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11 LISTOPADA 
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 Pa-
mięci Narodowej
12.45 – piknik patriotyczny na rynku
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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Adam Makowicz zagrał dla Ustronia po raz 20. Relacja z pięknego koncertu  za tydzień. Na 
Facebooku gazety czytelnicy znajdą zdjęcia i fragmenty utworów.                     Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 4)

WNIOSKI OPINIE FREKWENCJA

W numerze m.in. o: tragicz-
nej historii dotyczącej wy-
darzeń z 9 listopada 1944 r., 
5-leciu Glinioków, odważnych 
sufrażystkach, kobiecości  
i męskości w prelekcji ks. Paw-
lukiewicza oraz dokonaniach na-
szych ustrońskich sportowców.

(cd. na str. 5)

NIE TRZEBA NAM WIĘCEJ PODZIAŁÓW

Jak czuje się ktoś, kto został burmistrzem?
Jest radość, że się osiągnęło cel, do którego się dążyło i że pozytywnie zakończyła się 
wyjątkowo długa i ciężka kampania, obfitująca w wiele zawirowań i niespodziewanych 
wydarzeń. W Ustroniu II tura wyborów burmistrza odbyła się po raz pierwszy w histo-
rii samorządu, nikt nie miał jeszcze doświadczeń w tej materii. Czyli jest satysfakcja  
i radość, ale z drugiej strony poczucie odpowiedzialności i chęć stanięcia na wysokości 
zadania. Dwukrotnie postawiło na mnie ponad 3 tys. ludzi, a mam nadzieję, że ci, którzy 
tego nie zrobili, też się przekonają, że warto mi zaufać. 

– Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie głos. 
Dziękuję za zaufanie, które czuję, życzliwość i sympatię, z którą spotykam się na 
każdym kroku. Wdzięczny jestem również tym, którzy głosowali na konkurencję 
jedną czy drugą, bo pokazali, że dobro Ustronia leży im na sercu. Dziękuję też 
najbliższym współpracownikom, towarzyszącym mi w kampanii i oczywiście mojej 
rodzinie – powiedział burmistrz-elekt Przemysław Korcz, wybrany 4 listopada 2018 
roku w II turze wyborów samorządowych. Poniżej rozmowa z P. Korczem i pierwsze 
przemyślenia powyborcze. 

Rozmowa z burmistrzem-elektem Przemysławem Korczem

Wyniki II tury wyborów na Bur-
mistrza Miasta Ustroń z podzia-
łem na okręgi. 

Radni VII kadencji Rady Miasta Ustroń podsumowali w sprawozdaniu swoją dzia-
łalność. W latach 2014-2018 podczas 39 sesji podjęli 506 uchwał, co średnio daje 
niemal 13 uchwał na sesję. Komisje tematyczne RM odbyły 399 posiedzeń, sfor-
muowały 432 wnioski, wydały 856 opinii. W sprawozdaniu podkreśla się wysoką 
frekwencję na posiedzeniach komisji i na sesajch. Wszystkie nieobecności zostały 
uspawiedliwione. 
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Stowarzyszenie Można Inaczej podczas kwesty na cmentarzu 
Komunalnym 1 listopada 2018 zebrało kwotę 2380,73 zł.

Kwestowali dorośli: Przemysław Korcz, Artur Kluz, Tytus 
Tschuk, Łukasz Sitek, Iwona Werpachowska, Marzena Malaka, 
Ewelina Pająk, Monika Zawada, Sylwia Urbaś, Wiktoria Stec. 

 Dzieci: Dawid, Kacper, Zuzanna Pobiehuszko, Wiktoria Ada-
siak, Nikodem Jaworski, Laura Brak, Paulina Jaworska, Natalia 
Kohut, Kacper Haratyk, Weronika Mańka, Julia Jurkowska, Julia 
Sikora, Dominik i Marcin Siekierka.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i kwestującym.

tych mężczyzn, którzy zaczęli 
wdziewać spodnie i marynarki 
(kaboty), chcąc upodobnić się 
do „miastowych”. Nie było 
to więc bynajmniej obraźliwe 
określenie…

Rejestr zabytków wojewódz-
twa śląskiego wzbogacił się  
o nowy obiekt. Na listę została 
wpisana willa znajdująca się 
przy ulicy Pokoju 5 w Cie-
szynie. 

Piotr Żyła zdobył srebrny 
medal podczas Letnich Mi-
strzostw Polski w skokach nar-
ciarskich, zorganizowanych 
w Zakopanem. 16 listopada 
na skoczni w Wiśle Malince 
nastąpi inauguracja sezonu 
2018/2019 w Pucharze Świa-
ta.                               (nik)

gent – Wiktor Ullmann. Ten 
fakt zostanie upamiętniony 
podczas Festiwalu Ullman-
nowskiego, który odbywa się 
po obu stronach Olzy, w dniach 
7-9 listopada.  

W Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego odbył się kolejny wy-
kład z popularnego cyklu 
„Spotkania Szersznikowskie”. 
Październikowe spotkanie zo-
stało poświęcone Janowi Wa-
łachowi. O artyście z istebniań-
skich groni opowiadał Michał 
Kawulok z Muzeum Beskidz-
kiego w Wiśle.

Rozpoczął się remont kolejne-
go odcinka drogi wojewódzkiej 
DW 938. Nową nawierzchnię 
zyska 1,5-kilometrowej dłu-
gości fragment tej drogi od 

granicy z Cieszynem przez las 
Parchów do ronda w Hażlachu. 
Finał robót ma nastąpić do 
połowy grudnia.

Między ulicami Michejdy  
a Czarnym Chodnikiem w Cie-
szynie znajduje się tzw. Bosak. 
Nazwa ta pochodzi od francisz-
kanów, którzy mieli zwyczaj 
chodzenia na bosaka. 

Ponad 250 członków liczy 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działający w Cieszynie. Za 
Olzą działa Międzygeneracyj-
ny Uniwersytet Regionalny, 
który ma podobny profil. Ist-
nieje przy Polskim Związku 
Kulturalno-Oświatowym.  

Kabociarzami nazywano daw-
niej w cieszyńskich wioskach 

to i owo
z 

okolicy *  *  *  

*  *  *

Gra komputerowa „Weakless”, 
zrealizowana w cieszyńskim 
ARP Games, zdobyła główną 
nagrodę w kategorii „Game 
Design” na festiwalu w Peki-
nie. Grafika w grze jest autor-
stwa Anny Kowalczyk, stu-
dentki Uniwersytetu Śląskiego.

120 lat temu w Cieszynie 
urodził się słynny europejski 
kompozytor, pianista i dyry-

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *
*  *  *

TRADYCYJNA 
KWESTA

*  *  *

Bóg widzi śmierć inaczej niż my. 
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg - jako bramę.

Walter Flex

Panu Arturowi Kluzowi
Przewodniczącemu Rady Miasta Ustroń

wyrazy głębokiego współczucia  
oraz wsparcia i otuchy

w tych trudnych chwilach po śmierci
Ojca

śp. Jana Kluza
składają

Burmistrz Miasta Ustroń 
oraz Pracownicy Urzędu Miasta

 

44/2018/3/N

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach  
i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko 

zwiędłe liście na drzewie życia”
Albert Einstein

W obliczu ogromnej straty Ojca

śp. Jana Kluza
 wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa otuchy i wsparcia 
kierujemy w stronę 

Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń
 Artura Kluza 

oraz jego Rodziny.

Radni Rady Miasta Ustroń VII kadencji

 

44/2018/2/N

Zarząd, sztab szkoleniowy i piłkarze 
Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń

 składają 
najszczersze kondolencje  

Przewodniczącemu Rady Miasta Ustroń 
panu Arturowi Kluzowi 

z powodu straty Ojca 

  

44/2018/1/N

1 listopada, w atmosferze refleksji, a także uroku złotej, polskiej 
jesieni Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu 
kwestowało na rzecz Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wy-
chowawczego w Ustroniu Nierodzimiu. Dzięki odwiedzającym 
cmentarz parafii kościoła rzymsko-katolickiego w Ustroniu oraz 
cmentarz kościoła ewangelicko-augsburskiego w Skoczowie 
udało się zebrać 8080 zł. Wyrażamy wdzięczność obu parafiom 
za wyrażenie zgody na organizację zbiórki publicznej na ich 
cmentarzach.

Wyrazy podziękowania kierujemy ku ofiarodawcom oraz wolon-
tariuszom. W szczególności nauczycielom Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ustroniu: Jerzemu Nowakowi,  Monice Grzywnie, Marioli 
Dyce, Małgorzacie Goliasz, Izabeli Morys, Darii Cieślawskiej oraz 
uczniom Kindze Oleszek, Matyldzie Markiewicz, Dominikowi  
i Marcinowi Siekierkom, Mikołajowi Śliwce, Tomaszowi Chwast-
kowi, Fabianowi Greniowi, Julii Macurze, Wiktorii Hazuk, 
Katarzynie Kaczmarek, Dawidowi Pobiehuszko.

Dziękujemy za kwestowanie Helenie Odehnal, Krystynie 
Firli, Przemysławowi Korczowi, Krzysztofowi Biedrawie oraz 
rodzinom wychowanków Ośrodka: Gabrieli Cieślar, Graży-
nie Olmie, Mirosławie Tamberskiej, Tomaszowi Krótkiemu, 
Grażynie Górce, Annie Cieślar, Marzenie Kocaj, Andrzejowi 
Tomiczkowi, Alinie Żmudce, Anecie Żwak, Barbarze Gła-
żewskiej, Januszowi Krzokowi, Anecie Szalbot, Karolinie  
i Krzysztofowi Witoszkom, Iwonie Zawadzie, Dorocie Pie-
trzyk, Tomaszowi Kozłowskiemu, Janowi Drózdowi, Mar-
cinowi Miechowi, Bożenie i Robertowi Szturcom, Renacie  
i Kamilowi Niemcom. 

Jak co roku kwestowali pracownicy Ośrodka: Karolina Filip-
czak, Arlena Rzezińska, Kinga Strządała, Joanna Gomola, Aneta 
Drukała, Monika Jasińska, Monika Rakowska-Kubik, Monika 
Arushanyan, Magda Macura, Marta Klimontowicz, Anna Cinal-
-Hanzel, Anna Biedrawa, Magdalena Huma-Sztwiertnia. 

*   *   *
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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

44/2018/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zuzanna Polok     lat 84     ul. 3 Maja
Jan Kluz      lat 73     ul. J. Sztwiertni
Kazimierz Chołuj    lat 92     ul. Jelenica
Rozalia Zwardoń    lat 82     ul. Jesionowa

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

*   *   *

29 X 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia in-
terweniowano przy ul. Lipow-
skiej, gdzie w okolicy jednego ze 
sklepów biegał bezpański pies. 
Przewieziono go do cieszyńskiego 
schroniska.
30 X 2018 r.
Interweniowano przy ul. Skalica 
w sprawie padniętej sarny. Zwie-
rzę zostało zabrane do utylizacji 
przez odpowiednie służby. 
31 X 2018 r.
Interweniowano przy ul. Źród-
lanej w sprawie opadniętej linii 
telefonicznej. Powiadomiono 
odpowiednie służby.
31 X 2018 r.
Interweniowano przy ul. 3 Maja 
w sprawie padniętej sarny, którą 
znaleziono w jednym ze zbior-
ników wodnych. Na miejsce 
wezwano JRG PSP w celu wy-
ciągnięcia zwierzęcia, a następnie 
odpowiednie służby przewiozły je 
do utylizacji.
3 XI 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszeń skontro-
lowano przydomowe kotłownie 
na prywatnych posesjach przy 
ulicach Lipowskiej i Wodnej. Nie 
stwierdzono uchybień.           (aj)

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 informujemy, że odbiór odpadów 
przypadający na ten dzień zostanie przesunięty na 13.11.2018 r.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zmiana terminu odbioru odpadów 
za 12.11

*   *   *

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

śp. Rozalii Zwardoń
rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, koleżankom, 

doktorowi Walterowi Piątkowi, paniom 
rejestratorkom z Poradni Ogólnej na ul. Mickiewicza, 

zakładowi pogrzebowemu Leszka Kubienia
oraz za prowadzenie uroczystości żałobnej 

ks. Mirosławowi Szewieczkowi
składa 

córka Urszula z rodziną

44/2018/5/N

KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza w środę, 14 listopada, 
o godz. 17.00 na koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania 
Niepodległości. Naszym gościem będzie prof. Tadeusz Trzaskalik 
z Katowic, który wystąpi z solowym programem na fortepian. 

