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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W numerze m.in.: są pienią-
dze na remont ul. Fabrycznej 
i III etap remontu ul. Szpital-
nej, relacje ze spotkań miesz-
kańców Zawodzia i Lipowca, 
oświadczenie Klubu Radnych 
Ustroniacy, terminy zebrań 
budżetowych, zmagania OSP 
Ustronia i Brennej, Polak Wę-
gier - dwa bratanki, wspo-
mnienie o Pawle Gogółce, ży-
ciowy wynik Kajetanowicza...

(cd. na str. 6)

Zarząd Osiedla Polana oraz radny Damian Ryszawy pragną serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację dziewiątej już 
edycji sprzątania dzielnicy Polana: Stowarzyszeniu Jaszowiec, włodarzom Domu Nauczyciela, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Przedszkolnymi, nauczycielom, a w szczególności wszystkim rodzicom oraz dzieciom, które tak licznie przybyły sprzątać naszą dzielnicę.              

X

R E K L A M A
w Gazecie Ustrońskiej

Zapraszamy
do redakcji!

33 854 34 67
gazeta@ustron.pl
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(cd. na str. 12)
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Efektowny występ dzieci z Przedszkola nr 6 w Nierodzimiu.                     Fot. L. Szkaradnik

FESTIWAL 
ŻYWOTNOŚCI I WIGORU

Na rynku tego lata można było uczestniczyć w wielu imprezach o różnorodnym 
charakterze, lecz podczas wakacji trudno obejrzeć występy dzieci, które zawsze 
korzystnie nastrajają słuchaczy, wnosząc wiele dynamiki i radości. Toteż był to zna-
komity pomysł organizatorów, by zmienić coroczny termin i zorganizować X Między-
narodowy Dzień Osób Starszych podczas roku szkolnego z udziałem najmłodszych. 
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konano pięć dodatkowych 
przejazdów awaryjnych. Jeden  
z nich powstał w  Międzyświe-
ciu. W dziesięciu już istnie-
jących wymieniono na nowe 
bariery ochronne. Wszystkie 
przejazdy są odpowiednio 
oznakowane i będą służyły  
w razie potrzeby służbom ra-
tunkowym.  

Gruntowny remont przejdzie 
miejska kamienica Rynek 3 
w Skoczowie. Zostanie w niej 
ulokowane Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Dwa piętra wy-
pełnią interaktywne wystawy  
i rozmaite elementy edukacyj-
ne, które pokażą zasoby przy-
rodnicze skoczowskiego Gór-
nego Boru.                               (nik)
 

są m.in. pomniki generała 
Jerzego Ziętka na Zawodziu  
i profesora Jana Szczepańskie-
go na skwerze koło ustrońskiej 
biblioteki. Cieszyński artysta 
rzeźbiarz przeżył 84 lata. Spo-
czął na cmentarzu ewangeli-
ckim w Cieszynie.

W gminach powiatu cieszyń-
skiego wybierani są laureaci 
Srebrnej Cieszynianki 2019. 
Wyróżnienie to przyznawa-
ne jest osobom zasłużonym 
w różny sposób dla lokalnej 
społeczności. Wyboru spo-
śród zgłoszonych kandyda-
tów dokonują radni. Wręczenie 
statuetek tradycyjnie nastąpi 
podczas uroczystej sesji, 11 li-
stopada w cieszyńskim teatrze.

„Dobra Pani”, czyli hrabina 
Gabriela von Thun Hohenstein, 
ostatnia właścicielka mająt-
ku ziemskiego w Kończycach 
Wielkich, będzie miała po-
mnik. Postać hrabiny siedzącej 
na ławce, pojawi się w rejonie 
parkingu koło kościoła. 

Trwa przebudowa mostu nad 
Wisłą w Ochabach. Stara kon-
strukcja została rozebrana. 
Obowiązuje tymczasowa or-
ganizacja ruchu na ulicy Stra-
żackiej. Nowa przeprawa nad 
rzeką powinna być gotowa 
pod koniec tego roku. Koszt 
wynosi 7,7 mln zł. 

Na drodze ekspresowej S 52 
Cieszyn – Bielsko-Biała wy-

to i owo
z 

okolicy
Góralskie dożynki w Istebnej 
zorganizowane w minioną nie-
dzielę, zamknęły serial związa-
ny ze świętowaniem plonów  
w powiecie cieszyńskim. 
Pierwsza tegoroczna dożyn-
kowa uroczystość, co nie za-
szkodzi przypomnieć, odbyła 
się w Ustroniu.

10 września zmarł Jan Herma 
– twórca pomników, pedagog, 
profesor sztuki. Jego dziełem 

*  *  *

*  *  * *  *  *

*  *  *

*  *  *

CIESZYŃSKIE POMNIKI PRZYRODY 
Ustroński Klub Ekologiczny zaprasza na  spotkanie w czwartek 

19 września o godz. 17.00 w Izbie Przyrodniczo – Historycznej  
w Nadleśnictwie Ustroń o tematyce: Cieszyńskie pomniki przy-
rody. Autorami są klubowicze – A. Dorda i St. Kawecki oraz 
Członek Goreckiego Klubu Przyrodniczego – M. Fiedor. 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 PRZYJMUJE ZAPISY NA NOWY ROK 

AKADEMICKI 2019/2020
Jeszcze do 24 września w sie-

dzibie UTW Ustroń w Akademii 
Esprit przyjmowane są zapisy 
na nowy rok akademicki. Zapisy 
na zajęcia poszczególnych sekcji 
wraz z opłatą składki członkow-
skiej za I semestr w wysokości 40 
zł (10 zł/miesiąc) przyjmujemy we 

wtorki i czwartki w godz. od 10.00 - 12.00 w sekretariacie AE. 
Szczegóły na stronie internetowej Akademii Esprit oraz Miasta 
Ustroń, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie UTW. Inauguracja 
roku akademickiego odbędzie się 27 września 2019 roku o godz. 
16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Praża-
kówka”. Wykład inauguracyjny przedstawi dr Jan Olbrycht - poseł 
do Parlamentu Europejskiego, socjolog, samorządowiec, ekspert 
w zakresie budżetu UE. Temat wystąpienia: „Problemy stojące 
przed Europą u progu trzeciej dekady XXI wieku”. W części 
artystycznej wystąpi znakomita ustrońska wokalistka Karolina 
Kidoń, akompaniament Tomasz Pala.

Przyjmujemy zapisy na następujące zajęcia: Kontynuacja 

projektu i nowe zajęcia w ramach projektu (bezpłatnie); Język 
angielski; Język niemiecki; Język czeski; Zajęcia komputerowe 
Uwaga: Uczestników sekcji, którzy kontynuują zajęcia w ramach 
projektu prosimy także o potwierdzenie udziału w zajęciach. Po 
zakończeniu projektu z języków i informatyki zajęcia będą kon-
tynuowane odpłatnie na ogólnie obowiązujących zasadach UTW. 

Zajęcia płatne: Język angielski, Gimnastyka dla Pań, Joga, 
Taniec liniowy, Trening pamięci, Plastyka (malarstwo), Aquaa-
erobik w basenie solankowym, Taniec towarzyski (zapisy parami), 
Nordic Walking, Tai Chi.

