troszczy, co wywoływało u mnie 
coraz większe wyrzuty sumienia. Takim przełomem był Wielki 
Czwartek 2013 r., kiedy sięgnąłem po Pismo Święte, przeczyta-
łem o ukrzyżowaniu Jezusa, bardzo mnie to wzruszyło i odtąd 
codziennie czytam fragmenty ewangelii. Ale okazało się, że Bóg, 
którego stworzyłem na swój obraz i podobieństwo, nie jest za 
bardzo kompatybilny z tym, co znajduje się w Słowie Bożym. 
Poszedłem wraz z żoną na rekolekcje, tam zdecydowałem się na 
prawdziwą spowiedź i to był dzień, w którym kilka ton grzechów 
spadło z mego serca. Zastanawiałem się jak chrześcijaństwo 
wprowadzić w życie. Miało to wpływ na działalność firmy  
i mój stosunek do innych ludzi. Jeśli nas coś złego spotkało, to 
są konsekwencje naszych grzechów, czy złych decyzji. W moim 
przypadku też tak było. Miałem bardzo zadłużoną firmę, bo 
naczytałem się amerykańskich książek, w których zachęcają do 
zaciągania kredytów na kolejne inwestycje, bo tak robią milione-
rzy. W końcu doszedłem do tego, że miałem 3 miliony długu i to 
było kilkanaście kredytów z ratą miesięczną do spłacenia 30 tys. 
zł. Zacząłem się modlić i zdałem sobie sprawę, że nie mam szans, 
by wyjść z tego o własnych siłach, więc powiedziałem: „Panie 
Jezu, Ty się tym zajmij, a ja zrobię wszystko, by było lepiej”. Nie 
ma przemiany w życiu bez radykalnej zmiany działania. Trzeba 
zmienić sposób myślenia, więc pojawiły się postanowienia, a ten 
system zawsze się sprawdza. Zacząłem od tego, że zaprosiłem 
Pana Jezusa na wspólnika do firmy, choć powinienem uznać 
Boga za właściciela, a siebie za pracownika, ale jeszcze wtedy 
duma mi na to nie pozwalała, więc postąpiłem asekurancko. 
Musimy zacząć od stwierdzenia, że nie jesteśmy właścicielami 
tego, co posiadamy. Na to znajdziecie mnóstwo fragmentów  
w Biblii, że wszystko na Ziemi należy do Boga, a my jesteśmy 
tylko zarządcami. Mamy dobra powierzone i z naszej działalności 
zostaniemy rozliczeni. Jest to trudne, ale też i uwalniające, bo mo-
żemy powiedzieć: „Jak wszystko to wszystko. Panie Boże moje 
długi też są Twoje”. Uważam, że była to najlepsza biznesowa 
decyzja, jaką podjąłem w życiu. Każdy codziennie podejmuje 
wiele decyzji, z których wynika uczciwość lub brak uczciwości. 
Następny krok: nie biorę więcej żadnego kredytu, a kolejny, że 
będę płacił dziesięcinę, czyli przeznaczał 10 procent dochodów 
na dobre cele. Jak przyjąłem te postanowienia, modliłem się  
i stało się to, co wzbudzało moje obawy: straciliśmy klientów  
i topniały oszczędności. Gdy wcześniej miałem trudne sytuacje, 
szedłem do banku po kolejny kredyt. Tym razem Bóg zesłał ten 
problem na mnie, bym umiał z nim walczyć. Trzeba było schować 
dumę, udać się do klientów i prosić o zaliczkę na poczet nowych 
zadań i to się udało. Powoli zmniejszały się kredyty, ale proble-
my finansowe nadal istniały. Nie był to łatwy czas dla rodziny. 
Skorygowaliśmy budżet, wprowadzili oszczędności i modlili 
się o pomoc. Zyskaliśmy nowych klientów i w ciągu półtora 
roku udało nam się spłacić 1,5 mln zł długów. Zauważyłem, że 
zapraszanie Jezusa do pomocy w rozwiązywaniu problemów 
naprawdę działa. Prawdziwa wiara wyraża się w zaufaniu, 
należy nie tylko wierzyć w Boga, ale trzeba wierzyć Bogu  
i Jemu się powierzyć. Zająłem się poradnictwem i radziłem, jak 
budować dom bez zaciągania kredytów. Mając jakieś oszczęd-
ności i działkę trzeba zacząć inwestycję i modlić się, by Pan Bóg 
wskazał dalszą drogę. Choć niejeden tej metodzie nie dowierzał, 
Biblia jest pełna przykładów tego, że Bóg potrafił wiele zdziałać  
w nadnaturalny sposób, by zaspokoić ludzkie potrzeby. 