Będą mogli państwo wysłuchać w jego wykonaniu utworów 
najwybitniejszych polskich kompozytorów, w tym: Fryderyka 
Chopina, Marii Szymanowskiej czy Ignacego Jana Paderewskie-
go. Szczegóły odnośnie programu i wykonawcy dostępne są na 
naszej stronie internetowej: www.skalickamuzeum.pl

PODATKI 2018
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności IV 

raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 15.11.2018 r. Wpłaty 
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na 
decyzji podatkowej.

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, 
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.

A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,

które przypomina nam stale, jacy jesteśmy 
wobec niej bezsilni.

 
ARTURZE

 
szczere i serdeczne wyrazy współczucia i żalu 

Tobie i Twojej Rodzinie
po stracie tak bliskiego Twemu sercu 

OJCA i PRZYJACIELA 
Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia 

„Wspólnie dla Ustronia”

 

44/2018/4/N

WYKŁAD W RAMACH 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na wykład 
ks. prof. dr hab. Józefa Budniaka pt. „Ekumenizm na Śląsku 
Cieszyńskim – akcenty pozytywne i negatywne”, który odbę-
dzie się 21 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej MDK 
„Prażakówka”.Wstęp wolny.

*   *   *
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Rada Miasta została wybrana w wyborach samorządowych 16 
listopada 2014 roku. W jej skład weszło 15 radnych, którzy zo-
stali wybrani z następujących komitetów wyborczych: 9 radnych 
z KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza – Artur Kluz, 
Adriana Kwapisz-Pietrzyk, Anna Rottermund, Andrzej Szeja, 
Grzegorz Krupa, Krzysztof Pokorny, Marek Górniok, Piotr No-
wak, Piotr Roman; 3 radnych z KWW Ustrońskie Porozumienie 
Samorządowe – Jolanta Hazuka, Maria Jaworska, Stanisław Mali-
na; 3 radnych z KWW Twój Ustroń – Barbara Staniek-Siekierka, 
Jan Zachar, Roman Siwiec.

Na pierwszej sesji, po złożeniu ślubowania przez radnych 
powołano stałe komisje RM. 

Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa: przewodniczący: 
Grzegorz Krupa (do 19.12.2017), Artur Kluz (od 19.12.2017), 
członkowie: Andrzej Szeja, Krzysztof Pokorny, Maria Jaworska. 

Odbyły się 44 posiedzenia komisji. Frekwencja na poszcze-
gólnych posiedzeniach była bardzo wysoka. Trzech członków 
wykazało się 100% obecnością, tj. Maria Jaworska, Andrzej 
Szeja oraz Krzysztof Pokorny. Komisja wypracowała 289 opinii 
i 62 wnioski.

Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej: przewodnicząca: Adrianna Kwapisz-Pietrzyk, 
członkowie: Marek Górniok, Jolanta Hazuka, Grzegorz Krupa, 
Piotr Roman, Roman Siwiec.

Komisja spotkała się 41 razy. Frekwencja na posiedzeniach 
była wysoka i wyniosła 90 %. Adriana Kwapisz-Pietrzyk – 39, 
Marek Górniok – 39, Jolanta Hazuka – 38, Grzegorz Krupa – 27, 
Piotr Roman – 40, Roman Siwiec – 39. Komisja wypracowała 
147 wniosków do Burmistrza Miasta. Wypracowała 253 opinie, 
w tym 48 opinii negatywnych, 201 opinii pozytywnych oraz 4 
informujące o stanowisku.

Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej: przewod-
niczący: Krzysztof Pokorny, członkowie: Artur Kluz, Stanisław 
Malina, Piotr Nowak, Jan Zachar.

Komisja odbyła 40 posiedzeń. Frekwencja: Krzysztof Pokorny 
– 40 obecności (100%), Artur Kluz – 40 obecności (100%), Stani-
sław Malina – 39 obecności (97%), Piotr Nowak – 39 obecności 
(97%), Jan Zachar – 36 obecności (90%). Komisja wydała 83 
opinii oraz sformułowała 57 wniosków.

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: 
przewodniczący: Andrzej Szeja, członkowie: Jan Zachar, Adriana 
Kwapisz-Pietrzyk, Anna Rottermund, Barbara Staniek-Siekierka. 

Komisja spotkała się na 45 posiedzeniach. Komisja liczyła 5 
członków, na posiedzeniach zanotowano tylko 9 nieobecności 
radnych. Komisja wypracowała 56 wniosków o różnej tematyce, 
zaopiniowała 74 projekty uchwał i innych pism skierowanych 
do Komisji.

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leś-
nictwa: przewodnicząca: Anna Rottermund, członkowie: Piotr 
Nowak, Maria Jaworska, Marek Górniok, Stanisław Malina, 
Roman Siwiec. 

Komisja odbyła łącznie 39 posiedzeń. Frekwencja: Anna Rot-
termund – 39 obecności (100%), Piotr Nowak – 36 obecności, 
3 nieobecności (92%), Maria Jaworska – 38 obecności, 1 nie-
obecność (97%), Marek Górniok – 38 obecności, 1 nieobecność 
(97%), Stanisław Malina – 37 obecności, 2 nieobecności (95%), 
Roman Siwiec – 38 obecności, 1 nieobecność (97%). Komisja 
wydała 92 opinie i sformułowała 39 wniosków.

Komisja Koordynacyjna: przewodniczący: Artur Kluz, człon-
kowie: Anna Rottermund, Adriana Kwapisz-Pietrzyk, Krzysztof 
Pokorny, Barbara Staniek-Siekierka, Andrzej Szeja, Grzegorz 
Krupa (do 19.12.2017), Piotr Nowak (do 16.02.2017). 

W trakcie trwania kadencji odbyło się 40 posiedzeń, frekwen-
cja była bardzo wysoka. Czterech członków wykazało się 100% 
obecnością, a byli to: Anna Rottermund, Barbara Staniek-Sie-
kierka, Andrzej Szeja oraz Krzysztof Pokorny. Natomiast Piotr 
Nowak nie uczestniczył w jednym posiedzeniu, Artur Kluz nie 
uczestniczył w trzech posiedzeniach, Adriana Kwapisz-Pietrzyk 
w czterech posiedzeniach, Grzegorz Krupa w związku z obo-
wiązkami zawodowymi nie mógł brać udziału w pracach komisji 
kilkakrotnie. Komisja wypracowała 39 opinii i 35 wniosków.

Komisja Rewizyjna: przewodnicząca: Barbara Staniek-
-Siekierka, członkowie: Piotr Roman, Jolanta Hazuka. 

Obecność członków na posiedzeniach Komisji – 99,30 %. 
W kadencji odbyło się 47 posiedzeń (do września 2018 roku). 
Komisja Rewizyjna sporządziła: 15 opinii i 29 wniosków.

Komisja Programowa Gazety Ustrońskiej: przewodniczący: 
Piotr Nowak, członkowie: Stanisław Malina, Roman Siwiec. 

Uchwałą nr XXIV/275/2016 z 22.12. 2016 r. komisja została 
rozwiązana. Do tego czasu odbyły się 104 posiedzenia, na któ-
rych wypracowano 7 wniosków. Piotr Nowak uczestniczył w 103 
komisjach (99 %), Roman Siwiec uczestniczył w 99 komisjach 
(95 %), Stanisław Malina uczestniczył w 101 komisjach (97 %). 

Na podstawie sprawozdania z działalności VII kadencji 
Rady Miasta Ustroń 2014-2018.

Obwód 
nr Adres

Liczba 
głosów 

ważnych

KLUZ Artur KORCZ Przemysław Grzegorz

Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata

Liczba % ważnych Liczba % ważnych

1 Polana 456 224 49.12% 232 50.88%
2 Poniwiec 318 81 25.47% 237 74.53%
3 Ustroń Górny 880 311 35.34% 569 64.66%
4 Ustroń Centrum 588 184 31.29% 404 68.71%
5 Ustroń Dolny 968 335 34.61% 633 65.39%
6 Hermanice 1039 574 55.25% 465 44.75%
7 Lipowiec 491 177 36.05% 314 63.95%
8 Nierodzim 510 238 46.67% 272 53.33%
9 Zawodzie 412 140 33.98% 272 66.02%

10 MDSS 28 1 3.57% 27 96.43%

(cd. ze str. 1)

WNIOSKI OPINIE FREKWENCJA
Ilość wniosków wypracowanych przez komisje Rady Miasta.

Zestawienie zbiorcze frekwencji radnych na komisjach i na sesjach.
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P. Korcz z „Równicą” podczas pikniku rodzinnego.      Fot. M. Niemiec

Obwód 
nr Adres

Liczba 
głosów 

ważnych

KLUZ Artur KORCZ Przemysław Grzegorz

Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata

Liczba % ważnych Liczba % ważnych

1 Polana 456 224 49.12% 232 50.88%
2 Poniwiec 318 81 25.47% 237 74.53%
3 Ustroń Górny 880 311 35.34% 569 64.66%
4 Ustroń Centrum 588 184 31.29% 404 68.71%
5 Ustroń Dolny 968 335 34.61% 633 65.39%
6 Hermanice 1039 574 55.25% 465 44.75%
7 Lipowiec 491 177 36.05% 314 63.95%
8 Nierodzim 510 238 46.67% 272 53.33%
9 Zawodzie 412 140 33.98% 272 66.02%
10 MDSS 28 1 3.57% 27 96.43%

W ostatnim etapie kampanii przedstawił pan sporo ciekawych 
rozwiązań dla miasta, czy to są plany na jedną czy od razu na 
dwie kadencje. Po zmianie ustawy samorządowej na więcej 
nie pozwalają przepisy.
Nie zakładam jednej kadencji, chciałbym, żeby były dwie, bo to 
moim zdaniem jest odpowiednio długi czas, żeby zadziałać dłu-
gofalowo, stworzyć plany i je zrealizować, ale czas pokaże. Nie 
wszystkie z moich propozycji da się zrealizować od razu, ale jest 
dużo mniejszych rozwiązań, które można wprowadzić stosunko-
wo szybko. Po roku, półtorej efekty powinny być widoczne, a to 
pozwoli uatrakcyjnić miasto i polepszyć komfort życia mieszkań-
ców. Mam jednak świadomość, że są zadania wieloletnie i że takie 
perspektywy trzeba nakreślać, żeby mądrze rządzić. Pracując tu 
i teraz trzeba wiedzieć, czym ma się Ustroń stać za 10, ale też za 
20 lat, i konsekwentnie do tego dążyć. 
Za nami intensywna kampania wyborcza przed drugą turą, 
uwypuklająca znaczące różnice między programami kandy-
datów. Czy Ustroń się podzielił?
Zdaję sobie sprawę z tego, że część mieszkańców, ściśle związana  
z konkurencyjnym ugrupowaniem, będzie uważnie obserwować 
moje poczynania i odcinać się od nich, uważam jednak, że na po-
ziomie całej społeczności Ustronia te podziały będą zanikać razem 
z wyborczą gorączką. Chciałbym, żeby tak się stało i będę do tego 
dążył. Nie potrzeba nam więcej podziałów, nie chcemy brać przy-
kładu z góry. Na poziomie lokalnym powinniśmy zawsze podkreślać 
to, co nas łączy i to na wielu płaszczyznach – kulturalnej, religijnej, 
światopoglądowej. Dla mnie zawsze najważniejszy jest dialog  
i mam nadzieję, że konkurenci włączą się w realizację zadań, które 