Raz w miesiącu odbywać się będą wykłady. Realizowany 
będzie także cykl zajęć warsztatowych oraz wycieczek do kina, 
teatru i krajoznawczych. Harmonogram zajęć, warsztatów oraz 
wykładów i wycieczek przedstawiony zostanie do 27 września. 
Zajęcia rozpoczną się od 1 października.

Osoby zainteresowane udziałem w propozycjach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku proszone są o uiszczenie składki członkowskiej 
w wysokości 10 zł za miesiąc płatne z góry za pierwszy semestr 
(4 miesiące) tj. 40 zł. Opłaty za 1 godzinę zajęć pozostają bez 
zmian, wynoszą 8 zł za 1 godzinę zegarową. Opłaty należy re-
gulować z góry za każdy miesiąc, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
zajęć danego miesiąca.

Szczegóły na stronie www.esprit-akademia.pl
Serdecznie zapraszamy seniorów do aktywności. Dyżury Rady 

Programowej: Wtorek 10.00-12.00 - Akademia Esprit.     UTW

Stowarzyszenie Lipowiec pragnie zaprosić do Lipowca na 
Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 22 września 2019 
r. Startujemy o godzinie 14:00 spod Pubu Pod Beczką. Zabieramy 
swoją rodzinę, bliskich, znajomych, rowery i dobry humor! Impre-
za organizowana jest dzięki Programowi Działaj Lokalnie Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej oraz partnerom: Powiat Cieszyński, Bank 
Spółdzielczy w Cieszynie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie, 
samorządy: Chybie, Goleszów, Gmina Hażlach, Gmina Istebna, 
Skoczów, Miasto Ustroń, Miasto Wisła, Wiślańskie Centrum 
Kultury. Zapraszamy do spędzenia miło niedzielnego popołudnia  
w miłej atmosferze!               STOWARZYSZENIE LIPOWIEC

2. RODZINNY 
RAJD ROWEROWY

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
nr GU.ZP.271.3.01.2019

Kierownik Jednostki Budżetowej pn. Gazeta Ustrońska
43-450 Ustroń ul. Rynek 4

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:
Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi druku tygo-

dnika „Gazeta Ustrońska” w formacie A4 o objętości 16-20 stron 
zszytych na papierze kreda 90 g matowa.

Wielkość nakładu Zamawiający każdorazowo ustali na siedem 
dni przed planowanym drukiem i będzie w przedziale 1000 - 2000 
egzemplarzy – średnio 1200 egzemplarzy.

Wydrukowaną gazetę Wykonawca dostarczy do siedziby gazety 
(43-450 Ustroń ul. Rynek 4) na własny koszt w terminie wskaza-
nym przez Zamawiającego.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowa-
nia oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, 
biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: 
zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony 
internetowej www.ustron.bip.info.pl

PRZETARG NA DRUK 
GAZETY USTROŃSKIEJ
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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

37/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Helena Stoszek  lat 80 ul. Jasna
Edward Glajc   lat 75 ul. Lipowska
Franciszek Zawada  lat 65 ul. Jelenica
Jerzy Górniok  lat 59 ul. Lipowska

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 

37/2019/2/R

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Anna Maria Szwarc z Ustronia Zawodzia 

i Artur Robert Steczkiewicz z Ustronia Zawodzia

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

*   *   *

*   *   *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
PONIWCA

27 września o godzinie 17.00 w Parku Poniwiec odbędzie się 
spotkanie mieszkańców Poniwca z Burmistrzem. 

ZAPISY  DO  OGNISKA  MUZYCZNEGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 

że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2019/2020 
odbywają się nadal telefonicznie u kierownika Ogniska Mu-
zycznego (nr tel. kom.: 501 057 750). Oferujemy naukę gry 
na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, key-
boardzie, flecie poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej, 
klarnecie, akordeonie oraz w klasie śpiewu rozrywkowego – dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, a także zajęcia  
w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym  
dla dzieci w wieku 3-5 lat. Nauka trwa 6 lat w ognisku I stopnia  
i 3 lata w ognisku II stopnia. Czesne za lekcje płatne jest przez 10 
miesięcy, tj. od września do czerwca i w zależności od wybranej 
oferty wynosi od 75 do 180 zł miesięcznie. TKA zapewnia wysoko 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, najniższe ceny spośród 
placówek o podobnym charakterze, komfortowe warunki, a także 
możliwość wypożyczenia instrumentu. Zapraszamy również na pro-
fil na facebooku i stronę internetową www.tka.vot.pl    Zarząd TKA

INWENTARYZACJA 
ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI 

Miasto Ustroń przy współpracy z Ministerstwem Technologii  
i Przedsiębiorczości realizuje projekt „Zintegrowany system 
wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”. 
Głównym celem projektu jest m.in. – stworzenie prototypu syste-
mu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń 
grzewczych i narzędziami do analizy tych danych. Miasto Ustroń 
podpisało umowę z Zakładem Kominiarskim Waszek, który prze-
prowadza inwentaryzację źródeł ciepła na terenie miasta. Prosi 
się właścicieli nieruchomości o umożliwienie przeprowadzenia 
takiej inwentaryzacji. Dane pozyskane przez kominiarzy posłużą 
jedynie do stworzenia bazy danych pomocnej przy realizacji pro-
gramu.                      Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Ustroń

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
POLANY 

Rada osiedla Polana oraz radny Damian Ryszawy serdecznie 
zapraszają na zebranie mieszkańców Polany w sprawie wnio-
sków do budżetu miasta Ustroń na 2020 r. Zebranie odbędzie się  
w dniu 24 września o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 
3 z oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu Polanie.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
NIERODZIMIA

Zarząd osiedla Ustroń Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką 
zapraszają mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbędzie 
się 26 września (czwartek) o godz. 17.00 w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 6. Na zebraniu mieszkańcy będą mogli składać 
wnioski do budżetu miasta na 2020 r.

*   *   *

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW 
USTROŃ GÓRNY

Radni Rady Miasta Ustroń Daria Staniek oraz Aleksander 
Poniatowski zapraszają mieszkańców osiedla Ustroń Górny na 
spotkanie, które odbędzie się 23 września (poniedziałek) o godz. 
17.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1. Na spotkaniu miesz-
kańcy będą mogli składać wnioski do budżetu miasta na 2020 r.

STO CZEPCÓW W MUZEUM
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy w niepowta-

rzalnym klimacie pt. „100 czepców na 100-lecie niepodległości 
państwa polskiego”. Po raz pierwszy zaprezentowana zostanie 
w Ustroniu tak bogata kolekcja najpiękniejszych czepców ze 
zbiorów własnych placówki oraz Przyjaciół.  W trakcie spotkania 
tajniki stroju cieszyńskiego, noszonego w Ustroniu, przedstawią 
etnografowie z Muzeum Ustrońskiego. Odbędzie się również 
pokaz wykonywania koronki klockowej, zaprezentowany przez 
Mistrzynię z Cisownicy, podczas którego każdy będzie mógł 
spróbować wykonania prostych splotów. Czekamy na Państwa 
w sobotę, 28 września, o godz. 15:00.