Pieniądze nie są złe, należy tylko zrobić z nich dobry użytek. 
Najważniejszy krok to uznać się zarządcą dóbr powierzonych 
przez Boga. Sposobem, by być bliżej Boga, jest dobre zarzą-
dzanie, czyli 100% uczciwości. Gdy zawierzyłem Jezusowi, 
czułem, że dostaję większą łaskę i błogosławieństwo. Trzeba 
jednak mieć pod kontrolą wydatki, a także prowadzić rejestr 
zakupów i wydawać mniej niż się zarabia, to następuje wówczas 
stałe zwiększanie dochodów. Powinniśmy mieć taki standard, na 
jaki nas stać i umieć się rozstać z dobrami materialnymi, które 
nie zawsze są nam potrzebne. Każdy może dać potrzebującym 
tyle, ile dyktuje mu serce. Tak jak hojnie siejesz, tak będziesz 
hojnie zbierać. Jaką miarą ty mierzysz, taką ci odmierzą – tak 
mówi Ewangelia i nieraz się przekonałem, że tak jest w naszym 
codziennym życiu”.                                        Lidia Szkaradnik

„Proszę państwa, w Ewangeliach większość przypowieści 
jest o zarządzaniu dobrami materialnymi, o pieniądzach. Jest 
to pokusa dająca dostęp do natychmiastowej przyjemności. 
Zauważyłem, że powierzamy Jezusowi swoje życie, a na końcu 
dopiero portfel. Opowiem wam jak Bóg pozwolił mi się wyrwać 
ze spirali zadłużenia i pracoholizmu. Początkowo byłem takim 
tradycyjnym katolikiem, który idzie w niedziele na msze, czasem 
zmówi modlitwę, ale najważniejsza była praca. Najpierw zosta-
łem akwizytorem, potem awansowałem i mając dwadzieścia parę 
lat kierowałem 500-osobową grupą, dobrze zarabiałem, miałem 
samochód służbowy i założoną rodzinę. Pracoholizm to nałóg, 
który ma wiele wymówek, bo na rodzinę trzeba zarobić, więc 
pracowałem kilkanaście godzin na dobę. Dopiero zastopowałem, 
gdy pojawiły się problemy, bo okazało się, że żona jest w zagro-
żonej ciąży. Dostaliśmy zaproszenie na pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej i wydawał mi się to taki uroczysty sposób, aby poprosić 
Boga o pomoc, ale wiązało się to z konfliktem z przełożonym 
i rezygnacją z pracy. Zdecydowaliśmy się jednak na wyjazd, 
później urodziło się zdrowe dziecko, a ja założyłem działalność 
gospodarczą, zaciągając duży kredyt. Początkowo dobrze mi się 
powodziło, ale niespodziewanie zachorowałem na stwardnienie 
rozsiane i w końcu nie stać mnie było na leczenie. Wyobrażałem 
sobie, że będę na wózku inwalidzkim. Ale jak mówi powiedzenie: 
jak trwoga, to do Boga. Miałem jakieś oszczędności, więc pewną 
kwotę przekazałem księdzu, by darował potrzebującej osobie 
i opowiedziałem mu swoją historię. Wtedy stała się ciekawa 

Z pewnością niełatwo znaleźć wśród nas takich, którzy nie 
marzyli o wielkiej wygranej, całkowicie zmieniającej dotych-
czasowe życie. Marzycieli jest zawsze sporo, o czym świadczy 
chociażby nieustające zainteresowanie grami liczbowymi  
w Totalizatorze Sportowym. Tymczasem w ramach drugiej 
edycji Dominikańskiej Szkoły Wiary wykład inauguracyjny 
wygłosił znany autor poradników „Zarabianie prawdziwych 
pieniędzy”, czy „Zarabianie uczciwych pieniędzy”, przed-
siębiorca Bartosz Nosiadek, który, mimo iż był na skraju 
bankructwa, potrafił spłacić kilkumilionowy dług. Należy się 
zatem dziwić, że zainteresowani nie wypełnili całej klasztor-
nej sali, by wysłuchać przejmującego i pouczającego wykładu 
pt. „Portfel nawraca się ostatni”.
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UCHYLONE LIMITY