uznają za słuszne, i nie zbojkotują przedsięwzięć tylko dlatego, że 
wyszły z ratusza. Liczę na współpracę z KWW Ustroń Tworzymy 
Razem, bo jako Projektowi Ustroń jest nam bliżej programowo. 
Mojemu ugrupowaniu zabrakło jednego miejsca w Radzie Miasta 
do uzyskania większości, a ta większość jest konieczna by reali-
zować założenia programu. Rozmowy koalicyjne trwają. 
Czy farmaceuta może być dobrym burmistrzem?
Jednym z najlepiej ocenianych burmistrzów Skoczowa w czasach 
nowożytnych był Franciszek Olszak – aptekarz. Napisałem o nim 
artykuł do gazety farmaceutycznej. A więc mamy odpowiedź – tak, 
farmaceuta może być dobrym burmistrzem. Studia farmaceutyczne 
są bardzo wszechstronne, obejmują wiele dziedzin, od humani-
stycznych przez przyrodnicze, medyczne aż po ścisłe. Po takim 
przygotowaniu powinienem być dobrym burmistrzem – z aptekar-
ską dokładnością. Mówiąc jednak poważnie, mój zawód bardzo 
cenię, ale mam też doświadczenie w pracy w samorządzie jako 
radny, prezes spółki miejskiej. Poznałem działalność organizacji 
pozarządowych, współpracując z różnymi stowarzyszeniami, od 
wielu lat jestem przewodniczącym Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Znam to miasto, znam ludzi, mieszkam tu od 
urodzenia z kilkuletnią przerwą na studia. Warunki wyjściowe 
są dobre. 
Pana kandydatka na stanowisko wiceburmistrza Ustronia zo-
stała burmistrzem Cieszyna. Czy ma pan innych kandydatów?
Zdaję sobie sprawę, że sprawy personalne żywo interesują czytel-
ników i na pewno będę o nich informował na bieżąco. Na razie nic 
nie można powiedzieć, bo z powodu zmian w ustawach, nie wia-
domo do końca, kiedy będzie zaprzysiężenie nowego burmistrza 
i kiedy ukonstytuuje się nowa rada. Pani Staszkiewicz gratuluję  
i cieszę się, że w fotelu burmistrza Cieszyna zasiądzie zaprzyjaź-
niona osoba. Mówiłem o tym w kampanii wielokrotnie, że trzeba 
nawiązać ściślejsze stosunki z innymi gminami – Wisłą, Skoczo-
wem czy Cieszynem, wprowadzać kompleksowe rozwiązania  
w skali powiatu i mówić jednym głosem, gdy trzeba pertraktować 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich czy Kolejami Śląskimi. 
Dziękuję za rozmowę.                Rozmawiała: Monika Niemiec

NIE TRZEBA NAM WIĘCEJ 
PODZIAŁÓW

(cd. ze str. 1)

Przemysław Korcz urodził się 2 czerwca 1973 roku, jest absolwentem 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Koper-
nika w Cieszynie, profil biologiczno-chemiczny, a następnie Śląskiej 
Akademii Medycznej na kierunku farmacja, z późniejszą specjalizacją 
– farmacja apteczna. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Aptece 
„Pod Najadą” w Ustroniu. Radny Rady Miasta Ustroń dwóch kadencji 
w latach: 2006-2010 i 2010-2014 i dwukrotnie przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa. Wybrany w kon-
kursie na stanowisko prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
w Ustroniu, 26 marca 2014 roku zrzekł się mandatu radnego. Prezes 
Stowarzyszenia Projekt Ustroń, współpracownik stowarzyszeń i orga-
nizacji pozarządowych, autor artykułów w ustrońskich wydawnictwach  
i w prasie branżowej. We wrześniu 2018 r. odznaczony Medalem im. prof. 
Bronisława Koskowskiego – najwyższym odznaczeniem przyznawanym 
dla polskiego aptekarstwa. Przemysław Korcz jest szczęśliwym mężem 
i ojcem dwójki dzieci: 17-letniej córki i 11-letniego syna. 

*   *   *

Pierwsza w historii powojennego samorządu II tura wyborów na burmistrza Ustronia odbyła się 4 listopada 2018 roku. Przemysław Korcz (KWW Projekt 
Ustroń) otrzymał 3.427 głosów (60,19%), Artur Kluz (KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza) – 2.264 głosy (39,81%). Frekwencja wyniosła 44,7%.
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NAZWAĆ 
RZECZY 

PO IMIENIU

Ks. Szewieczek, jako gospodarz wy-
darzenia, przywitał wszystkich obecnych 
na wykładzie, po czym oddał głos prele-
gentowi. Ten zaś od początku zaciekawił 
wszystkich, nieraz anegdotami, odnosząc 
się do wielu aspektów męskości i kobie-
cości. 

– Bardzo zainteresowała mnie tema-
tyka waszych konferencji, bo życie jest  
w chrześcijaństwie zasadniczym poję-
ciem. Chrześcijaństwo jest po to, aby 
móc dogadać się z dziećmi, z mężem, 
żoną, ale przede wszystkim jest po to, 
abyśmy dostali nowe życie. Niektórzy 
wierzą w reinkarnację, ale tak naprawdę 
ta wiara to potworna męka. Wyobrażacie 
sobie? Dziadek opowiada na imieninach 
746. raz o swojej chorobie w dzieciń-
stwie. Tragedia! – rozpoczął żartobliwie 
ks. Pawlukiewicz. – Co to jest życie? 
Opowiem wam pewną anegdotę, ona nie 
jest śmieszna, jest mądra. Stoją panie  
i panowie przed kościołem i żywo dys-
kutują na temat nowego proboszcza.  
W pewnym momencie podchodzi do nich 
ten proboszcz, nieśmiało się wita. Oni mu 
mówią: „Bardzo się cieszymy, że ksiądz 
do nas przyszedł, ale nie ukrywamy, że 
żal nam jest tego, który odchodzi. To był 
ksiądz!”. Ten nowy proboszcz się pyta: 
„On może był dobrym budowniczym?”. 
„Nie, nie miał do tego zdolności”. „To 
może umiał nawiązać dobry kontakt  
z dziećmi?”. „Nie, dzieci się go bały”. „To 
w czym był taki fajny?”. „On jak szedł to 
szedł”. Kropka. Nie trzeba było nic wię-
cej. Podobnie w życiu, ma być konkret, 
życie powinno być jednoznaczne - jak 
żyjesz to żyjesz, jak się wkurzasz to się 
wkurzasz, jak walczysz to walczysz. Jest 
jedna wiara, jeden Bóg, jedna Ewangelia. 
Wszystko musi być wyraziste. Trzeba 
nazwać rzeczy po imieniu. Jeśli upadłeś 
w grzechach, twoje życie duchowe jest 
kiepskie, nie pozostaje ci nic innego jak 
tylko zaśmiać się z siebie i powiedzieć: 
„Jaki ja jestem bałwan”. I zobaczyć, że 
Bóg może cię z tego stanu wyprowadzić. 

Nazwać rzeczy po imieniu, tak samo jak 
to zdanie: „Jak szedł to szedł”.

Prelegent często sięgał po krótkie histo-
rie z życia wzięte, aby w sposób obrazowy 
przedstawić wygłaszaną tematykę. 

– Pewna pani zaprosiła swoje koleżanki 
na ciasto. Do męża powiedziała: „Siedź  
w pokoju i się nie pokazuj. Siedź i oglądaj 
telewizję”. Ale sama była z męża dumna. 
Do koleżanek mówiła: „Słuchajcie, mój 
mąż jest syfilitykiem”, czym wywołała 
niemałą sensację. A mąż otwiera drzwi  
i mówi: „Filatelistą, kochanie”. Jak bar-
dzo potrzeba jasności słów – speuntował 
ks. Piotr. 

W dalszej części swojego wykładu 
odniósł się do różnic między kobietą  
a mężczyzną akcentując wynikające  
z tego piękno stworzenia. 

– Proszę zwrócić uwagę, Bóg stwarzał 
świat według pewnych zasad. Każdy 
etap był coraz bardziej doskonały. Stwo-
rzył mężczyznę i, muszę to powiedzieć, 
na końcu stworzył kobietę jako system 
najbardziej skomplikowany. Panowie, 
kobieta potrzebuje wyzwolenia od samej 
siebie, od swoich bólów, od swoich lę-
ków. Ona często sobie mówi: „Ale jestem 
beznadziejna, do niczego się nie nadaję”. 
Trzeba ją z tego wyzwolić. Mężczyzna ma 

być jej ochroniarzem – mówił ks. Piotr 
porównując wrażliwość kobiety do deli-
katnych tkanek w organizmie człowieka, 
które są chronione kośćmi. – Człowiek 
dostał od Pana Boga subtelne skarby, 
jak np. mózg. Ja teraz trochę choruję, 
więc chodzę po lekarzach i nie mogę 
się nadziwić, jak mózg jest genialnie 
skonstruowany. Słuchajcie, Windows 
’10 to młotek w porównaniu z tym, co 
dał nam Bóg. Kiedy on nam coś daje, 
od razu przydziela ochronę. Na mózg 
dał nam czaszkę. Podobnie z płucami, to 
delikatne tkanki, zatem mamy też kości. 
Kiedy dostajecie gotówkę, wpłacacie do 
banku, aby ją zabezpieczyć. Tak samo 
wrażliwość kobiety musi być zabezpie-
czona przez mężczyznę. 

Zauważył, że kobieta potrafi pomóc 
wielu osobom, ale sobie samej często 
nie jest w stanie. Dlatego zadaniem męż-
czyzny jest przeprowadzić ją przez życie  
w sposób subtelny i delikatny. 

– Pan Bóg chce, aby świat był różny. 
Ludzie zaś chcą być samowystarczalni. 
Dziś świat, na pytanie jak być kobietą, 
odpowiada: Klnij jak facet, pij wódę jak 
facet, jedź samochodem jak facet, najle-
piej zachowuj się jak facet. Słuchajcie, fe-
ministki to są biedne kobiety. Nienawidzą 
mężczyzn, a chcą być do nich podobne. 
To tak jak egoiści, oni siebie nienawidzą, 
a ciągle o sobie mówią. To piekło na zie-
mi. Zawsze będą różnice. Trzeba przyjąć 
to z pokorą, w zgodzie z Bożym planem 
– mówił ks. Pawlukiewicz odnosząc się 
także do tego, co daje mężczyźnie siłę.  

– Jest taki film „Bokser”. W jednej ze 
scen, kiedy on już jest w narożniku przed 
walką, ona podchodzi do niego i mówi: 
„Zawsze jestem z tobą, jesteś odważny 
facet”. To niesamowity power dla męż-
czyzny. Trzeba go pobudzać do życia  
i dawać siłę. Obowiązkiem kobiety jest 
być piękną, a mężczyzny - odważnym 
i męskim – zauważał ks. Piotr mówiąc 
o wielkiej sile słowa, które w relacji 
damsko-męskiej może albo coś zniszczyć, 
albo zbudować. 

– Gdy kobieta rozkocha w sobie męż-
czyznę, on zrobi dla niej o wiele wię-
cej niż zwykle by mógł. Kobieta ma 
go poprowadzić w kierunku czystości 
i prawości, a on rozwinie wtedy swoją 
męskość – oceniał prelegent dostając na 
zakończenie burzę oklasków.  

                              Agnieszka Jarczyk

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, znany  
i ceniony mówca odnoszący się często 
do tematyki kobiecości i męskości, 
był gościem kolejnego spotkania z cy-
klu „Podróż życia”, organizowanego  
w parafii św. Klemensa przez dusz-
pasterstwo rodzin naszego dekanatu 
na czele z ks. Mirosławem Szewiecz-
kiem. Zaproszony gość, w sposób czę-
sto żartobliwy, jak to ma w zwyczaju, 
odnosił się do różnic między kobietą  
a mężczyzną. Słuchało go liczne grono 
przybyłych.