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW 
USTROŃ DOLNY

Radni Rady Miasta Ustroń Mirosław Szuba i Dariusz Śleziona 
zapraszają mieszkańców osiedla Ustroń Dolny na spotkanie, które 
odbędzie się 25 września (środa) o godz. 17.00 w MDK Praża-
kówka. Na spotkaniu mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 
budżetu miasta na 2020 r.
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To już jest taka ustrońsko-brenniańska 
tradycja. Po raz kolejny druhowie ochot-
nicy wzięli udział w Międzygminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Za-
wody rozgrywane są we wrześniu, ale 
miejsce pożarniczej rywalizacji co roku 
jest inne. Raz jednostki spotykają się 
w Brennej, a innym razem w Ustroniu. 
W tym roku rola gospodarza przypadła 
Ustroniowi. 14 września o godzinie 9.00 
przy muzyce orkiestry, nastąpił przemarsz 
uczestników spod remizy OSP Nierodzim 
na pobliski stadion. Tam też nastąpiło 
oficjalne otwarcie zawodów, którego 
dokonał komendant miejski OSP Marek 
Szalbot. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
burmistrza Ustronia – Przemysława Kor-
cza, zastępcy burmistrza – Doroty Fijak, 
prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego 
ZOSP w Ustroniu – druha Ireneusza 
Szarca, naczelnik Wydziału Spraw Oby-
watelskich i Zarządzania Kryzysowego 
Miasta Ustroń – Alicji Żyły, komendanta 
Gminnego Gminy Brenna – druha Józefa 
Ferfeckiego i delegacji Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Ustroń-Brenna. 
Swoją obecnością zaszczycili nas również 
przedstawiciele miasta partnerskiego na 
czele z wójt Ustronia Morskiego Ber-

nadetą Borkowską oraz prezesem OSP 
Ustronia Morskiego Stefanem Jagie-
łowiczem. Powitano również Komisję 
Sędziowską na czele z dowódcą Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu star-

szym kapitanem Adrianem Zygmańskim. 
– Druhny, Druhowie, zawody pożar-

nicze nie są tylko czasem spędzonym na 
pokazaniu tego, co nauczyliście się, co 
macie w swoim doświadczeniu. Są też 
kolejnym elementem podnoszenia Wa-
szych kwalifikacji. Każde ćwiczenia i za-
wody są po to, aby mieszkańcy Ustronia, 
których mam zaszczyt reprezentować, 
czuli się bezpieczniej. Dziękuję Wam 
za to, że jesteście. To jest służba dla 
naszego społeczeństwa, za którą bardzo 
gorąco Wam dziękuję – mówił burmistrz 
Przemysław Korcz. 

Zawody zostały rozegrane w dwóch 
konkurencjach: sztafeta oraz ćwiczenie 
bojowe. Klasyfikacja końcowa: Grupa 
A – 1. miejsce OSP Lipowiec (sekcja 1), 
2. miejsce OSP Lipowiec (sekcja 2), 3. 
miejsce OSP Nierodzim, 4. miejsce OSP 
Centrum, 5. miejsce OSP Polana.  Grupa 
C – kobiety – 1.miejsce OSP Lipowiec. 
2. miejsce OSP Nierodzim. 

– Uważam, że wszyscy jesteście na-
grodzeni i wszyscy wygraliście, ale tylko 
dlatego, że uczestniczyliście w tych za-
wodach. Pragnę serdecznie podziękować 
władzom Ustronia, przede wszystkim 
Burmistrzowi za zaproszenie nas, na te 
zawody. Obiecuję, że będziemy dalej 
współpracować. Liczę na ścisłą współ-
pracę – stwierdziła wójt Ustronia Mor-
skiego, Bernadeta Borkowska.     

                                     Natalia Biernat

Druhowie z Lipowca i Ustronia Morskiego.                                                     Fot. N. Biernat

WSZYSCY WYGRALI

Drużyna z Nierodzimia w akcji.                                                                     Fot. N. Biernat

37/2019/4/R

37/2019/3/R
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WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

Miasto otrzymało dotację na remont ul. Fabrycznej.                                   Fot. M. Niemiec

W dniu 9 września bieżącego roku jako 
Miasto Ustroń otrzymaliśmy dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
Województwa Śląskiego. 

Jako jedyni z całego powiatu zyska-
liśmy aż 80% dofinansowania na ul. 
Szpitalną. Dzięki tym środkom zreali-
zujemy zadanie o nazwie: „Rozbudowa 
ulicy Szpitalnej wraz z budową ciągu 
pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawo-
dziu – etap 3”. Kwota dofinansowania 
ul. Szpitalnej wynosi 1.665.160,00 zł. 

Z kolei 50% dofinansowania otrzy-
maliśmy na zadanie: „Rozbudowa dro-
gi gminnej nr 592038 S ul. Fabryczna  
w Ustroniu”. W tym przypadku kwota 
dofinansowania wynosi 844.991,00 zł. 
Ulica Fabryczna, to droga, która już od 
dłuższego czasu czekała na tę inwestycję. 
Dziś możemy z pełną odpowiedzialnoś-
cią powiedzieć, że będzie realizowana. 

Pozyskane środki zostaną wprowadza-
ne do budżetu miasta na najbliższej sesji 
Rady Miasta. W marcu ruszy kolejny 

projekt dotyczący składania wniosków, 
w którym oczywiście weźmiemy czynny 
udział. 

Teraz czekamy już tylko na przygo-
towanie umów przez Urząd Wojewódz-
ki, o czym wspominał wicewojewoda 
Jan Chrząszcz. Następnie podpisujemy 
umowę i przystępujemy do kolejnego 
etapu prac. 

W efekcie realizacja obu inwestycji 
nastąpi w roku 2020. 

Symboliczne czeki z rąk wiceministra 
Stanisława Szweda oraz wicewojewody 
śląskiego Jana Chrząszcza odebrała wi-
ceburmistrz Ustronia Dorota Fijak. 

O pozyskanych środkach 
na nowe inwestycje

mówi 
burmistrz

Przemysław Korcz

Podczas niedawnych drużynowych mi-
strzostw Polski w szachach, w spotkaniu 
towarzyskim, CEO Grupy Mokate Adam 
Mokrysz pokonał Alinę Kashlinskayę. 
Rosjanka to arcymistrzyni od 2009 roku 
i posiadaczka męskiego tytułu mistrza 
międzynarodowego od 2014 roku.

Wygrana z tak utytułowaną zawodnicz-
ką (grano na czas) to – mimo towarzy-
skiego charakteru gry – nie lada sukces 
Adama Mokrysza. Prezes Mokate z po-
wodzeniem od lat gra w szachy, jednak 
Rosjanka jest zawodowcem i należy do 
najlepszych na świecie.

Grupa Mokate regularnie wspiera  
i współorganizuje turnieje i mistrzostwa 
szachowe w myśl hasła „Mokate pobudza 
myślenie”. Firma jest partnerem Polskie-

ADAM MOKRYSZ 
WYGRAŁ 

Z SZACHOWĄ 
MISTRZYNIĄ 

EUROPY

go Związku Szachowego, a jej Prezes 
uczestniczy w turniejach i imprezach sza-
chowych. Powołał m.in. Akademię Sza-

chową Mokate, a także wspomaga projekt 
„Edukacja przez szachy w szkole”.