Na początku uchwalono plan zagospo-
darowania przestrzennego dla liczącego 
97 hektarów obszaru w Ustroniu Jaszow-
cu, w rejonie ul. Wczasowej i Turystycznej 
oraz w rejonie gór Palenica, Palenica Mała 
i Orłowa. Podjęta uchwała ma umożli-
wić rozbudowę i modernizację obiektów 
istniejącego ośrodka narciarskiego „Pa-
lenica” poprzez połączenie wyciągami 
narciarskimi i trasami narciarskimi oraz 
rowerowymi wymienionych szczytów, 
wskazanie lokalizacji ośrodka mogące-
go pełnić funkcje rekreacyjne i odnowy 
biologicznej w rejonie ul. Turystycznej, 
wskazanie lokalizacji małych budynków 
tworzących bazę odnowy biologicznej  
i gastronomicznej, określenie lokalizacji 
parkingów, w tym parkingów wielopo-
ziomowych oraz zabudowy usługowej 
i mieszkaniowo-usługowej, wskazanie 
lokalizacji dwóch zbiorników wodnych 
służących do naśnieżania i celów przeciw-
pożarowych oraz rozwiązań komunikacyj-
nych. Zgodnie z uchwałą tereny zieleni na 
powyższym obszarze obejmować będą 
powierzchnię 79 hektarów. Podczas spo-
rządzania projektu planu uzyskano zgodę 
na przekształcenie 12,2 ha terenów leś-
nych na nieleśne. Projekt planu wyłożony 
był do publicznego wglądu od 22 czerwca 
do 20 lipca, uwagi przyjmowane były do 
3 sierpnia. Wpłynęło 9 uwag, żadna nie 
została uwzględniona w całości, 3 zosta-
ły uwzględnione częściowo. Referujący 
treść uchwały autorzy planu podkreślili, 
że jak na tak duży obszar, uwag było 
mało. Przewodnicząca Komisji Architek-
tury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Adriana Kwapisz-Pie-
trzyk poinformowała o pozytywnej opinii 
komisji. 

Druga uchwała dotyczyła zmian  
w budżecie miasta. Zmiany związane były 
z dodatkowymi dochodami placówek 
oświatowych, które częściowo zostały 
przekazane na potrzeby tych placówek, 
także z dofinansowaniem  programu unij-
nego „Ustroni@cy w sieci - rozwijamy 
kompetencje cyfrowe”. 30 tys. zł pozo-
stałe po opracowaniu operatu uzdrowi-
skowego przekazano na inwentaryzację 
zieleni na obszarze, na którym ma powstać 
basen i wycinkę drzew na terenie miasta, 
a prawie 70 tys. zł na uporządkowanie 
terenów nad Wisłą, odtworzenie zasobów 
przyrodniczych, wybudowanie skatepar-
ku, pumptracku i zagospodarowanie stawu 
kajakowego. Pieniądze te miały być prze-
znaczone na remont i termomodernizację 
Żłobka Miejskiego, ale nie zgłosił się 
żaden wykonawca. Zmiany w budżecie 
przedstawiła skarbnik miasta Aleksandra 
Łuckoś, pozytywną opinię Komisji Bu-
dżetu i Przestrzegania Prawa przekazał 
jej wiceprzewodniczący Andrzej Szeja. 

Pozytywną opinię przekazał również na 
temat uchwał związanych z podatkami, o 

których mówił burmistrz Ireneusz Szarzec. 
Wyjaśniał, że Minister Finansów określa 
górne stawki dla poszczególnych podat-
ków i na rok 2019 wzrosły one od 1,6% 
do 2,6%. W Ustroniu wzrost podatków 
od nieruchomości wyniesie od 1,6% do 
1,73% (uchwała ze stawkami na str. 14). 
Wzrośnie opłata uzdrowiskowa, ale tylko 
dla dorosłych. W roku 2018 wynosi ona 3 
zł (dla dzieci, młodzieży, emerytów – 1,5 
zł), a w roku następnym wyniesie 3,2 zł. 