  Fot. A. Jarczyk

Ks. Piotr Pawlukiewicz.       Fot. A. Jarczyk
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Listopad jest z wielu względów dla Polaków miesiącem 
szczególnym. Wspominamy w nim wszystkich naszych bliskich 
zmarłych, zastanawiając się nad naszym istnieniem i przemija-
niem. Przywołujemy w pamięci także wszystkich tych, którzy 
przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Jednak dla ustroniaków miesiąc ten ma jeszcze inną, jakże 
tragiczną wymowę. Dokładnie 60 lat temu 9 listopada 1944 r., 
Niemcy zamordowali 34 obywateli Ustronia. Mord ten był 
wcześniej przygotowany, albowiem ofiary znajdowały się na 
przygotowanej uprzednio imiennej liście. Osoby znajdujące się 
na niej były wyciągane z domów i po sprawdzeniu tożsamości 
rozstrzeliwane na miejscu, bez jakichkolwiek przesłuchań lub 
innych czynności. Akcję rozpoczęto o godzinie 4- tej rano a za-
kończono o 6 -tej. Zastanawiająca jest informacja, nie pojawiająca 
się we wcześniejszych opracowaniach, dotycząca rozstrzelania 
Jana Sikory, dobrze zapowiadającego się malarza. Mianowicie, 
gdy hitlerowcy przyszli owego ranka do mieszkania Sikorów 
w tzw. Wielkich Domach w mieszkaniu znajdowało się dwóch 
braci, młodszy Franciszek oraz starszy Jan. Po krótkiej wymianie 
zdań Niemcy wyprowadzili Jana Sikorę kilkadziesiąt metrów od 
domu i rozstrzelali pod drzewem na oczach rodziny. Gdy w kilka 
dni później szwagierka Jadwiga Odehnal odbierała w Urzędzie 
Gminy akt jego zgonu (wszyscy rozstrzelani zostali zapisani  
w księdze zgonów pod datą 17 listopada, w pozycjach od 83 
do 117) zauważyła iż jest on wystawiony na Franciszka Sikorę. 
Gdy zwróciła uwagę urzędnikowi, że zaszła pomyłka, ponieważ 
zginął Jan, a nie Franciszek, urzędnik zaklął i wpadł w panikę. 
Na liście osób przeznaczonych do likwidacji znajdował się 
bowiem Franciszek. Fakt ten obnaża całkowicie tragizm i okru-
cieństwo tej bezsensownej zbrodni, dokonanej na pół roku przed 
zakończeniem wojny. W akcji tej, w charakterze pomocników, 
brało udział trzech ustroniaków: Karol Olek, Ryszard Goryczka  
z Polany oraz Jan Lipowczan zwany Peknym. Ciała ofiar zostały 
wywiezione przez Niemców w nieznanym kierunku. Istnieją 
pewne przypuszczenia, iż wywieziono je do obozu koncentracyj-
nego w Oświęcimiu i tam spalono. Od tragedii tej minęło już tyle 
czasu iż starczyłoby na życie jednego pokolenia, jednak po dzień 

NIE ZNAMY ŚCIEŻEK 
DO WASZYCH MOGIŁ

z

dzisiejszy inicjatorzy oraz wykonawcy tej zbrodni nie zostali nie 
tylko ukarani, ale nawet wskazani z imienia i nazwiska. Rodziny 
pomordowanych nie mogą natomiast pogodzić się z faktem, iż po 
dzień dzisiejszy w rubryce dotyczącej przyczyny zgonu ich bli-
skich widnieje zapis Plotzlicher herztod (Nagła śmierć sercowa). 
Sprawa ustrońskiej zbrodni znalazła swój epilog 16 października 
2003 r. kiedy to Zbigniew Woźniak, prokurator Oddziałowej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  
w Katowicach, postanowił umorzyć śledztwo w powyższej spra-
wie wobec nie wykrycia sprawców przestępstwa. W trakcie trwa-
nia postępowania zwrócono się do niemieckiej Centrali Ścigania 
Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu skąd otrzymano odpo-
wiedź, z której wynikało, iż prowadzono tam dwa postępowania 
związane z wypadkami z 9 listopada 1944 r. w Ustroniu. Jedno  
z nich dotyczyło członków komisariatu Straży Granicznej w Cie-
szynie, oddziału Żandarmerii stacjonującego w Cieszynie oraz 
bliżej nieustalonej jednostki Wehrmachtu podejrzewanych m.in. 
o rozstrzelanie 36 Polaków z Ustronia, Hermanic i Dzięgielowa, 
w tym kobiet. Drugie śledztwo obejmowało te same przypadki, 
ale dotyczyło dwóch wymienionych imiennie funkcjonariuszy 
Straży Granicznej z Cieszyna: Johanna Eberle i Herberta Mullera. 
Z ustaleń tych śledztw wynikało jednak, iż brak jakichkolwiek 
dokumentów lub zeznań świadków, które pozwoliłyby wiązać 
konkretne osoby ze zbrodnią w Ustroniu. W toku trwania do-
chodzenia dokonano również oględzin akt byłej Krakowskiej 
Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, Ekspozytura 
w Katowicach oraz byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Katowicach. W aktach tych Komisji znajduje 
się m.in. zapis: „Z zachowanych informacji wynika, że autorem 
listy straconych Polaków miał być Herman Kaufmann, ówczesny 
kierownik rachuby i działu personalnego Kuźni Ustroń, dyrektor 
Walter Fink oraz Oberstumfuhrer Emil Heller.” W innym miejscu 
czytamy natomiast: Po wyzwoleniu przeprowadzono śledztwo 
i rozprawę sądową. Wyrok kary śmierci otrzymała tylko jedna 
osoba, a jedna osoba karę więzienia. Reszta winnych uciekła za 
granicę. Informacje te dotyczą: mistrza fabrycznego, członka 
SA Ryszarda Goryczki powieszonego w więzieniu cieszyńskim 
oraz innego członka SA Andrzeja Łamacza skazanego w 1945 
r. na cztery lata więzienia. Pozostali sprawcy, a wśród nich Jan 
Lipowczan Pekny uniknęło sprawiedliwości uciekając z Ustronia 
wraz z wycofującymi się wojskami niemieckimi. W konkluzji  
z przeprowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej śledztwa 
czytamy: Oceniając zebrany materiał dowodowy stwierdzić 
należy, iż przestępstwo, jakiego dopuścili się funkcjonariusze 
niemieckiej III Rzeszy wobec 34 obywateli Ustronia, stanowi 
zbrodnię przeciwko ludzkości (...), zbrodnia ta nie ulega prze-
dawnieniu. W toku przeprowadzonych czynności nie zdołano 
jednak ustalić danych osób, będących sprawcami tej zbrodni.  
W tym stanie rzeczy śledztwo postanowiono umorzyć wobec nie 
wykrycia sprawców przestępstwa. Jednak jeżeli w przyszłości 
udałoby się historykom dotrzeć do nowych dokumentów zwią-
zanych z tragicznymi wydarzeniami 9 listopada 1944 r., a być 
może znajdującymi się gdzieś na terenie Ustronia, istniałaby 
możliwość przeprowadzenia ponownego śledztwa i wskazania 
winnych zbrodni. W czasie II wojny światowej, w wyniku walki 
z okupantem, egzekucji oraz nieludzkiego traktowania w wię-
zieniach i obozach koncentracyjnych życie straciło ponad 200 
mieszkańców Ustronia. (…)                          Przemysław Korcz

Fragment artykułu z GU 45/2004, www.archiwum.ustron.pl

Najserdeczniejsze gratulacje 
panu Przemysławowi Korczowi 

z okazji 
wyboru na stanowisko burmistrza Ustronia

z nadzieją na dalszy rozwój miasta, 
zadowolenie jego mieszkańców i gości

składa
Koło Miejskie SLD w Ustroniu

44/2018/3/R

2004 r. Montaż pomnika autorstwa Karola Kubali, poświęconego 
rozstrzelanym 9 listopada 1944 r.                               Fot. W. Suchta
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ŚMIERĆ NIE JEST KOŃCEM

się w czynnej miłości wobec bliźniego. (…) Wolność chrześci-
jańska jest wolnością od grzechu, a nie wolnością grzeszenia. Jest 
to nieograniczona wolność zbliżania się do Boga jako do ojca. 
Niestety, mamy wielu niewolników w naszym społeczeństwie. 
Ogłaszają oni, że posiedli wolność, mówią o wolnej miłości,  
o wolnym życiu, ale w rzeczywistości są niewolnikami własnych 

pragnień i pożądliwości. Wolność chrześ-
cijańska ma zupełnie odmienny charakter. 
Oby nasze „ja” zostało przekreślone, by  
w nas niepodzielnie zapanował Chrystus. 
Oby wola Boża stawała się coraz wyraźniej 
naszą wolą. Chrześcijanin prawdziwie wol-
ny w Jezusie Chrystusie nie może też żyć  
w izolacji, nie może żyć tylko dla siebie, ale 
musi być czynny w miłości dla bliźniego. 
Chciejmy dziś zapamiętać te dwa wielkie 
słowa, które reformacja zapisała na sztanda-
rze wiary, a więc wolność i miłość. Jesteśmy 
zobowiązani do zrewidowania swej posta-
wy wobec Boga i wobec bliźniego. Wszak 
reforma Kościoła była potrzebna nie tylko 

przed setkami lat, ale jest potrzebna zawsze wtedy, kiedy relacja 
Stworzyciel – stworzenie zostaje zachwiana.”

Tradycyjnie podczas nabożeństwa odśpiewano hymn reformacji 
autorstwa Marcina Lutra „Warownym grodem jest nasz Bóg”. 
Uroczystości towarzyszył także występ Ustrońskiego Chóru 
Ewangelickiego, który w tym roku, 18 listopada na nabożeństwie 
głównym,  obchodzi 120-lecie działalności.          Lidia Szkaradnik 

Jak co roku ewangelicy obchodzą Święto Reformacji, przy-
pominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele od-
nowy Kościoła Powszechnego, na pamiątkę wydarzenia z 
31 października 1517 r., kiedy mnich augustiański, doktor 
teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenber-
dze 95 tez, postulujących reformę Kościoła.  
W kościele ewangelickim ap. Jakuba Star-
szego wierni mogli uczestniczyć w dwóch 
nabożeństwach. Kazanie wygłosił proboszcz, 
ks. Piotr Wowry, który powiedział m.in.: „Rok 
2018 jest rokiem, w którym obchodzimy stu-
lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.  
W minioną niedzielę uroczystości odbyły 
się w Kościele Jezusowym w Cieszynie,  
w których podkreślono olbrzymi wkład ewan-
gelików w to wielkie dzieło. Do wolności dążą 
narody, ale dążą do niej też jednostki, bo jest 
ona nam wszystkim potrzebna, tak jak chleb  
i woda, jak powietrze, bez którego niemoż-
liwe jest życie. Tak było i tak będzie przez 
wszystkie czasy. Jednakże wolność ma przede wszystkim 
charakter religijny i właśnie o niej mówi apostoł Paweł w li-
ście do Galacjan: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w wolności 
żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu  
w jarzmo niewoli”. Mówi też: „Zostańcie mocni i niewzruszeni, 
bo do wolności zostaliście powołani”. Powinniśmy stać nieza-
chwianie w tej wolności, która jest ufną wiarą w Boga, wyrażającą 

O godz. 14 rozpoczęło się nabożeństwo. Na cmentarz przybyli 
wierni, chcący włączyć się we wspólną modlitwę i pamięć o bli-
skich zmarłych. Duchowni odczytali fragmenty Pisma Świętego. 
W swoich krótkich kazaniach nawiązywali do tematyki tajemnicy 
śmierci i przejścia do życia wiecznego. 