                              Paweł Sikora

Andrzej Matusiak, Prezes Śląskiego Związku Szachowego oraz Adam Mokrysz, Prezes MOKATE.
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Szanowni mieszkańcy,  
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2019 roku zapyta-

łem Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustroniu Marcina 
Janika o dwie rzeczy:  

1) „Nie było mnie na tym głosowaniu (dotyczącym mandatu 
radnej Staniek), ale solidaryzuję się z koleżankami i kolegami, 
którzy wstrzymali się od głosu, domagając się opinii prawnej. 
Najgorsze jest to, co pan powiedział w wywiadzie dla portalu 
Ox.pl – stwierdził pan, że sytuacja ma charakter polityczny  
z zawiścią i zazdrością w tle. Radni, którzy wstrzymali się od 
głosu i ja, który się z nimi solidaryzuję, nie mamy takich odczuć. 
Chciałbym, żeby Pan tutaj, przed naszymi mieszkańcami, wy-
jaśnił, co miał pan na myśli i kto ma tę zawiść i zazdrość w tle”.

2) Drugie moje pytanie dotyczyło pisma z dnia 30 kwietnia 
2019 roku zaadresowanego do Rady Miasta Ustroń, w którym 
Pani Daria Staniek złożyła wyjaśnienia dotyczące jej mandatu  
i prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.  

„Panie przewodniczący, pytanie mam jedno: dlaczego zataił pan 
to pismo przed radnymi? I jeszcze drugie, do państwa radnych. 
Czy w sytuacji, gdzie są radni równi i równiejsi, jak widać, nie 
boicie się tego, że w przyszłości w przypadku mniej lub bardziej 
kontrowersyjnych głosowań, nie będzie nam dostarczana rzetel-
na wiedza i nie będą nam przekazywane wszystkie dokumenty, 
abyśmy mogli pracować dla naszych mieszkańców?”

W odpowiedzi na pierwsze pytanie Pan Janik powiedział:
„Jestem człowiekiem prostym. Mówię to, co myślę i mówię to, 

co wiem. W ramach tego wywiadu powiedziałem to, co myślę  
i to, co wiem. Nie komentowałem, przede wszystkim, głosowania 
radnych. Nigdy tego nie robię. Jeżeli ktoś z państwa poczuł się 
urażony moją wypowiedzią, że podejrzewam radnego o działania 
polityczne, zawiść i zazdrość, to od tego są sądy powszechne, 
aby złożyć na mnie skargę”.

W odpowiedzi na drugie pytanie usłyszałem:
„Zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. W jego ramach 

zwróciłem się do pani Darii, aby wyjaśniła kwestię poruszaną 
przez nadzór prawny. To właśnie to pismo, na jego podstawie 
powstała uchwała i uzasadnienie do niej. Zarzut, że coś zataiłem, 
jest nieprawdziwy.”

Zapytałem więc, „dlaczego dokument nie został udostępniony 
na tabletach, które są w posiadaniu każdego radnego?”

Wywiązał się między nami dialog. 
Marcin Janik: Pan sugeruje, żeby całą korespondencję na linii 

przewodniczący – różne inne podmioty udostępniać na tabletach 
radnych...

Damian Ryszawy: Przeczytam raz jeszcze, do kogo jest zaad-
resowane pismo: „Do Rady Miasta Ustroń”. Czy pan występuje 
w 15. osobach?

Marcin Janik: Nie sądzę. 
Damian Ryszawy: To proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 

pan nie przedstawił tego pisma wszystkim radnym. 
Marcin Janik: Bo to pismo było przygotowane przez panią 

radną Darię Staniek w ramach toczącego się postępowania wy-
jaśniającego. Każdy radny ma prawo do wglądu do wszystkich 
dokumentów we wszystkich wydziałach.

OŚWIADCZENIE RADNYCH 
MIASTA USTROŃ

Damian Ryszawy: Jeżeli pismo jest adresowane do Rady Miasta 
Ustroń, ja, i myślę, że nie tylko ja, życzyłbym sobie, aby to pismo 
trafiło w nasze ręce.

Marcin Janik: Takich pism jest w miesiącu, powiem szczerze, 
wiele. Z punktu widzenia administracji, trudno by mi było wszyst-
kie pisma kserować, wrzucać do poszczególnych przegródek. 
Pracą rady kieruje przewodniczący i mam takie zadanie, aby 
niektóre pisma i sprawy odpowiednio pokierować. To pismo 
dotyczyło postępowania wyjaśniającego. 

Damian Ryszawy: Natomiast my powinniśmy mieć rzetelną 
wiedzę, którą przedstawiła pani Daria i na podstawie tej wiedzy,  
z tego pisma, podjąć rzetelną i obiektywną decyzję. Nikt z rad-
nych nie miał tego pisma do wglądu.  

W związku z moimi pytaniami zadanymi na sierpniowej sesji 
Rady Miasta, w ostatnim wydaniu Gazety Ustrońskiej zostałem 
posądzony przez Pana Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń 
Marcina Janika o kłamstwo oraz cyniczną manipulację opinią 
publiczną wprowadzając w błąd mieszkańców oraz osoby za-
interesowane. 

Drodzy mieszkańcy nigdy nikogo nie manipulowałem i nie 
będę manipulował i tym bardziej nie skłamałem w tej sprawie 
i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Zadaję pytania na na-
grywanej sesji Rady Miasta, na której druga strona może w tym 
samym momencie odpowiedzieć. W moim odczuciu manipulacji 
dokonuje się właśnie przez media, kiedy to druga strona w da-
nym momencie nie ma możliwości  obrony.  Ja tego nie robiłem 
i nigdy nie będę robił. Każdy z nas Radnych Miasta Ustroń 
został wybrany przez mieszkańców i dla nich zobowiązał się 
pracować. Aby móc pracować dla dobra naszego Ustronia muszą 
nam być dostarczane wszystkie dokumenty do nas adresowane. 
Nie godzę się na sytuację, w której Radni musieliby dopytywać 
Przewodniczącego Janika o pisma czy dokumenty przytaczane 
w uzasadnieniu uchwał. Jako przewodniczący Klubu Radnych 
Ustroniacy żądam od Przewodniczącego Rady Miasta w Ustroniu 
Marcina Janika aby wszystkie dokumenty adresowane do Rady 
Miasta Ustroń trafiały do Radnych w formie elektronicznej na 
tablety.                                                                Damian Ryszawy

Dosyć długo nikt nie sprowokował mnie do napisania kolejnego 
listu do redakcji. Moment ten nastąpił po przeczytaniu w ostatniej 
„Gazecie Ustrońskiej”, że znowu nastąpił atak na osobę znaną  
i szanowaną, w dodatku odnoszącą sukcesy. A jeszcze dzieje się to 
pod płaszczykiem dbałości o moralność i etykę. Czy radni są od 
tego? Nie, dlatego muszę znów zabrać głos.