Na sesji uchwalono również dwie 
uchwały uchylające uchwały podjęte  
w grudniu 2017 roku, które wprowadzały 
opłaty za wywóz odpadów zielonych  
i gruzu ponad ustalony limit. Z uzasad-
nienia wynika, że stało się to w związku 
z interpretacją indywidualną Dyrektora 
Informacji Skarbowej oraz pismem Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały 
mają moc obowiązywania wstecz, od 18 
stycznia 2018 roku.     Monika Niemiec

43/2018/9/R

Na przedostatniej sesji Rady Miasta Ustroń kadencji 2014-2018, która odbyła się 
18 października, podjęto 19 uchwał. Zdecydowano m.in. o wysokości podatków  
i o uchyleniu limitów przyjmowanych bezpłatnie odpadów. 

Okratek australijski w ogrodzie państwa 
Jaworskich w Lipowcu. 

Ostatnia sesja obecnej kadencji odbę-
dzie się 8 listopada o godz. 13. Transmisja 
dostępna na www.radamiasta.ustron.pl             

                                    Monika Niemiec

OKRATEK
W LIPOWCU
Okratek (kwiatowiec) australijski to 

grzyb z rodziny sromotnikowatych. Po-
chodzi z Australii, ale obecnie występuje 
w Nowej Zelandii, Kalifornii w USA, RPA 
i Europie. Rozprzestrzenił się też w innych 
rejonach świata. Prawdopodobnie został 
przywieziony wraz z ziemią i roślinami.  
W Polsce po raz pierwszy jego występo-
wanie zaobserwowali w 1975 mieszkańcy 
wsi z okolic Biłgoraja. Jego owocniki  
w początkowym okresie rozwoju („jaja”) 
uważali za jaja węży. W Polsce jest rzad-
ki, ale coraz bardziej się rozprzestrzenia, 
owocniki wytwarza od lipca do paździer-
nika.  

Okratka australijskiego opisywał Alek-
sander Dorda w naszej Gazecie Ustroń-
skiej nr 34/2016 r.                                 (mn)
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BIBLIOTEKA     POLECA:

David Attenborough - „Przygody młodego przyrodnika”
Sir David Attenborough – słynny brytyjski popularyzator wiedzy 
przyrodniczej na świecie, biolog, pisarz i podróżnik. W 1954 roku 

młody prezenter telewizyjny otrzymał 
propozycję życia – miał podróżować po 
całym świecie w poszukiwaniu rzadkich, 
trudno osiągalnych zwierząt do kolekcji 
londyńskiego zoo oraz filmować swoje 
wyprawy na potrzeby nowego programu 
telewizji BBC. Książka zawiera relację  
z części tych podróży. Podczas wędrówek 
w poszukiwaniu gujańskich mrówkoja-
dów, wielkich indonezyjskich „smoków 
z Komodo” i paragwajskich pancerników 
autor i pozostali członkowie zespołu mu-
sieli zmagać się z drapieżnymi rybami, 
agresywnymi jeżozwierzami nadrzewny-
mi i biegłymi w sztuce ucieczek dzikimi 
świniami, a także ze zdradliwym terenem 

i nieprzewidywalną pogodą, żeby móc rejestrować piękno i biologiczną 
różnorodność odwiedzanych okolic.
Anna Dziewit-Meller „Damy, dziewuchy, dziewczyny. 
Historia w spódnicy”

Cześć, jestem Heńka. Chcę Ci przedsta-
wić moje koleżanki. Już dawno nikt ich nie 
odwiedzał, a mają mnóstwo fantastycznych 
historii w zanadrzu. Dziesięciolatka na 
tronie, rymopiska, pierwsza kobieta chi-
rurg, alpinistka, kobieta szpieg… Bohaterki  
i buntowniczki. Na pewno się polubicie! Bo 
możesz być jak one. W książce występu-
ją: Anna Henryka Pustowójtówna – dziew-
czyna z powstania styczniowego, Izabela 
Czartoryska – niestrudzona kolekcjonerka 
osobliwości, Krystyna Krahelska – bez któ-
rej nie byłoby warszawskiej Syrenki, Kry-
styna Skarbek – agentka, która wyprzedziła 
Jamesa Bonda…i wiele innych dziewczyn.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust i i art. 41 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 5 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1445 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 
2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych na rok 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 745) po przeprowadzonych 
konsultacjach społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem:

– wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe, 
dla których stawka wynosi 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 
zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. 
U. z 2011 r., poz. 1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 
m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 22,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
za wyjątkiem:

– budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej w ośrodkach campingowych nie posiadających 
instalacji grzewczych oraz budynków lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, znajdujących się na 
terenach ogrodów zoologicznych, dla których stawka wynosi 14,60 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– wykorzystywanych jako hale tenisowe, dla których stawka 
wynosi 13,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-

mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 7,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

– budynków lub ich części wykorzystywanych jako pomieszcze-
nia gospodarcze lub jako garaże wolnostojące, dla których stawka 
wynosi 4,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. I pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.
1. Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi:
– w § l pkt 1 lit. a,
– w § 1 pkt 2 lit b,
a odpowiednimi stawkami zróżnicowanymi, określonymi:
– w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze,
– w §1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze i drugie
w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospo-

darczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób 
finansowania stanowi pomoc de minimis, o której mowa w roz-
porządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  
z 24.12.2013 r., str. 1).

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bez względu na 
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego 
znajdują zastosowanie postanowienia ust. 1, zobowiązany jest do 
przedłożenia wraz z informacją lub deklaracją w sprawie podatku 
od nieruchomości:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de mi-
nimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu danego 
roku podatkowego, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch po-
przedzających go lat podatkowych albo oświadczeń o takiej pomocy 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis,  
o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 
311 z późn. zm.).

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 20l9 r. 

Uchwała Rady Miasta Ustroń
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na rok 2019
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USTRONIUW dawnym

Przy ustrońskim stole
Ocet jabłkowy na zdrowie

Jabłka w tym roku obrodziły jak nigdy, więc warto 
przeznaczyć dosłownie kilka z nich lub chociaż skórki, 
czy ogryzki na swój własny ocet jabłkowy. Przepis jest 
prosty, ale wymaga nieco cierpliwości. Wystarczy 
wziąć kilka jabłek, pokroić, włożyć do czyste-
go litrowego lub nieco większego słoja, 
zalać przegotowaną, przestudzoną  
i posłodzoną wodą (3-4 łyżki na litr 
wody). Zamiast cukru można dodać 
miód. Słój należy nakryć gazą, 
kawałkiem materiału lub ręczni-
ka jednorazowego, zabezpieczyć 
gumką recepturką i zostawić go 
w ciepłym, lecz ciemnym miejscu. 
Jabłka gromadzą się na wierzchu, 
zatem należy często płyn mieszać, 
by zapobiec pleśni. Po pewnym 
czasie owoce opadną na dno. Proces 
ten trwa około trzech tygodni. Na-
stępnie można jabłka usunąć i w słoju 
pozostawić sam płyn, w którym jeszcze około 
miesiąca trwa fermentacja octowa. Po tym czasie na 
powierzchni tworzy się plastyczna zawiesina tzw. matka 

octowa, którą w przyszłości można wykorzystać do przy-
spieszenia fermentacji w następnym słoju. Gotowy ocet 
można przechowywać w butelkach w chłodnym miejscu 
przez dłuższy czas. 

Ocet jabłkowy jest ceniony ze względu na dużą zawartość 
witamin i mikroelementów. Łyżka octu jabłkowego dodana 
do wody wspomaga trawienie, a zarazem odchudzanie, zaś 
znajdujący się w nim potas wpływa dobroczynnie na układ 
krwionośny, ponadto działa antynowotworowo, wspiera 
układ nerwowy i mięśniowy. Wpływa też kojąco na żołądek 

w przypadku niestrawności, łagodzi objawy użądle-
nia lub poparzenia, zwalcza łupież, łagodzi 

napięcie, stres i bóle mięśni, wspomaga 
leczenie grzybicy stóp, infekcji gardła, 

bólu głowy, zapobiega powstawaniu 
siniaków, przyspiesza gojenie ran 
trądzikowych. 

Nie sposób wyliczyć wszystkich 
zastosowań octu. Niejedna go-
spodyni domowa używa go jako 
przyprawy – do sałatek, sosów, 
przetworów, marynat i innych po-

traw. Warto też wspomnieć o użyciu 
octu do czyszczenia bez wszechobec-

nej chemii.
A zatem zachęcam już dziś do zalania 

kilku pokrojonych jabłek lub tylko skórek 
czy ogryzków osłodzoną, przegotowaną wodą. 