– Gromadzimy się na wspólnej modlitwie, aby ten szczególny 
czas 1 listopada przeżywać w ciszy, w skupieniu i refleksji – mówił 
ks. pastor Michał Matuszek. – Kościół w ciągu kalendarza litur-
gicznego porusza różne zagadnienia chrześcijańskiego życia. Być 
może tym mniej lubianym tematem jest przygotowanie na śmierć, 
ale jak śmierć należy do życia, a życie do śmierci, dlatego i temu 
zagadnieniu należy poświęcić stosowny czas i miejsce. W tym 
dzisiejszym dniu, obchodząc pamiątkę umarłych, gromadzimy się 
na ziemi cmentarnej. Listopad kojarzy nam się ze szczególnym 

wspominaniem bliskich nam osób, które odeszły do wieczności. 
To też czas na rozważanie tematyki wieczności, a dzisiejszy dzień 
skłania nas ku temu, by pośrednio lub bezpośrednio, w refleksji 
i zadumie, spoglądać w przyszłość, w chrześcijańską nadzieję  
i radość. Aktualne jest pytanie: gdzie znajduje się człowiek, który 
od nas tak szybko odszedł? Nie jesteśmy w stanie dać konkretnej 
odpowiedzi. 

Pastor nawiązując do Słowa Bożego przypomniał, że ci, którzy 
zmarli w wierze, przeszli do wiecznego życia. Chrystus pokonał 
szatana dając nadzieję zbawienia. 

– Pamiętamy naszą bezsilność, gdy musieliśmy zostawić bliskich 
w rękach bezwzględnej śmierci. To wszystko, szczególnie dziś, 
na nowo wybrzmiewa i bliskie jest naszym sercom. Życie ludzkie 
ma pewne granice, których przekroczyć nie można. Śmierć dla 
wierzącego jest piękna, bo jest złączeniem z Chrystusem – mówił. 

Z kolei o. Jenta podkreślił znaczenie słowa cmentarz, które dla 
wierzących powinno kojarzyć się z czymś przejściowym, a nie 
końcem.

– Przypomniałem sobie takie spotkanie z moimi znajomymi 
sprzed wielu lat. On był ewangelikiem, ona katoliczką. Po jego 
śmierci przyszedłem do ich domu. Były tam ich, dorosłe już, dzieci 
pocieszające swoją mamę. Kiedy poszły, ta pani powiedziała mi: 
„Proszę ojca, mieliśmy taki zwyczaj, że codziennie rano przy 
śniadaniu czytaliśmy sobie nawzajem gazetę. Teraz, kiedy mąż 
nie żyje, chodzę na cmentarz i czytam mu różne artykuły, które 
by go zaciekawiły”. Myślę, że to jest bardzo piękny znak miłości, 
ale też wyraz wiary w życie wieczne, a my, jako chrześcijanie,  
w nie wierzymy. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Śmierć nie jest 
końcem. Słowo „cmentarz” chrześcijanie zaczęli używać zamiast 
słowa „nekropolia”. Cmentarz z j. gr. oznacza sypialnię – mówił  
o. Jenta. – Obietnice Jezusa są proste: „Pójdź za mną, a ja zapro-
wadzę cię do Domu Ojca”. On chce poprowadzić nas do krainy 
światłości. Warto, szczególnie dziś, o tym mówić. Od zmarłych 
oddziela nas tylko czas. Trzymajmy się tej prawdy, że przez Chry-
stusa śmierć została pokonana. Warto, abyśmy usłyszeli nie tylko 
te kazania, ale też te od naszych bliskich zmarłych. Co by nam 
chcieli powiedzieć? Na pewno prosiliby nas, byśmy się uchwycili 
Jezusa Chrystusa, byśmy przylgnęli do Boga, bo On jest tą drogą, 
która prowadzi do życia. Starajmy się tak żyć, aby ta prawda  
o Bogu była dla nas drogowskazem.

Po tych krótkich rozważaniach odmówiono „Ojcze nasz”.  
                                                                    Agnieszka Jarczyk

WIARA, KTÓRA JEST CZYNNA W MIŁOŚCI

1 listopada, jak co roku, odprawione było nabożeństwo 
modlitewne na cmentarzu komunalnym z udziałem wiernych 
ewangelików i katolików. Prowadzone było przez o. Cezarego 
Jentę z parafii pw. NMP Królowej Polski w Hermanicach oraz ks. 
pastora Michała Matuszka z parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Ustroniu.  
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GLINIOKI MAJĄ 5 LAT

Glinioki są tak naprawdę ustrońskie, tak 
jak ustrońska jest ich pomysłodawczyni  
i organizatorka – Magdalena Lupinek, ku-
stosz Muzeum Ustrońskiego, która dzięki 
przychylności dyrektor Lidii Szkaradnik 
zaczęła prowadzić zajęcia z ceramiki przy 
ul. Hutniczej. Pani Magda, obecnie dyrektor 
Muzeum, nazwała Glinioki cieszyńskimi, 
gdyż przez pierwsze trzy lata działalności 
korzystała z finansowego wsparcia Staro-
stwa Powiatowego w Cieszynie, a poza 
tym dzieci uczęszczające na zajęcia to 
mieszkańcy całego powiatu cieszyńskiego, 
a nie tylko Ustronia. 

Sztuki lepienia z gliny, jej zdobienia  
i wypalania pani Magda uczyła się w Domu 
Narodowym w Cieszynie i wkrótce posta-
nowiła zarazić swoją pasją małych ustronia-
ków. Od tamtej pory powstało już kilkaset 
glinianych dzieł, a jedno oryginalniejsze 
od drugiego.

– Glinioki narodziły się z marzeń – wspo-
mina ich założycielka. – Właśnie skończy-
łam edukację ceramiczną i pomyślałam, że 
gdybyśmy tylko mieli piec do wypalania, 
to można by zorganizować zajęcia dla 
dzieci. Zwierzyłam się z mojego pomysłu 
państwu Dobranowskim, a oni zdradzili, że 
piec mają państwo Gburkowie, ale z niego 
nie korzystają. Joanna i Artur Gburkowie 
z przyjemnością przekazali sprzęt, który 
jednak wymagał naprawy. Nowe grzałki 
kupiłam w Ostrowie Wielkopolskim, poje-
chałam po nie autobusem, ale potem ktoś 
je musiał zamontować. Pomógł pan Tade-
usz Kwoczyński ze swoim pracownikiem 
panem Tomkiem Chrapkiem. I tak to się 
zaczęło. Minęło 5 lat i piec wciąż pracuje 
pełną parą.

Jak opowiada Magdalena Lupinek,  
w międzyczasie piec został podrasowany, 
dokupiono nowe grzałki i elektroniczny 
programator, dzięki czemu urządzenie jest 
bezobsługowe.

– Żeby osiągnąć taki luksus, musiałam 
się tego pieca nauczyć – wspomina za-
łożycielka Glinioków. – Nie było żadnej 
instrukcji, więc do wszystkiego dochodzi-
łam metodą prób i błędów, ale nie udałoby 
mi się bez pomocy. W okiełznanie pieca 
zaangażował się mój sąsiad, Franek Jamróz 
- elektronik, później jego kolega po fachu 
Marek Tomica oraz Daniel Badura z Uni-
wersytetu Śląskiego. Potem swoją wiedzą 
wspierali mnie elektronicy z Kolei Linowej 
„Czantoria” - Marian Nowak i Mateusz 
Tomiczek.

Wypalanie to jedno, ale równie ważne 
jest przygotowanie materiału. Magdalena 
Lupinek, korzystając z wcześniej zdobytej 
wiedzy, dopracowywała proces technolo-
giczny. To wszystko przekazuje podopiecz-
nym. Specjalnie dla nich ukończyła kurs 
terapii ręki w Warszawie.

– Zawsze powtarzam, że glina uczy 
pokory, cierpliwości i dokładności – stwier-
dza. – Od momentu ulepienia do chwili, 
gdy gliniany element będzie ukończony, 
mija sporo czasu. Dzieci muszą wyko-
nywać swoje prace precyzyjnie, żeby nie 
popękały przy wypalaniu. Kiedy wypełnią 
piec, przystępujemy do wypalania, potem 
szlifujemy, a na koniec szkliwimy i znowu 
wypalamy. Nie ma natychmiastowego efek-
tu, ale satysfakcja, gdy miseczki, kubeczki, 
ozdoby są gotowe, jest ogromna. Widzę to 
za każdym razem, gdy wydaję te cudeńka  
o oryginalnych i niepowtarzalnych kształ-
tach i kolorach, które znajdą swoje miejsce 
w domach autorów albo u ich cioć, dziad-
ków czy znajomych.

Pierwsze zajęcia pilotażowe Glinioków 
odbyły się 5 lat temu podczas majówki. 
Chętnych od razu było wielu, a te dzie-
ci, które wtedy zaczęły swoją przygodę  
z gliną, kontynuują ją do dziś. Mali artyści 
mieli po kilka lat, najmłodsza dziewczyn-
ka - Lena zaledwie 4, ale do dzisiaj im się 

Plastyka jest formą wyrażania pragnień, nadziei, zwątpień, radości i smutków oraz 
najbardziej fantastycznych marzeń. To stwierdzenie Stanisława Popka – psychologa, 
malarza, poety, wykładowcy - często cytowane jest w opracowaniach na temat roli 
sztuki i twórczości w edukacji dzieci. Cytat przychodzi na myśl, gdy patrzymy na 
dzieła dzieci biorących udział w zajęciach pod nazwą „Cieszyńskie Glinioki”. 

nie znudziło. Pani Magda ich rozumie, bo 
sama wsiąknęła w ceramikę na całego. 
Nie wyobraża już sobie życia bez spotka-
nia z grupą poniedziałkową i wtorkową,  
a czasem doglądania prac dwóch grup 
sobotnich, których prowadzenie przejęła 
Agata Chrapek. W sumie Cieszyńskie Gli-
nioki tworzy 25 uczestników w wieku od 5 
do 17 lat i dwie panie instruktorki. Od 2 lat 
na zajęcia chodzi również babcia jednego  
z uczestników - nazywana przez wszystkich 
Babcią Basią.

– Zawsze fascynowało mnie rękodzieło, 
ale też ciekawiło, w czym tkwi jego wartość 
– tłumaczy Magdalena Lupinek. – Okazuje 
się, że wystarczy zostać rękodzielnikiem, 
by się dowiedzieć i dzieci też to czują. To 
praca rąk ludzkich – żmudna, czasem z błę-
dami, ale której efektem są niepowtarzalne, 
wyjątkowe i piękne przedmioty. One już 
wiedzą, że żaden upominek z supermar-
ketu nie jest w stanie dorównać temu, nad 
którym pochylały się godzinami, tworzyły  
z pasją, z sercem, wkładając w to całą swoją 
wyobraźnię i inwencję twórczą.

Ale z panią Magdą nie jest lekko, nie 
przejdzie żadna fuszerka. Trzeba dopraco-
wać szczegóły, podoklejać elementy, scalić 
łączenia, żeby glina nie popękała. Pani 
Magda nie głaszcze po głowie za byle co, 
ale chwali, gdy podopieczni się przykłada-
ją. Gloria Wałach miała już nawet wystawę 
w Galerii „Rynek” Kazimierza Heczko,  
a jej prace budziły podziw zwiedzających. 
To była nagroda za wyjątkowo profesjonal-
ne podejście do pracy, inwencję i precyzję 
wykonania. Wystawa odbyła się w zeszłym 
roku przy okazji wystawy członków Stowa-
rzyszenia Twórczego „Brzimy”, z którym 
to stowarzyszeniem Cieszyńskie Glinioki 
współpracują. Nazywane są nawet Mały-
mi Brzimami. Powstanie sekcji ceramiki  
w Dużych Brzimach jest chyba tylko kwe-
stią czasu.

– Tworzymy zgraną grupę nie tylko  
z dziećmi, ale również z ich rodzicami  
i dziadkami – mówi prowadząca Glinioki. 

– Szczerze bardzo kocham wszystkie 
moje dzieciaki. W maju z okazji 5-lecia 
działalności zorganizowaliśmy wspólne 

(cd. na str. 10)

Urodzinowe i rodzinne warsztaty ceramiczne w Muzeum Ustrońskim. 