Jeśli temat radnej Darii Staniek miał swój początek w kadencji 
RM 2014-18 (jeszcze wtedy mieszkanki bez mandatu) i nie był  
w znaczący sposób dalej kontynuowany, to nie rozumiem, dlaczego 
znów ujrzał światło dzienne. Obserwując, kto stale manipuluje 
opinią społeczną można dojść do wniosku, iż bardzo zależy mu 
na tym, aby zniszczyć karierę radnej.  

Osobom, które firmują ten konflikt szczerze doradzam, aby 
zaprzestały tego precedensu, bo zazdrość, zawiść i pycha, jak już 
wielokrotnie pisałam, nie są dobrymi doradcami w żadnej kwestii. 
Apeluję, aby dać sobie spokój z dalszym sianiem fermentu, bo kto 
jaką bronią walczy, od niej ginie! W Ustroniu jest o wiele więcej 
ważniejszych spraw do rozpatrzenia i załatwienia. Elżbieta Sikora     

LIST DO REDAKCJI

Nadleśnictwo Ustroń zaprasza do wzięcia udziału w ogólno-
polskiej akcji pod nazwą: „Razem #sprzątaMY polskie lasy”. 
Chętnych zapraszamy 20 września na godz. 11 pod Czantorią 
na Kępę u Jonka. Na chętnych do pomocy będą czekały worki 
na śmieci, rękawice oraz opiekunowie. Akcja została objęta 
patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

Razem #sprzątaMY 
polskie lasy

W nawiązaniu do artykułu napisanego przez Pana Marcina 
Janika Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń, członka Klu-
bu Radnych Projekt Ustroń, opublikowanego w 36 numerze 
Gazety Ustrońskiej z dnia 12 września 2019 r., w którym 
twierdzi, że pismo napisane przez Panią Darię było znane 
Radnym Miasta Ustroń, oświadczamy, że zgodnie z prawdą  
i rzeczywistością pisma od Pani Darii Staniek z dnia 30 kwietnia 
2019 r. nie było w folderach dostępnych dla Radnych na table-
tach i nie znaliśmy jego treści przed głosowaniem nad uchwałą  
w sprawie mandatu Radnej Staniek.              Jadwiga Krężelok, 

Wincenty Janus, Sławomir Haratyk,
Paweł Sztefek, Piotr Roman, Damian Ryszawy

*   *   *
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OFICJALNE POCZĄTKI 25-LECIA WSPÓŁPRACY 
USTRONIA I  HAJDÚNÁNÁS

 W związku z przypadającą w tym roku 25 rocznicą podpisa-
nia umowy o partnerstwie miast Ustronia i Hajdúnánás, gwoli 
prawdy historycznej, pragnę przybliżyć kulisy początków tej 
współpracy. Czas zaciera naszą pamięć, więc warto ją odświeżyć.

Inicjatorem współpracy obu miast był ówczesny zastępca 
burmistrza dr András Éles. 

To on zwrócił się do władz Ustronia z propozycją podpisania 
obopólnego oświadczenia o przyjaźni i współpracy.

A zaczęło się od Zakładów Energetycznych w Gliwicach, 
prowadzących wymianę bezdewizową z odpowiednikiem okręgu 
Hajdú-Bihar, do którego należy również Hajdúnánás. Energetycy 
węgierscy odpoczywali w ustrońskim „Elektronie”. Przyjeżdżali 
pełnymi autokarami. Jak widać wymiana urlopowiczów z Polski 
i Węgier zaczęła się w Ustroniu dużo wcześniej przed podpisa-
niem porozumienia.

 A. Éles przyjaźnił się z dyrektorem Gliwickich Zakładów 
Energetycznych Alfredem Topolą i jego zastępcą Stanisławem 
Ernestem Jaszczykiem, u którego urlopy spędzał w jego daczy 
w Brennej. Zauroczony Beskidami, zaczął poszukiwania miasta 
partnerskiego. Tłumacz Zakładów Energetycznych, Bronisław 
Łuszczkiewicz zaproponował Szczyrk. Jednak nie odpowiadało 
to jego wymaganiom. Jak twierdził, za duża dolina, nie widać 
nieba, smog (lata 90!), co przy równinach puszty było dla niego 
zbyt wielkim kontrastem. Wtedy B. Łuszczkiewicz zasugerował 
mu Ustroń, który bardzo zauroczył A. Éles`a.

Po wstępnych rozmowach w dniu 1 października 1993 roku  
w ustrońskim ratuszu doszło do podpisania obopólnego oświad-
czenia o podjęciu współpracy partnerskiej obu miast.

Oświadczenie ze strony Ustronia podpisali: burmistrz Ka-
zimierz Hanus oraz zastępca przewodniczącego Rady Miasta 
Franciszek Korcz, a ze strony Hajdúnánás ówczesny zastępca 
burmistrza dr András Éles.

Umowa została ratyfikowana przez Radę Miasta 22 paździer-
nika 1993 r.

W okresie 25 lat w obu miastach przebywały zorganizowa-
ne grupy turystyczne, zespoły artystyczne, osoby prywatne. 
Urzędnicy dzielili się swoimi doświadczeniami. Nawiązywano 
liczne kontakty, przyjaźnie i nie tylko. Odbywały się wernisaże 
artystyczne, zorganizowane koncerty itp. Działa też biuro tury-
styczne, które 4 razy w roku przewozi mieszkańców Ustronia  
i okolicznych miejscowości na 5 dniowe pobyty wypoczynkowe 
w Hajdúnánás.        

András Éles z rodziną i przyjaciółmi co roku przyjeżdża na 
kilkanaście dni do Ustronia, zawsze stara się być na Ustrońskich 

Lengyel, magyar - két jó barát, együtt harcol, s issza borát.

Dożynkach. Przez wiele lat w czasie pobytu w naszym mieście, 
gotował na Czantorii dania tradycyjnej kuchni węgierskiej.

W mojej ocenie współpraca obu miast wyróżnia się na tle 
innych partnerów. 

Więcej szczegółów w: „Kalendarz Ustroński 2014, str.285-288. 
„20 lat (współpracy Hajdúnánás) minęło jak jeden dzień”.   
                                                Bogusław Binek 

  

 Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki.

K. Hanus, A. Éles, B. Binek - „To już 25 lat razem”, 30 sierpień  
2019.                                                                                Fot. W. Suchta

B. Łuszczkiewicz, B.Binek, oraz kolejny nowy czytelnik Gazety 
Ustrońskiej  A. Éles, lipiec 1994 r.                                 Fot. W. Suchta

B. Binek  i A. Éles, przed ratuszem.                          Fot. W. Suchta

Dokumenty podaje B. Binek, inspektor ds kultury i kontaktów za-
granicznych, prezes Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych.                            
                                                                                 Fot. W. Suchta
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Z ZAWODZIA SPŁYWA WODA
Sezon grzewczy zbliża się nieubłaga-

nie, a wraz z nim widmo smogu, toteż 
początek zebrania mieszkańców Zawodzia 
poświęcono temu zjawisku. Najważniejsze 
informacje związane ze smogiem przed-
stawiła mieszkanka Zawodzia Magda 
Koc z Ustrońskiego Alarmu Smogowego.  
Następnie powrócił temat dopłat do gazu. 
Zebrani chcieliby, żeby samorząd Ustronia 
załatwił to w Warszawie jako że Ustroń jest 
uzdrowiskiem, służącym wszystkim oby-
watelom naszego kraju. Kolejny raz usta-
lono, że państwo na podstawie obecnych 
przepisów polskich i unijnych nie może 
tego zrobić. Samorząd dopłaca miesz-
kańcom do wymiany pieca na gazowy, 
ale problemem są koszty ogrzewania tym 
paliwem. Na temat tego, jaka jest różni-
ca pomiędzy kosztami opalania węglem  
a gazem, zdania były podzielone. 