Uzyskamy tanią i wartościową przyprawę, a zarazem 
środek leczniczy i czyszczący.                    Lidia Szkaradnik

W tym tygodniu przedstawiam nie-
zwykle unikatowe zdjęcie, prawdziwy 
skarb dla badaczy dziejów Ustronia. 
Podziwiamy na nim kanał wodny Mły-
nówka, uchodzący z komory turbiny 
Francisa w zakładzie wodnym nr 2 
– Christinahűtte. Z lewej strony wi-
doczny jest relikt zachodniej ściany 
Walcowni „Hildegardy” z charakte-
rystycznymi resztkami okien. W głębi 
dostrzegamy także dach siedziby dzi-
siejszego Nadleśnictwa. Przypominam, 
iż Młotownia „Krystyny” i Walcownia 
„Hildegardy” działały na terenie Ustro-
nia łącznie w latach 1813-1904. W roku 
likwidacji zakładu we fragment murów 
„Hildegardy” wkomponowano właśnie 
zakład energetyczny, a podobne siłow-
nie powstały w pozostałych dawnych 
ośrodkach hutniczych w różnych częś-
ciach Ustronia. Jak wyglądał rozkład 
zabudowań na terenie dawnej walcow-
ni? Jak działał zakład wodny? Dlacze-
go właśnie w tym miejscu ma swoją 
siedzibę Nadleśnictwo? Odpowiedzi 
na wszystkie pytania można będzie 
znaleźć w Kalendarzu Ustrońskim na 
2019 r.                           Alicja Michałek 
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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA - HALLOWEEN 
31 października Ustroń na jedną noc stanie się podstawą do 

świata istniejącego w wyobraźni - pełnego fantastycznych istot, 
przerażających wydarzeń i zagadek, które będą musieli rozwią-
zywać spragnieni przygód gracze. Organizatorzy zapewniają, że 
wszyscy, którzy rozumieją formułę LARP-ów, mogą spodziewać 
się doskonałej rozrywki. LARP (z ang. Live Action Roleplaying) to 
gra mająca formę improwizowanej sztuki teatralnej, w której każ-
dy gracz na kilka godzin wciela się w rolę praktycznie dowolnej 
postaci mieszczącej się w ramach ustalonej przez organizatorów 
konwencji, by myśleć jak ona, działać jak ona i podążać za jej ce-
lami. Dzięki wspaniałym scenariuszom, klimatycznym rekwizytom 
i niezwykłym graczom LARPy mogą stać się niepowtarzalnymi
spektaklami, na których dziesiątki ludzi na jakiś czas stają się 
częścią opowieści fantasy, science fi ction, a czasami grozy. 

TRAMWAJEM PO CIESZYNIE
Po raz kolejny Muzeum Marii Skalickiej zorganizowało 

w ramach programu „Działaj lokalnie” wycieczkę wyjaz-
dową. Tym razem ustroniacy mieli okazję zawitać do Tea-
tru w Czeskim Cieszynie. Chętnych na wyjazd było bardzo 
wielu, bo i spektakl wystawiany na deskach czeskiego tea-
tru był niezwykle interesujący. „Tesinske niebo/Cieszyńskie 
nebe”, bo tak brzmiał tytuł tego przedstawienia, narodził się 
w cieszyńskim teatrze jako inicjatywa barda Jaromira No-
havicy, poetki Renaty Putzlacher, reżysera Radovana Lipusa 
i muzyka Tomasza Kocki. Każdy z uczestników wycieczki zaliczył 
podróż po Cieszynie w sensie dosłownym, by jeszcze raz odbyć tę 
podróż siedząc na widowni. Może tylko dłuższą w czasie - oczy-
wiście historycznym – bardziej nostalgiczną, poetycką, magiczną.

LIDER POKONANY
Było to spotkanie na szczycie. W Zabłociu mecz o mistrzostwo 

klasy „A” Orła z Nierodzimiem obserwowało około dwustu kibi-
ców. Początek nie był najlepszy dla naszej drużyny. Nierodzim dał 
się zaskoczyć w pierwszych minutach, Zabłocie zagrało agresyw-
nie i strzeliło bramkę. Dość szybko jednak następuje zmiana sytu-
acji na boisku. Nierodzim odpowiada bramką Dawida Kocota, po 
bardzo ładnej akcji zespołowej. Kolejna ładna akcja, dobre po-
danie Wojciecha Kawuloka i Michał Kania wchodzi w pole karne 
i pewnie strzela. Trzecią bramkę Nierodzim strzela Zabłociu do 
szatni, po indywidualnej akcji W. Kawuloka, który wyłożył piłkę, 
a celnie strzelił Mateusz Bralewski.                        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.