Ceramika Glorii Wałach.       Fot. M. Niemiec
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Kamil Bałuk, Wacław Krupiński 
 „Wodecki. Tak mi wyszło”

Zbigniew Wodecki był utalentowanym 
multiinstrumentalistą (grał na skrzyp-
cach, trąbce i fortepianie), kompozytorem 
i piosenkarzem.  Występował w filharmo-
niach jako skrzypcowy solista, podbijał 
Europę u boku Ewy Demarczyk, szalał  
w jazzowych improwizacjach i nagrywał 
piosenki, które na stałe weszły do kano-
nu polskiej muzyki rozrywkowej. Książ-
ka składa się z dwóch części. Pierwsza 
to reporterska biografia  autorstwa Ka-
mila Bałuka, druga to wywiad-rzeka 
,którego artysta udzielił Wacławowi 
Krupińskiemu.

Dariusz Kaliński  - „Bilans krzywd. 
Jak naprawdę wyglądała 

niemiecka okupacja Polski”

Sześć milionów polskich obywateli 
zabitych w toku działań wojennych, 
wyłapywanych na ulicach, zagłodzo-
nych, zesłanych do obozów, których 
jedynym celem była eksterminacja. 
Autor ukazuje nie tylko sposoby repre-
sji, ale przede wszystkim ich przyczyny  
i skutki. Przedstawia fakty w jasny  
i klarowny sposób, próbuje dać odpo-
wiedź na pytanie, dlaczego to wszystko 
miało miejsce, dlaczego hitlerowcy 
chcieli zniszczyć nasz kraj.

zajęcia z dziećmi i rodzicami. Było bardzo miło, gdy przy jednym 
stole zasiadły mamy, ojcowie, dziadkowie, ciocie, a nawet sąsiedzi 
i tworzyli razem ze swoimi pociechami. Mogli się przekonać, jak 
to wszystko wygląda. Wspólne dzieła są niezwykłą pamiątką. Jed-
liśmy tort urodzinowy i świetnie się bawiliśmy. Ale nie tylko świę-
tujemy razem. Prowadzimy na przykład akcje zbiórki karmy dla 
zaprzyjaźnionych „ogonków”, którymi zajmuje się Alicja Cieślar ze 
Stowarzyszenia „AS”. Pani Alicja spotkała się z naszymi dziećmi 
w Zbiorach Marii Skalickiej i opowiadała o losie zwierzaków, 
które nie mają właścicieli, a towarzyszył jej wtedy pies Dukat i kot 
Balbinka. Dzieci przekazały też swoje prace na licytację. Spotka-
liśmy się też na ognisku i odwiedziliśmy Muzeum Zabytkowych 
Motocykli na zaproszenie państwa Dancewiczów, których dzieci 
należą do Glinioków oraz pracownię malarza Roberta Heczko. 
Zapraszamy na zajęcia nietuzinkowych artystów - tworzył z nami 
również Artur Szołdra. Dla dzieci to wielka nobilitacja, że dorośli 
ich pytają jak np. coś zrobić lub dobrze pozacierać.

W Gliniokach żyjemy jak w rodzinie. Wiem, że zawsze mogę 
liczyć na rodziców również teraz, gdy przed nami nowe wyzwanie.

Tym wyzwaniem jest remont domku przy Muzeum Ustrońskim, 
który ma się stać Małym Domkiem Pracy Twórczej i siedzibą 
zarówno Glinioków, jak i Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”. 

Przed nami wiele pracy, ale wiem, że znów na mojej drodze 
spotkam wspaniałych ludzi, którzy nam pomogą. Mam nadzieję, że 
uda nam się otworzyć Domek i już w przyszłym roku zajęcia będą 
się odbywać w nowej siedzibie. Na uroczyste otwarcie zaprosimy 
wszystkich naszych przyjaciół oraz sympatyków i darczyńców,  
a grono jest duże. Mam nadzieję, że mimo iż jest to rzeczywiście 
Mały Domek wszyscy się pomieścimy.             Monika Niemiec

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 nieprzewidywalne. 
W tym wszystkim powtarzalność Ustrońskiej Jesieni Muzycznej od 
19 lat jest wartością stałą i widzowie zawsze mogą na nią liczyć.

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

Tych, którzy lubią piękne i mądre piosenki Marka Grechuty, 
ucieszy zapewne spotkanie z tymi ponadczasowymi utworami  
9 listopada. Sympatyczny zespół Dzień Dobry z Bielska-Białej po 
raz pierwszy zagości na naszej scenie w „Prażakówce” wykonując 
program, którego inspiracją był udział w I krakowskim Festiwalu 
Twórczości – Korowód w 2008 r. Zespół został jego laureatem  
i opracował piękny koncert pod nazwą Dzień dobry Panie Marku. 
Członkowie grupy otrzymali też „bursztynowe serce szczerozło-
te” - główną nagrodę letniego Grechuta Festivalu w Świnoujściu  
w 2015 r. Na koncercie grupy Dzień Dobry będzie okazja znaleźć 
się w zaczarowanym świecie nostalgicznych piosenek i przypo-
mnieć sobie ich ponadczasową wartość.

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

Ubiegłoroczny cykl Muzyczne Legendy przebiegać będzie  
w tym roku pod hasłem Zbigniew Wodecki. Pan Zbyszek nieraz był 
w Ustroniu - czy to w amfiteatrze, czy będąc gwiazdą X Ustrońskiej 
Jesieni Muzycznej w 2009 r. Niestety nie zawita już do nas, ale jego 
niesamowity, wielooktawowy głos i setki doskonałych piosenek 
pamiętać i wspominać będą pokolenia. 16 listopada będzie można 
wysłuchać najpopularniejszych utworów pana Zbyszka w wyko-
naniu wokalisty Daniela Cebuli-Orynicza, aktora Teatru Rozrywki 
w Chorzowie oraz świetnego zespołu muzycznego w składzie:  
Tomasz Pala – piano, prowadzenie, Marcin Hałat – skrzypce, 
Bartłomiej Stuchlik – kontrabas, Łukasz Walczak – szemrzące 
instrumenty perkusyjne.

23.11. godz. 18.00 (piątek) Mind Bowing – program muzycz-
no-kabaretowy w wykonaniu zespołu The ThreeX, koncert przy 
świecach, cena biletu 25 zł

XIX  USTROŃSKA  
JESIEŃ  MUZYCZNA 
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Szanowni mieszkańcy okręgu wyborczego 
Brenna-Ustroń, 

pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją 
osobę w wyborach samorządowych.
Po raz trzeci obdarzyliście mnie zaufaniem, co zobo-
wiązuje mnie do dalszej, odpowiedzialnej pracy na 
rzecz miasta, gminy i powiatu.
Dziękuję także za gratulacje otrzymane drogą telefo-
niczną, e-mailową i na portalach społecznościowych.
      
     Anna Suchanek

KWW Porozumienie dla Samorządów

SEANSE W STARYM KINIE ZDRÓJ
11 listopada, godz. 18.00:   Zapomniana melodia, 1938 r., 
    reż. J. Fethke
Bilety w cenie 7 zł do nabycia w Informacji Turystycznej na rynku oraz  
w kasie UIZ. A przed samym seansem w kasie Medical & SPA na poziomie 1.
18 listopada, godz. 18.00:   Sportowiec mimo woli, 1939 r., 
    reż. M. Krawicz

GLINIOKI MAJĄ 5 LAT
(cd. ze str. 9)
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USTRONIUW dawnym

Przy ustrońskim stole
Najlepsza gęsina na Świętego Marcina 

(11 listopada)
W staropolskiej kuchni była ona obowiązkową pozycją  

w menu - pieczona z różnymi dodatkami, wędzona, przygotowa-
no też gęsi pasztet i smalec. Staramy się powrócić do tradycji 
w ramach prowadzonej od kilku lat akcji „Najlepsza gęsina na 
św. Marcina”, do której włączyło się kilkaset restauracji z całej 
Polski, w tym czasie bardzo obleganych. 

Podobno spośród drobiu gęś ma najbardziej szlachetne 
mięso. Dawniej w okresie jesienno-zimowym często zajadano 
się daniami z gęsi. Mięso jest bardzo delikatne w smaku, po 
upieczeniu pięknie pachnie, bogate w pełnowartościowe białko, 
jest jednym ze zdrowszych rodzajów mięs. Ponadto posiada ono 
wiele witamin: A, E i witaminy z grupy B, a także cenne dla zdro-
wia składniki, takie jak cynk, potas, magnez, fosfor czy żelazo. 
Choć mięso nie należy do chudych, ma jednak dość korzystny 
skład tłuszczów. Spośród wszystkich rodzajów drobiu tylko gęś 
jest nadal hodowana na świeżym powietrzu, na pastwiskach,  
a karmiona najczęściej owsem. Polska jest potentatem hodowli 
gęsi na rynek krajowy i zagraniczny, gdzie eksportujemy 20 tys. 
ton mięsa. Przoduje w tym województwo kujawsko-pomorskie, 
skąd pochodzi 90% hodowanych gęsi. W ramach wspomnianej 
wcześniej akcji od 11 listopada do połowy grudnia kilkaset re-
stauracji w Polsce w menu będzie miało gęsinę. 

Można też spróbować przygotować danie w domu. Oto jeden 
z przepisów:

Składniki
1 gęś (3–4 kg), 1 kg ziemniaków, 1 kg kwaskowatych jabłek, 

kieliszek wódki, kilka ząbków czosnku, sok z cytryny, majeranek, 
tymianek, szałwia, sól. 

Przygotowanie: Tuszkę gęsią należy natrzeć sokiem z cytryny, 
następnie obrać czosnek, drobno posiekać, wymieszać z solą  
i ziołami. Natrzeć mięso z zewnątrz i w środku. Jabłka przekroić  
i usunąć gniazda nasienne. Ćwiartkami jabłek napełnić gęś, za-
szyć ją lub spiąć szpilkami. Przełożyć do brytfanny i podlać wodą. 
Wstawić do pieca nagrzanego do temp. 220°C, polać alkoholem 
i przykryć. Zmniejszyć temp. do 180°C i piec do 3 godz., aby gęś 
się dobrze zrumieniła. Ziemniaki obrać i pokroić na ćwiartki. 
Oprószyć solą, majerankiem i razem z połówkami jabłek dołożyć 
do tuszki na 30 min przed końcem pieczenia. Podczas pieczenia 
wytapia się sporo tłuszczu, który można użyć do przygotowania 
innych dań lub w celach leczniczych. Dobrze jest piec potrawę na 
czymś w rodzaju rusztu, aby tuszka nie przylegała do brytfanny 
i nie przypalała się. Smacznego!                     Lidia Szkaradnik

Rok 1988 – absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1. Rząd 1.: nauczyciele – Andrzej Borowiecki, Maria Krysta, Anna Białoń (wychowaw-
czyni kl. 8b), Jan Białoń (dyrektor SP-1), Barbara Gawlas (wychowawczyni kl. 8a), Ewa Siuda, Krystyna Błahut, Józefa Kubica, Teresa 
Pawłowska, Helena Mrowiec. Rząd 2.: Tadeusz Nowakowski, Rafał Waliczek, Mariusz Pakuła, Ewa Durbacz, Mariola Hudzieczek, Ewa 
Trzepizur, Katarzyna Czerwiec, Karina Orzoł, Katarzyna Lasota, Magdalena Dobranowska, Urszula Żyła, Magdalena Zielonka, Dariusz 
Kołder, Magdalena Lupinek. Rząd 3.: Michał Pilch, Beata Gancarczyk, Joanna Czepczor, Agnieszka Cieślar, Małgorzata Lubińska, 
Magdalena Kosińska, Beata Suszka, Grzegorz Kocyan, Robert Wawrzacz, Dariusz Gaudy. Rząd 4.: Izabela Szoblik, Joanna Sztefek, 
Agata Brudny, Barbara Bożek, Monika Nowak, Liliana Helwig, Elżbieta Świder, Janina Popławska, Alena Jakubiec, Joanna Łukosz, 
Dariusz Michalski, Przemysław Korcz, Jolanta Legierska, Grzegorz Halama. Rząd 5.: Janina Chałaj (nauczycielka), Jan Bukowczan, 
Stanisław Wałach (nauczyciel), Sylwia Mokrysz, Jolanta Swat, Łukasz Pietrzykowski, Barbara Jurczok, Mariusz Chwastek, Celina 
Klimek, Piotr Kuszel, Marek Wójcik, Zbigniew Gogółka, Agata Pilch, Robert Heczko, Dariusz Ciemała.
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MOZAIKI WYCZAROWANE Z DESEK

W Radzie Narodowej Księstwa Cie-
szyńskiego zasiadały w roku 1918 trzy 
kobiety. Wydaje się to niedużo, stanowiły 
jednak 14,5%, co na tamte czasy było 
prawdziwym ewenementem. I świadczyło, 
jak relacjonowała historyczka W. Magiera,  
o niezwykłości naszego regionu i tutej-
szych niewiast. Były bardzo wykształ-
cone, czytały, wiele z nich pełniło rolę 
pierwszych nauczycielek swoich dzieci. 
Dzięki temu miały dostęp do prasy – 
podstawowego w tym czasie nośnika idei 
i informacji, mogły więc angażować się 
społecznie i politycznie. Bohaterki wy-
kładu niewątpliwie były zaangażowane. 