9 września w sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta prowadząca zebranie przewodnicząca 
Barbara Staniek-Siekierka, która pełni tę 
funkcję od roku, przedstawiła sprawozda-
nie z działalności Zarządu. Ten obradował 
raz na kwartał, a co miesiąc odbywały się 
w sali sesyjnej dyżury dla mieszkańców. 
Korzystano z nich i zgłaszano bieżące 
problemy. 

Obecna na zebraniu wiceburmistrz Do-

rota Fijak poinformowała, że właśnie  
w dniu zebrania do Urzędu Miasta dotarły 
dobre wieści o uzyskaniu bezzwrotnego 
dofinansowania do trzeciego etapu mo-
dernizacji ul. Szpitalnej w wys. 1.665.160, 
co daje 80 procent kosztów inwestycji. 
Otrzymaliśmy największe dofinansowanie, 
jakie było możliwe. 

Paweł Mitręga, członek Zarządu Osiedla 
zwrócił uwagę, że w Ustroniu konieczne 
jest zbudowanie tężni solankowej, na co 
wiceburmistrz odpowiadała, że tym tema-
tem miasto zajmie się w przyszłym roku, 
jednak stawiałaby bardziej na lokalizację 
w centrum miasta niż na Zawodziu. 

Jeśli chodzi o inwestycje proekologicz-
ne, to Marek Gogółka, zastępca naczel-
nika Wydziału Inwestycji, Architektury 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Ustroń poinformował, że nastąpi gazyfi-
kacja rejonu ul. Skalica oraz opowiedział 
o olbrzymim zadaniu, jakim jest trwająca 
do przyszłego roku termomodernizacja 
placówek oświatowych w Ustroniu. 

Mieszkaniec Zawodzia od 60 lat zgłosił 
problem z dojazdem do posesji swojej  
i cioci. Jest on bardzo utrudniony z po-
wodu działalności sanatorium Złocień. 
Samochody pracowników, gości i intere-
santów parkują na drodze dojazdowej, są 

przyczyną hałasu, zanieczyszczeń drogi 
oraz powietrza spalinami, zaśmiecenia, 
stwarzają problemy z dojazdem i zagrażają 
bezpieczeństwu. Prowadzący sanatorium 
nie reagują na prośby i wnioski miesz-
kańca, w związku z czym zwraca się do 
zarządu z prośbą o interwencję, zwłaszcza 
że pod drogą znajduje się sieć gazowa. 

Mieszkaniec ul. Kuźniczej, prowadzą-
cy działalność gospodarczą na tej ulicy 
poruszył temat ciągnący się od 3 lat,  
a mianowicie odprowadzenie wody. Woda 
deszczowa spływa na posesję mieszkańca, 
tworząc prawdziwy staw, a on właśnie 
wybudował tam nowy obiekt. Mieszkaniec 
wnioskował wielokrotnie o odwodnienie 
ulicy i otrzymał obietnicę, że zostanie to 
wykonane przy okazji remontu ul. Źród-
lanej, jednak tak się nie stało. Po jego 
interwencji powstała jedynie studzienka 
chłonna na skarpie, ale czy ona ma sens 
i czy będzie czyszczona. Dorota Fijak 
odpowiadała, że studzienka spełni swoją 
funkcję w czasie normalnych opadów, a 
czyszczenie studzienek na terenie miasta 
jest co roku zlecane Przedsiębiorstwu 
Komunalnemu. Natomiast formalności 
konieczne do przeprowadzenia inwestycji 
sprawiają, że dołożenie w trakcie realizacji 
dodatkowych zadań jest bardzo trudne. 
Do dyskusji włączyła się mieszkanka ul. 
Kuźniczej, która powiedziała, że mieszka 
przy niej od 30 i także słyszała, że odwod-
nienie ul. Kuźniczej będzie zrobione razem  
z remontem ul. Źródlanej. Dodawała, że 
zimą odcinek dochodzący do ul. Szpitalnej 
pokryty jest lodem i nie da się tamtędy 
schodzić. Przewodnicząca Staniek-Sie-
kierka podsumowała, że zaniedbano te 
sprawy na etapie projektowania remontu 
ul. Źródlanej, wyraziła jednak nadzieję, 
że skoro pani wiceburmistrz jest budow-
lańcem, to projekty będą bardziej dostoso-
wane do potrzeb mieszkańców. 

Inny mieszkaniec dzielnicy poruszył 
temat ul. Nadrzecznej oraz ulic: Armii 
Krajowej, Solidarności, Wojska Polskie-
go, które nie posiadają odpowiedniego 
odwodnienia deszczowego, a jeśli jest, 
to niedrożny, a studzienki są zatkane. Do 
tego dochodzi nierozwiązana sprawa ru-
chu samochodowego, który jest nie tylko 
bardzo uciążliwy dla mieszkańców, ale 
stwarza niebezpieczeństwo, bo w niektó-
re dni przejazd służb ratowniczych jest 
wręcz niemożliwy. Prowadząca zebranie 
podkreśliła, że temat ul. Nadrzecznej jest 
omawiany i jej remont zostanie sformu-
łowany jako wniosek do budżetu na rok 
kolejny, sprawę utrudnia fakt, że droga 
należy do Wód Polskich. 

Problemem jest także brak odwodnienia 
i luźna nawierzchnia ul. Liściastej. Podczas 
ulewy w lipcu nawierzchnia ulicy niemal 
spłynęła na właśnie remontowaną ul. 
Źródlaną. Odpowiadał przewodniczący 
RM Marcin Janik, mieszkaniec dzielnicy 
Zawodzie. Mówił, że będzie wnioskował 
do budżetu o wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na części ul. Liściastej, jednak 
żeby zrobić jej odwodnienie miasto musi 
wykupić kolejne tereny wzdłuż tej ulicy. 
Podobna sytuacja jest na ul. Belwederskiej 
i ona też czeka w kolejce na odwodnienie 
i nową nawierzchnię.    Monika Niemiec

Na pytania mieszkańców odpowiadała wiceburmistrz Dorota Fijak i przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń, radny z tej dzielnicy Marcin Janik. O działalności Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie mówiła radna powiatowa Anna Suchanek.                              Fot. M. Niemiec

W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu Osiedla Zawodzie – przewodnicząca Barbara 
Staniek-Siekierka, wiceprzewodniczący: Robert Jurczok i Małgorzata Żwak, sekretarz Alicja 
Adamczyk, skarbnik Paweł Mitręga.                                                              Fot. M. Niemiec
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Do 30 września zarządy osiedli, instytu-
cje i mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski 
do budżetu miasta na rok 2020. Zarząd 
Osiedla Lipowiec zwołał zebranie na 10 
września i debatowano nad problemami 
dzielnicy w strażnicy OSP. Zebranie pro-
wadziła wybrana w lipcu przewodnicząca 
Zarządu Danuta Chwastek, a towarzyszyli 
jej pozostali członkowie: zastępcy prze-
wodniczącej – Izabela Wojtas i Joanna 
Raszka, sekretarz Karol Chwastek, skarb-
nik Agata Chrapek. Obecna była wice-
burmistrz Dorota Fijak, przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, radni 
z dzielnicy: Bożena Piwowar i Piotr Ro-
man, prezes jednostki OSP Ustroń Lipo-
wiec Tadeusz Krysta, przewodnicząca Sto-
warzyszenia Lipowiec Małgorzata Kunc. 