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

Mieszkanie na wynajem. 515-
286-714.

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

MOUNTAIN-MED - profe-
sjonalny masaż medyczny, ta-
ping, fi zykoterapia, stacjonarnie 
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystycz-
na 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.

Gabinet kosmetyczny, masaże, 
makijaże, paznokcie, zmniejszanie 
haluksów. Marzena Danel, Ogro-
dowa 6. 505-147-864. 

Szukam małego mieszkania do 
wynajęcia w Ustroniu. 531-756-
965.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE
10 lat temu - 23.10.2008 r.

www.ustron.pl

*  *  *

 31.10      Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
1-2.11    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
3-4.11    Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
5-6.11    Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
7-8.11    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
9-10.11   Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
11-12.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK

42/2018/10/R

3.11. 18.00 Charytatywny Koncert Fortepianowy Adama
  Makowicza, MDK „Prażakówka” (bilet 40 zł)
9.11. 12.00 Rocznica rozstrzelania 34 mieszkańców 
  Ustronia, Gimnazjum nr 1
9.11. 18.00 Koncert „Dzień Dobry Panie Marku” - piosenki
  Marka Grechuty,  MDK „Prażakówka” (bilet 25 zł)
10.11.  XXIX Bieg Legionów, Bulwary nad Wisłą
11.11.  Uroczystości patriotyczne w związku z ob-
  chodami 100-lecia Niepodległości. Szczegóły
  na str. 6
16.11. 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Legendy Mu-
  zyczne: Zbigniew Wodecki”,MDK „Prażakówka”

*  *  *

Byle wyjść z twarzą.                       Fot.  A. Jarczyk
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) do zdobienia paznokci, 8) pojazdy cykli-
stów, 9) ustroński deptak nad Wisłą, 10) naręcze kwiatów, 
12) ścinano na nim głowy, 14) wszechświat, 15) imię żeń-
skie, 16) różne przedmioty, 19) zżera łodygi ziemniaków, 
22) smaczna potrawa z drobiu, 23) upleciony z kwiatów, 
24) rodzaj bankowej przedpłaty.
PIONOWO: 2) maszyna do szlifowania lodowiska, 3) 
skoczny polski taniec ludowy, 4) zgrzyta w maszynie, 
5) odgłos z chlewika, 6) w jego imieniny „zima idzie do 
morza”, 7) ptak czczony w Egipcie, 11) mroczny teren na 
bagnach, 13) umizgiwał się do panny, 17) przytoczenie 
wypowiedzi, 18) potwór śnieżny, 20) imię żeńskie, 21) 
aplikacja do smartfona.   

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 9 listopada.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 41

KOLOROWO W PARKACH

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Leon Śliwka 
z Ustronia, ul. Cieszyńska. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2009 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.
 

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. 

42/2018/11/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Sprzedam bezpośrednio komfortowy, w pełni wypo-
sażony, trzypokojowy apartament 72 m2 (1 piętro) na 
zamkniętym osiedlu – 399 000 zł. Willowa dzielnica 
Ustronia, 10 minut pieszo od ścisłego centrum miasta.
Widok na zbocze gór Czantorii i Równicy. Bezpośredni 
dojazd z głównej drogi dwupasmowej Skoczów-Wisła.
                                              Tel. (+48) 509 149 183

 
42/2018/12/R
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KS Kuźnia Ustroń - KS Płomień Połomia - 4:0 (2:0)

1 LKS Czaniec 12 31 25:5
2 LKS Drzewiarz Jasienica 13 27 27:11
3 KS Kuźnia Ustroń 13 26 28:11
4 LKS Bełk 13 26 23:17
5 MKS Czechowice-Dziedzice 13 22 23:15
6 KS Polonia Łaziska Górne 13 22 19:12
7 Tyski Sport II S.A. 12 20 22:17
8 GKS Radziechowy-Wieprz 13 17 15:13
9 KS Unia Racibórz 13 14 15:17
10 TS Podbeskidzie II BB 13 13 18:25
11 GKS Dąb Gaszowice 13 13 13:31
12 LKS Goczałkowice 13 13 14:20
13 MKP Odra Centrum Wodzisław 13 12 16:15
14 LKS Wilki Wilcza 13 12 16:22
15 KS Spójnia Landek 13 9 9:19
16 KS Płomień Połomia 13 4 10:43

Rajd Hiszpanii to jedyne w kalen-
darzu zawody rozgrywane na miesza-
nych, szutrowych i asfaltowych drogach. 
Przez pierwsze dwa dni załogi korzystały  
z samochodów w specyfikacji na luźną 
nawierzchnię, by w piątek wieczorem 
przezbroić je i przystosować do rywali-
zacji na asfaltach. Wtedy, tuż po serwisie, 
do spektaklu dołączył jednak jeszcze 
jeden, nieprzewidywalny aktor – pogoda. 
Spadła temperatura i nadeszła ulewa, 
więc na felgi nałożono opony deszczowe. 