Dorota Kłuszyńska, która sprowadziła 
się na Śląsk Cieszyński za sprawą swoje-
go męża lekarza, to postać nietuzinkowa 
nawet w skali kraju. Była aktywną człon-
kinią Polskiej Partii, Socjalno-Demokra-
tycznej, a jej działaność na rzecz praw 
kobiet podłożyła podwaliny pod kobie-
cy ruch socjalistyczny w Polsce. Wiele 
pisała, była redaktorką wychodzącego 
od 1907 r. „Głosu Kobiet”, zajmowała 
się działalnością kulturalno-oświatową.  
Z zaangażowaniem pełniła swoje obo-
wiązki w Radzie Narodowej, ale na tym 
nie zakończyły się jej zasługi, wśród 
których z pewnością należy wymienić 

piastowanie godności senatora. 
Zofia Kirkor-Kiedroniowa również 

udzielała się w działalności społecznej 
i edukacyjnej. Do końca życia pozostała 
zaangażowana i aktywna, nie zniechęci-
ły jej liczne ciężkie przeżycia – została 
m.in. zesłana na Syberię, straciła młodo 
pierwszego męża i dwóch synów. Była 
współautorką słynnej odezwy do ludności 
Śląska. Pisała też prace naukowe o tema-
tyce historycznej, a wspomnienia, które 
spisała i pozostawiła po sobie, są cennym 
źródłem wiedzy o czasach jej życia. Miała 
umysł tak niezwykły, że pod koniec życia 
zajęła się nawet fizyką atomową. 

Maria Sojkowa do Rady Narodowej 
przystąpiła jako członkini zarządu Związ-
ku Śląskich Katolików. Jej główna dzia-
łalność wiązała się jednak z Polskim 
Związkiem Niewiast Katolickich. Jednym 
z jego głównych celów było przygotowa-
nie kobiet do korzystania z praw w życiu 
publicznym, bo wierzono, że w niedale-
kiej przyszłości otrzymają pełnię praw 
politycznych. Maria Sojkowa wygłaszała 
przemówienia, uczestniczyła w spotka-
niach i wiecach, agitowała za przyłącze-
niem Śląska Cieszyńskiego do Polski. 

O wszystkich tych niezwykłych kobie-
tach, a także wielu innych, można opo-
wiadać długo i ciekawie. Tym bardziej, że 
zdominowane przez męską perspektywę 
klasyczne przedstawianie historii nie po-
święca im należytej uwagi. Władysława 
Magiera im tę uwagę przywraca. Lecz 
jeśli ktoś nie zdążył na spotkanie, do 
końca roku w Muzeum można obejrzeć 
ilustrującą wykład wystawę czasową, 
przybliżającą postaci tych kobiet, tak waż-
nych dla lokalnej historii.       Ewa Depta

CZAS NA KOBIETY 

W Harbutowicach, nieopodal Ustronia, 
na osiedlu domów jednorodzinnych miesz-
ka twórca urokliwych drewnianych moza-
ik, Robert Macura. Już od wejścia można 
spostrzec, że jest to mieszkanie człowieka 
o umiejętnościach artystycznych, bo niemal 
wszystkie ściany zdobią niepowtarzalne 
prace, wprost wyczarowane z drewna. Oto, 
co sam autor powiedział na temat swojej 
twórczości: 

„Zacząłem interesować się tą działal-

nością terapeutycznie jako sposób na 
wychodzenie z depresji. Dwa lata temu 
dostałem w prezencie kurs weekendo-
wy na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
uczono nas malować. Okazało się, że 
moje prace nie są takie złe, ale nie jestem 
zadowolony z tych obrazów, wolę tworzyć 
w drewnie, do czego doszedłem tak przy-
padkowo. Wokoło domu pozostało dużo 
desek po budowie, przyjrzałem się detalom  
z drewna w Internecie i zacząłem wycinać 

różne elementy. Moje główne narzędzie 
to piła włosowa, mam też cyrkularkę  
i szlifierkę. Najczęściej na desce maluję 
to co chcę przedstawić, potem wycinam 
te elementy i przyklejam do podłoża, a na 
końcu maluję bejcą lub technikami mie-
szanymi. Niektóre ramki są woskowane, 
a część elementów bejcowana lub pokry-
wana akrylem. Często używam wypalarki, 
która nadaje krawędziom odpowiedni 
kształt i nie pozwala się bejcy rozlać.  
A czasem przy większych detalach trzeba 
posłużyć się dłutem. Nieraz materiał, na 
przykład wąska podłużna deska, sugeruje 
określoną tematykę. Paradoksalnie zdarza 
się, że im gorszy materiał, tym lepszy efekt 
końcowy. Często z odpadów drewnianych 
zrobię prace, które się podobają i z których 
mam satysfakcję. Wykonałem kilka mozaik 
z tematem regionalnym, ale inspiruje mnie 
też sztuka azjatycka i buddyzm. Codzien-
nie tworzę, mam sporo planów, robiłem 
też takie ozdobne skrzynie na zamówienie,  
a teraz zamierzam tworzyć zdobione ramy 
do luster”. 

Twórca ma w domu kilkadziesiąt prac  
o bardzo różnorodnej tematyce, które nada-
ją pomieszczeniom specyficzny klimat. Są 
to piękne drewniane mozaiki, o ciekawej 
palecie barw. Mam nadzieję, że niedługo 
znajdą się na wystawie, co zainteresuje 
koneserów sztuki i nabywców. 

                                Lidia Szkaradnik

Na wykład, który odbył się 30 października w Muzeum Marii Skalickiej, prowadząca 
Władysława Magiera przyszła w kapeluszu i długiej spódnicy, z parasolem w ręce 
– niczym sufrażystka sprzed wieku. Nie bez powodu, jak wyjaśniła. W tym roku 
obchodzimy bowiem nie tylko 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 
ale też 100-lecie uzyskania przez kobiety w naszym kraju praw wyborczych. A oba 
te wątki łączył temat prelekcji. 

Władysława Magiera.          
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LISTY WANTUŁY 
NAGRODZONE

Miło nam poinformować, że Zmieszany zapach książek i jabłek. 
Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899–1953 pod redak-
cją Katarzyny Szkaradnik uhonorowano niedawno Nagrodą im. 
A. Omelaniuka, ustanowioną przez Radę Krajową Ruchu Stowa-
rzyszeń Regionalnych RP dla najlepszej książki regionalistycznej 
wydanej w poprzednim roku. Ponadto tom korespondencji wy-

bitnego ustrońskie-
go chłopa-bibliofila  
i historyka regionu 
otrzymał prestiżo-
wą nominację do 
nagrody w katego-
rii najlepszego wy-
dawnictwa źródło-
wego w konkursie 
o miano Książki 
Historycznej Roku, 
o rgan izowanym 
przez Telewizję 
Polską, Narodowe 
Centrum Kultury, 
Polskie Radio i In-
stytut Pamięci Na-
rodowej. Ostatnie 
egzemplarze tej 
niezwykłej publi-
kacji dostępne są  
w Galerii Rynek  
oraz u redaktorki 
(kontakt: katarzy-
na.szkaradnik@
us.edu.pl).

20 października KS Nierodzim w me-
czu wyjazdowym pokonał LKS Ocha-
by 96 3:2, czym zakończył zmagania  
w tym roku w skoczowskiej B-klasie. Po 
rozegraniu rundy jesiennej zawodnicy  
z Ustronia znajdują się na wysokiej dru-
giej pozycji, tracąc do liderującej druży-
ny z Pierśćca sześć punktów. Ustrońscy 

piłkarze w ośmiu meczach sześciokrotnie 
mieli okazję cieszyć się ze zwycięstwa  
i dwukrotnie zmuszeni byli przełknąć go-
rycz porażki. W tych ośmiu meczach za-
wodnicy Nierodzimia zdobyli 27 bramek, 
co jest trzecim najlepszym wynikiem  
w lidze. Najlepszym strzelcem zespołu 
jest Daniel Mężydło, który może pochwa-

PODIUM PO JESIENI

1	 LKS	Błękitni	Pierściec	 8	 24	 24:3
2 KS Nierodzim 8 18 27:11
3	 LKS	Błyskawica	II	Kończyce	W.	8	 15	 29:15
4	 LKS	Iskra	Iskrzyczyn	 8	 14	 31:17
5	 LKS	Ochaby	96	 8	 11	 14:14
6	 GKS	Morcinek	Kaczyce	 8	 8	 17:19
7	 LKS	Spójnia	Górki	Wielkie	 8	 8	 23:32
8	 LKS	Rudnik	 8	 6	 12:38
9	 MKS	Promyk	Golasowice	 8	 0	 7:35

lić się dwunastoma bramkami. Kolejny-
mi w klasyfikacji strzelców są Marcin 
Marianek i Krzysztof Słowiński, którzy 
zdobyli po cztery bramki. Trzy trafienia 
na swoim koncie ma Kacper Stańczak,  
a dwa Daniel Ciemała. Po jednej bramce 
mają Szymon Górniok i Łukasz Cekiera. 
Daniel Mężydło jest nie tylko najlep-
szym strzelcem swojej drużyny, ale też 
jednym z najlepszych snajperów w całej 
lidze. W klasyfikacji strzelców skoczow-
skiej B-klasy zajmuje on bowiem drugie 
miejsce tracąc do prowadzącego Marcina 
Bajgera z Iskry Iskrzyczyn tylko jedną 
bramkę. Strzeżący bramki Nierodzimia 
Szymon Duda (trzy spotkania) i Karol 
Kłósko (pięć spotkań) wraz ze swoimi 
defensorami stracili tylko jedenaście 
bramek, co jest drugim najlepszym wy-
nikiem w całej lidze.     

                            Arkadiusz Czapek

LKS Ochaby 96 - KS Nierodzim - 2:3

44/2018/5/R
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PROMOWANIE
Od 16-18 października miasto Ustroń prezentowane było na 

Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon w Pozna-
niu. Ekspozycja miasta miała miejsce na stoisku regionalnym 
województwa śląskiego pod nazwą Beskidy. (…) Wiosną tego roku 
miasto prezentowane było jeszcze na Międzynarodowych Targach 
w Gdańsku, „Glob” w Katowicach i „Lato” w Warszawie. Nasze 
miasto na wszystkich targach jest dobrze oceniane. 

ŻÓŁTACZKA Z CZECH
Informuję, że na terenie Republiki Czeskiej od lipca nastąpił 

wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Epi-
demia rozpoczęła się w Pradze od narkomanów i została przenie-
siona na pozostałą populację. Najwięcej zachorowań zanotowano 
w Pradze oraz województwach środkowoczeskim, ołomunieckim 
i morawskośląskim. W przylegającym do nas województwie mo-
rawskośląskim zachorowało dotąd 50 osób. Najwięcej w powiecie 
Frydek-Mistek (38 osób). W powiecie Karwina zarejestrowano 
2 przypadki (w Bohuminie zachorowała pracownica cukierni). 
Chorują głównie dorośli, dzieci tylko sporadycznie.