Najpierw mówiono o ul. Górnej. Re-
montu tej drogi nie można jednak jeszcze 
ująć w budżecie, ponieważ dopiero trwają 
procedury przejęcia gruntów przez miasto. 
Następnie mieszkańcy zgłaszali koniecz-
ność kontynuowania budowy wodociągu 
i kanalizacji na ul. Leśnej. Mówili, że do 
pewnego momentu domy są podłączone 
do sieci miejskich, a dalej już nie. Trzeba 
tę inwestycję wziąć pod uwagę i już nie 
można mówić, że jest mało budynków, po-
nieważ sporo ich przybyło i powstaje coraz 
więcej. Padł też wniosek o uzupełnienie 
oświetlenia na tej ulicy od skrzyżowania 
z ul. Spokojną w górę do ul. Lipowskiej. 

Kolejną drogę do remontu zgłosił miesz-
kaniec ul. Bernadka, na której od strony ul. 
Lipowskiej nie ma żadnego odwodnienia. 
Miał żal, że dla nowo wybudowanych willi 
zrobiono odwodnienie, a „starzy” miesz-
kańcy go nie mają. Cieszył się, że będzie 
wniosek o oświetlenie ulicy, ale zaraz 
dodał, że co z tego, że dzieci będą miały 
jasną drogę do szkoły i ośrodka „Sindbad”, 
skoro będą brodzić po kolana w wodzie. 
Po każdym większym deszczu woda z pól 
zalewa ulicę. Radna Piwowar tłumaczyła, 
że najpierw należy zakończyć kanalizację 
całej ul. Bernadka, na którą projekt wyko-
nany został w tym roku, a potem wyko-
nać remont drogi wraz z odwodnieniem. 
Mieszkaniec mówił też o ul. Krzywaniec, 
którą w dniu zebrania jechał jak groblą 
nad stawem. Wszystko wokół było zalane, 
a sama droga bardzo wąska. Radny Piotr 

Roman mówił, że na kanalizację na tej 
drodze też już jest gotowy projekt. Obecnie 
stawiane są słupy pod oświetlenie. Zebrani 
wyrazili wdzięczność za oświetlenie, ale 
tłumaczyli, że konieczny jest choćby mały 
remont, bo pobocza są bardzo wyboiste, 
zjeżdżanie na bok grozi uszkodzeniem 
podwozia, a dwa samochody nie mogą 
się minąć. Ul. Krzywaniec pełni rolę drogi 
tranzytowej z Górek do Ustronia i jeżdżą 
tamtędy nawet ciężarówki. 

Proszono również o zabezpieczenie 
środków na podniesienie studzienek 
w ciągu całej ul. Lipowskiej, skrytykowa-
no też projekt, zgodnie z którym zostały 
tak niefortunnie umieszczone, że samo-
chody muszą po nich przejeżdżać. 

Lipowczanie chcieliby również mieć 
plac zabaw i dowiedzieli się, że powstanie 
on w pobliżu siłowni zewnętrznej. Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 5 Katarzyna 
Budzyńska prosiła przewodniczącą Danu-
tę Chwastek, by poruszyła temat placu za-
baw dla oddziału przedszkolnego. Szkolny 
plac zabaw nie jest przystosowany do po-
trzeb i warunków mniejszych dzieci. One 
muszą mieć inne urządzenia. Dorota Fijak 
odpowiadała, że dyrektorzy przedszkoli 
i szkół są także menadżerami placówek 

TRANZYT PRZEZ LIPOWIEC

oświatowych. Jako ich zarządcy wystę-
pują do miasta o konieczne wyposażenie 
i inwestycje w budynkach i wokół nich. 
Jeśli potrzebne są nowe urządzenia na 
szkolnym placu zabaw, należy sprecyzo-
wać jakie i złożyć wniosek. Wiceburmistrz 
tłumaczyła też, że aby wybudować dziel-
nicowy plac zabaw, miasto musi przełożyć 
linię energetyczną, czego wymaga Tauron, 
potem zleci wykonanie mapy do celów 
projektowych, na jej podstawie projekt, 
a dopiero później może budować. 

Kolejny postulat dotyczył zamonto-
wania stojaków na rowery przed szkołą. 
O nie również do miasta może wnio-
skować dyrekcja, ale w tej sprawie głos 
zabrała Bożena Piwowar, która stwier-
dziła, że stojaki może ufundować Rada 
Rodziców SP-5. Otrzymała informację, że 
jest to koszt ok. 500 zł za jedno urządzenie 
i wyraziła nadzieję, że wszyscy członko-
wie Rady się z nią zgodzą. 

Kolejny temat poruszony na zebraniu to 
regulacja i oczyszczanie potoków. Jeden 
z mieszkańców mówił o potoku płynącym 
wzdłuż ul. Bernadka, a inny dodawał, że 
należałoby wyczyścić cały potok Lipo-
wiec. Jednak z tymi problemami trzeba 
zwrócić się do Wód Polskich, a firma ta 
najczęściej odpowiada, że nie ma środków. 

W relacji z zebrania w Lipowcu nie 
można zapomnieć o takich ważnych, ale 
i oczywistych sprawach jak remont drogi 
powiatowej – ul. Lipowskiej od skrzyżo-
wania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. 
Leśną. Mieszkańcy wybrali już koncep-
cję, wykonano projekt. Gdy będą środki, 
ruszy inwestycja i znacznie poprawi się 
bezpieczeństwo dzieci w drodze do szko-
ły. Ruszyło również w sprawie boiska 
lekkoatletycznego, które planowane jest 
przy SP-5. Na razie boisko niemal znik-
nęło, bo przesunięto na nie hałdę ziemi, 
która pozostała po budowie parkingu. 
Jednak znacznie polepszył się komfort 
rodziców – kierowców przywożących 
i odbierających dzieci samochodami. 
Zarówno o remont ul.; Lipowskiej, jak i o 
jak najszybsze rozpoczęcie budowy boiska 
będą wnioskować mieszkańcy Lipowca. 