Utrudniło to zadanie Kajetanowiczowi, 
który debiutując, stale poznawał poziomy 
przyczepności asfaltu na wąskich i tech-
nicznych drogach prowincji Tarragona.

Załoga LOTOS Rally Team od samego 
początku notowała wysokie czasy, koń-
cząc prawie wszystkie odcinki w czoło-
wej dziesiątce WRC2. Na OS 14 Salou 
wywalczyła szósty czas w klasyfikacji 
generalnej, wbijając się pomiędzy moc-
niejsze samochody klasy WRC.

– Możliwość walki o najwyższe pozy-

cje w tak trudnym rajdzie nie przycho-
dzi za darmo. To efekt wytrwałej pracy 
całego zespołu. Dla mnie ten rajd był 
kolejnym debiutem i kolejnym krokiem 
w przygotowaniach do nadchodzącego 
sezonu. Choć mieliśmy w tym roku tylko 
cztery zaplanowane rajdy, mam nadzie-
ję, że jesteście usatysfakcjonowani. Jak 
wiecie, dawaliśmy z siebie wszystko, za 
każdym razem. To jednocześnie radość, 
spełnienie marzeń, ale także wyzwanie 
i odpowiedzialność. Za startami zespołu 
LOTOS Rally Team stoi wiele osób, które 
„napędzają” mój samochód. To partnerzy, 
nasze rodziny, przyjaciele, kibice. Każda  
z osób wierzących w nasz sukces jest jego 
cząstką. W takich chwilach jak te chcę o 
wszystkich pamiętać. Dziękuję wam za 
wsparcie – podsumowuje kierowca LO-
TOS Rally Team Kajetan Kajetanowicz.

Wszyscy podopieczni Mateusza Że-
browskiego rozegrali ładny, dynamiczny 
mecz, więc kibice czuli się w pełni usatys-
fakcjonowani. To było ładne pożegnanie 
rundy na własnym boisku. Szczególnie 
popisali się Iskra i Maksiu, czyli Bartosz 
Iskrzycki i Maksymilian Wojtasik. Ten 
pierwszy wyprowadza piłkę do pierw-

szej bramki, asystuje przy drugiej, na 
początku II połowy strzela w poprzeczkę  
i wreszcie zdobywa gola z podania Adriana 
Sikory na 3:0 (67 min). Ten drugi strzela 
pierwszego gola w 4. minucie, drugiego  
w 28. minucie, a w 80. minucie, po jego 
dośrodkowaniu, wynik na 4:0 ustala Da-
riusz Rucki.                                                 (mn)

NA RAJDOWE TRUDNOŚCI KAJTO

GOLE NA DO WIDZENIA
Świetny mecz zagrała Kuźnia w ostatnią niedzielę i w ten sposób pożegnała się  
z własnym boiskiem w rundzie jesiennej. Za tydzień ostatni mecz w tym roku, ale na 
wyjeździe. Czy ustrońska drużyna utrzyma medalowe miejsce w tabeli IV ligi śląskiej?

Przyjechał do Hiszpanii, nie mając żadnych doświadczeń związanych z tym rajdem, 
by zmierzyć się z dwudziestoma szybkimi konkurentami w WRC2. Po doskonałej 
i konsekwentnej jeździe Kajetan Kajetanowicz finiszuje w Rajdzie Hiszpanii na 
świetnej, czwartej pozycji, tuż za kierowcami zespołów fabrycznych. Pilotowany 
przez Macieja Szczepaniaka trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy w fantastycznym stylu 
zakończył swój sezon Rajdowych Mistrzostw Świata, do końca walcząc o podium  
w rajdzie z Petterem Solbergiem, rajdowym mistrzem świata z roku 2003 i mistrzem 
świata rallycross z lat 2014-2015.