PIERWSZE ZWYCIĘSTWO
W piątek 24 października zespół kadetów MKS Ustroń odniósł 

pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach o Mistrzostwo Śląska. Po-
konali faworyzowany zespół SK Górnik Radlin 3:0 (21,16, 20), 
awansując na piąte miejsce w tabeli. Skład MKS: Philipp Stal-
mach, Radosław Niwiński, Michał Błahut, Marcin Kozioł, Michał 
Karchut, Kamil Świerc, Paweł Waszek, Artur Posmyk, Damian 
Bujok, Robert Skrzypczak, Adrian Bujok. Trener - Sławomir Kra-
kowczyk. Sponsorem drużyny jest fi rma Inżbud.     Wybrała:(lsz)

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

KOMANDOR - Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi i nie tylko... Zamów 
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728-
340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl

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

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

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

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

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

MOUNTAIN-MED - profesjo-
nalny masaż medyczny, taping, 
fizykoterapia, 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.

Mieszkanie na wynajem. 515-
286-714.

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

Szukam małego mieszkania do wy-
najęcia w Ustroniu. 531-756-965.

Stabilna firma turystyczna po-
szukuje osoby do drobnych prac 
naprawczych. 609-086-405.

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.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 30.10.2008 r.

www.ustron.pl

*  *  *

 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
13-14.11  Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
15-16.11  Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
17-18.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK

44/2018/6/R

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”	 (25	 zł)
10.11.  XXIX Bieg Legionów, Bulwary nad Wisłą
10.11 19.00 Bal Niepodległościowy, Ustroń Lipowiec (bilet	
	 	 110	zł)	
11.11.  Uroczystości patriotyczne w związku z ob-
  chodami 100-lecia Niepodległości. 
16.11. 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Legendy Mu-
  zyczne: Zbigniew Wodecki”,MDK „Prażakówka”
18.11. 10.30 Jubileusz 120-lecia Ustrońskiego Chóru Ewan-
  gelickiego, kościół ap. Jakuba Starszego
21.11. 17.00 „Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim – po-
  zytywy i negatywy” - wykład ks. prof. Józefa
  Budniaka,  MDK „Prażakówka”

*  *  *

Będę tu śpiewał, może zrobi sobie pani przerwę?   Fot.  M. Niemiec

44/2018/7/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

KONSULTACJE I PRZETARGI 
31.10.2018 r.  został opublikowany konkurs ofert pn: Modernizacja 
budynku OSP Ustroń Centrum  -  termin składania ofert – do dnia 
08.11.2018 do godziny 10:00. Więcej na: www.ustron.bip.info.pl 
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KĄCIK SZACHOWY

POD PATRONATEM 
AKADEMII	SZACHOWEJ 

44/2018/1/O

Białe dają mata w dwóch posunięciach. 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) atrybut rycerza, 8) element ogro-

dzenia, 9) nim tryśnie ropa, 10) dzielnica Warszawy, 
12) szwajcarskie województwo, 14) ważny egzamin, 
15) polska platforma cyfrowa, 16) przydatny w piwnicy, 
19) uczestnictwo, 22) wytwarza prąd, 23) podłoga na 
statku, 24) do pstrykania fotek.

PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mleczna, 
4) baskijski osioł, 5) straszy w zamku, 6) grubszy karton, 
7) przydatny w Andrzejki, 11) siostra Równicy, 13) instru-
ment, 17) klub sportowy, 18) obok pszenicy, 20) w stogu 
siana schowana, 21) rosyjskie auto. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 16 listopada.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 42

NOWA RADA MIASTA

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Beata Kosińska 
z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

CIEKAWOSTKI
Pierwsze zapisy o szachach pochodzą z Persji z lat 70. VI wieku 

naszej ery, choć tak naprawdę dyscyplina pochodzi z Indii.
O szachach pisał w swoim poemacie (który powstał między 

1562, a 1566 rokiem) już Jan Kochanowski. To on opisał polskie 
nazwy fi gur szachowych i przedstawił tę dyscyplinę jako grę 
królewską.

W Londynie w 1851 roku rozegrano pierwszy znaczący mię-
dzynarodowy turniej szachowy. Wygrał go Adolf Anderssen.                                                                          

Pierwsze szachowe mistrzostwa świata kobiet odbyły się 
w 1927 roku. Wygrała w nich Vera Menchik. 

Polak Stanisław Ulam był współautorem pierwszego szacho-
wego programu komputerowego. Powstał on w 1956 roku.

           
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.
 

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

 
44/2018/8/R
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KS Spójnia Landek - KS Kuźnia Ustroń - 1:3

1	 LKS	Czaniec	 13	 32	 26:6
2 KS Kuźnia Ustroń 14 29 31:12
3	 LKS	Drzewiarz	Jasienica	 14	 28	 28:12
4	 LKS	Bełk	 14	 27	 24:18
5	 MKS	Czechowice-Dziedzice	 14	 23	 24:16
6	 KS	Polonia	Łaziska	Górne	 14	 23	 20:13
7	 Tyski	Sport	II	S.A.	 13	 21	 23:18
8	 GKS	Radziechowy-Wieprz	 14	 18	 16:14
9	 LKS	Goczałkowice	 14	 16	 16:20
10	 GKS	Dąb	Gaszowice	 14	 16	 17:34
11	 MKP	Odra	Centrum	Wodzisław	 14	 15	 20:16
12	 KS	Unia	Racibórz	 14	 15	 16:18
13	 TS	Podbeskidzie	II	BB	 14	 13	 19:29
14	 LKS	Wilki	Wilcza	 14	 12	 19:26
15	 KS	Spójnia	Landek	 14	 9	 10:22
16	 KS	Płomień	Połomia	 14	 4	 10:453

W ostatnią sobotę Kuźnia Ustroń na 
wyjeździe mierzyła się ze Spójnią Lan-
dek. Podopieczni trenera Mateusza Że-
browskiego w starciu z przedostatnią  
w ligowej tabeli Spójnią byli zdecydowa-
nym faworytem do zwycięstwa, jednak 
należało pamiętać o tym, iż drużyna 
Kuźni jeszcze nigdy nie wygrała na boi-
sku w Landku. W pierwszej połowie oba 
zespoły miały szansę na objęcie prowa-
dzenia, jednak kibice w pierwszych trzech 
kwadransach nie obejrzeli żadnej bramki. 
Już na samym początku drugiej połowy 
Kuźnia objęła prowadzenie, dzięki sa-
mobójczemu trafieniu obrońcy Spójni. 
Gospodarze nie zamierzali się poddawać 
i w 51 minucie Wojciech Małyjurek do-
prowadził do wyrównania. Nie minęły 
nawet cztery minuty, a Kuźnia znowu 

prowadziła! Drugą bramkę tego dnia dla 
ustrońskiej drużyny zdobył Michał Pietra-
czyk, który wykorzystał podanie Bartosza 
Iskrzyckiego. Zwycięstwo podopiecznych 
trenera Mateusza Żebrowskiego przypie-
czętował Maksymilian Wojtasik, który 
w 66 minucie skutecznym lobem zmusił 
bramkarza miejscowych do trzeciej już 
w tym spotkaniu kapitulacji. Po tym 
zwycięstwie Kuźnia Ustroń awansowa-
ła na drugie miejsce w ligowej tabeli.  
W przyszłym tygodniu ustrońscy piłkarze 
udadzą się do Bełku, gdzie ich rywalem 
będzie z KS Decor Bełk, który zajmuje  
w lidze wysokie czwarte miejsce.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz - Michał Pszczółka (od 68. minuty 
Arkadiusz Trybulec), Konrad Pala, Anton 
Fizek, Dariusz Rucki, Bartosz Iskrzycki 

(od 88. minuty Dawid Madzia), Arkadiusz 
Jaworski (od 90. minuty Dawid Foldyna), 
Konrad Kuder, Jakub Waliczek, Michał 
Pietraczyk (od 72. minuty Adrian Sikora), 
Maksymilian Wojtasik. 

                              Arkadiusz Czapek

Już w pierwszej kolejce Śląskiej Ligi 
Wojewódzkiej Młodzików (Grupa A) 
szczypiorniści MKS Ustroń dali prawdzi-
wy popis swoich olbrzymich umiejętności 
i potwierdzili, że nie bez przypadku są 
uznawani za jednych z najpoważniejszych 
kandydatów do zdobycia Mistrzostwa 
Śląska. Pierwszym zespołem, który prze-
konał się o sile podopiecznych trenera 
Piotra Bejnara był MKS Siemion Sie-
mianowice. MKS Ustroń nie dał swym 
rywalom żadnych szans i pewnie wygrał 
44:16. W kolejnym meczu ustroniacy 
na własnej hali gościli MUKS Zagłębie 
Sosnowiec. Szczypiorniści MKSu nie 
byli zbytnio gościnni w tym spotkaniu, 

ponieważ szybko pozbawili sosnowi-
czan myśli o dobrym wyniku i pokonali 
ich różnicą ponad dwudziestu bramek.  
W trzeciej kolejce ustroniacy udali się do 
Rudy Śląskiej, gdzie rywalizowali z miej-
scowym Grunwaldem. Mecz ten zapowia-
dał się niezwykle interesująco, ponieważ 
zarówno MKS, jak i Grunwald uchodzą 
za głównych kandydatów do wygrania 
całej ligi. Ustrońscy szczypiorniści już 
w pierwszych minutach stłamsili swych 
rywali i całkowicie kontrolowali sytuację 
na parkiecie. Fakt, że w pierwszej połowie 
stracili tylko pięć bramek, mówi wiele  
o przebiegu tego spotkania. W drugiej 
połowie trener Piotr Bejnar dał szansę 

LANDEK ODCZAROWANY 

ZWYCIĘSKI MARSZ

zagrania wszystkim zawodnikom, a ci 
pokazali, jak mocnym zespołem jest MKS, 
ponieważ przewaga naszych zdolnych 
szczypiornistów w dalszym ciągu się 
powiększała. Ostatecznie MKS Ustroń 
wygrał 32:16, a najlepszym strzelcem tego 
spotkania został Patryk Siekierka, który 
popisał się aż dziesięcioma trafieniami.  
W kolejce numer cztery MKS podejmował 
na hali przy ulicy Partyzantów MKS Zryw 
Chorzów. Po pierwszej połowie pod-
opieczni trenera Piotra Bejnara prowadzili 
19:12. W drugiej odsłonie tego spotkania 
nasi szczypiorniści szybko pozbawili 
przyjezdnych marzeń o dobrym wyniku. 
Przewaga naszych zdolnych ustrońskich 
zawodników stale się zwiększała. Po 
ostatniej syrenie tablica wyników pokazy-
wała zdecydowany triumf Ustronia 43:24. 
Prawdziwą zmorą bramkarza Zrywu był  
w tym meczu Ignacy Jaworski, który 
zdobył 11 bramek. W piątym spotkaniu 
MKS na mecz ligowy pojechał do Zabrza, 
gdzie grał z drugą drużyną Pogoni, która  
w dotychczasowych spotkaniach tylko 
przegrywała i zasłużenie okupowała ostat-
nią pozycję w tabeli. Spotkanie z czerwo-
ną latarnią ligi nie mogło się zakończyć 
innym rezultatem jak zwycięstwem MKSu 
Ustroń. Ostatecznie nasi szczypiorniści 
wygrali 34:16, a najlepszym strzelcem 
naszej ustrońskiej drużyny był Aleksander 
Bejnar, który aż szesnastokrotnie umieścił 
piłkę w bramce zabrzan.  

Najbliższy ligowy mecz MKS Ustroń 
zagra 12 listopada o godzinie 16:30 na 
hali przy ulicy Partyzantów, a ich rywalem 
będzie UKS 31 Rokitnica Zabrze. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy.  

                                 Arkadiusz Czapek

Fot. Krystian Medwid