Monika Niemiec

Radni: Piotr Roman, Bożena Piwowar i Marcin Janik oraz mieszkańcy.         Fot. M. Niemiec

Agata Chrapek, Izabela Wojtas, Danuta Chwastek i Karol Chwastek z Zarządu Osiedla Lipowiec, 
w środku wiceburmistrz Dorota Fijak.                                                          Fot. M. Niemiec
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BIBL IOTEKA  POLECA  
Joanna Lamparska „Imperium małych piekieł”

Książka poruszająca tematykę obozów kon-
centracyjnych, szczególnie zaniedbanego tema-
tycznie Gross-Rosen oraz tajemniczego kom-
pleksu budynków w Sieniawce. Autorka podąża 
za pozostawionymi przez czas okruchami faktów, 
ściga cienie pamięci, czepia się domysłów i wcią-
ga w swoją analizę autorytety medyczne, history-
ków, a nawet duchy. Nie odpuszcza nikomu. Aż 
wreszcie powstaje książka, która mogłaby trafić 
na księgarskie półki do działu horroru i thrilleru, 
a nie reportażu.

Ryszard Szurkowski  „Wyścig. Autobiografia”

Ryszard Szurkowski był jednym z najwy-
bitniejszych w historii polskich kolarzy szo-
sowych, dwukrotny wicemistrz olimpijski, 
czterokrotny medalista mistrzostw świata, Set-
ki tysięcy Polaków stawały na trasie Wyści-
gu Pokoju, by zobaczyć mistrza. Po drama-
tycznym wypadku z czerwca 2018 roku król 
szos stanął przed największym wyzwaniem  
w swoim życiu. Wygrywał wiele ważnych wy-
ścigów, ten najważniejszy rozpoczął się właśnie 
teraz.

 W przeszłości sowy postrzegane 
były jako symbol wielu nieszczęść. 
Śmiech puszczyka zwanego potocz-
nie „kuwikiem” oznaczał śmierć. 
Stare przysłowie mówiło: „Sowa na 
dachu kwili, umrzeć komuś po chwi-
li”. I choć w przesądy nie powinno 
się wierzyć, być może coś w nich 
jest, bowiem na przełomie sierpnia 
i września, niedaleko Miejskiego 
Domu Spokojnej Starości, w parku 
Lazarów, nad ranem między godziną 
3 i 4.00 „kuwikał” nieustannie pusz-
czyk. Tak jakby chciał zapowiedzieć 
zgon zacnego, powszechnie znane-
go ustroniaka, pensjonariusza, śp. 

Pawła GOGÓŁKI, który zasnął na wieki tamże w dniu 4 września 
2019 r., przeżywszy 99 lat.

Urodził się 3 marca 1920 r. w Ustroniu jako syn Andrzeja Gogółki 
i Marii z domu Drózd. Tutaj też zdobył wykształcenie. Blisko 67 lat 
temu poślubił ustroniankę Janinę Kołder, z którego to związku przy-
szło na świat dwoje dzieci – pierworodny syn Zbigniew i młodsza 
Danuta. Kilkadziesiąt lat temu Zbyszek zginął w wypadku samocho-
dowym, natomiast Danka razem z mężem osiedliła się w Norwegii. 
P. Gogółkowie doczekali się czworo wnuków. W 2014 r. zmarła 
żona, więc od pięciu lat był wdowcem. Zamieszkiwali najpierw we 
własnym domu przy ul. 9 Listopada, później w nowym, wybudo-
wanym w głębi ogrodu, lecz kiedy zostali sami, przenieśli się na os. 
Manhatan, a następnie do MDDS przy ul. Słonecznej, skąd odeszli 
z doczesności do wieczności. Pochodził z wielodzietnej rodziny.

Chociaż wspominał, że jego życie było dobre, być może obfito-
wało w więcej trudnych momentów niż tych satysfakcjonujących. 
Przede wszystkim chodzi o czasy okupacji wojennej, które okazały 
się okropne, wręcz okrutne. Jako młody człowiek przeżył trzy obozy 
koncentracyjne i wyzwolenie z rąk Amerykanów, dzięki którym 
ponownie stanął na nogi. Z propozycji wyjazdu do USA i lepsze-
go tam bytu nie skorzystał. Zrezygnował, biorąc pod uwagę ojca  
i rodzeństwo w Ustroniu. Zdecydował się nieodwołalnie wrócić do 
rodzinnej miejscowości, gdzie dalszą egzystencję rozpoczął od ot-
warcia zakładu modelarskiego zgodnie z familijną tradycją i ze swoim 
zawodem. Kiedy ówczesne władze PRL-u zakazały prywatnej dzia-
łalności, zatrudniony został w resorcie gastronomicznym Powszech-
nej Spółdzielni Spożywców. Powrócił na krótki czas do osobistego, 
niezależnego warsztatu modelarskiego, lecz po ponownym zakazie 
zrezygnował z niego, otrzymując pracę w Dziale Konstrukcyjnym 
Kuźni Ustroń, gdzie wykonywał modele części maszyn. Na tym 
stanowisku pracował do 1958 r., a później po przerwie poświęconej 
własnemu interesowi, w latach 1964-71 objął stanowisko kierownika 
Działu Transportu. Emocjonalne związki z Kuźnią Ustroń opisał we 
„Wspomnieniach Pracowników Kuźni Ustroń” wydanych nakładem 
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. J. Jarockiego w 2002 r. Poza 
tym działał jako ochotnik w Radzie Spółdzielni Mieszkaniowej i z jej 

ramienia wraz z delegacją wziął udział w rozmowach z gen. Jerzym 
Ziętkiem na temat zezwolenia na wybudowanie osiedla, dzisiejszego 
Manhatanu. W 1980 r. przeszedł na emeryturę jako pracownik PSS 
„Społem”, gdzie pełnił funkcję kierownika Wytwórni Wód Gazowa-
nych „Czantoria”. Jego działalność społeczna miała szeroki zakres. 
Był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej „WICI”, w latach 60. 
ubiegłego stulecia prezesem zakładowej organizacji PCK mającej 
zasługi w honorowym krwiodawstwie, a w latach późniejszych 
członkiem Rady Nadzorczej PSS „Społem”. Aktywnie pracował na 
rzecz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, potem jako 
prezes Związku Więźniów Politycznych oraz wiceprezes Związku 
Inwalidów Wojennych. Niemałą rolę odegrał również w zakładzie 
odlewniczym tworzonym przez brata Karola, który związany był  
z nie istniejącą już dziś Metalowo-Odlewniczą Spółdzielnią Pracy im. 
„1 Maja”. Przez wiele kadencji sprawował mandat radnego Miejskiej 
Rady Narodowej. Swoje pasje realizował w motoryzacji, organizując  
z Pawłem Molinem na terenie Ustronia rajdy motocyklowe nawet 
o randze ogólnopolskiej. I to dziedzictwo przetrwało do dziś. Za 
aktywność zawodową i społeczną uhonorowany został wieloma 
odznaczeniami i dyplomami, z których najważniejszymi są: Krzyż 
Oświęcimski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystość żałobna w kościele ewangelickim Ap. Jakuba Star-
szego odbyła się 6 września br. Prowadził ją ks. Dariusz Lerch, który 
odwiedzał parafianina w MDDS. Powiedział między innymi, iż myśli 
kierujemy w stronę przemijania i zadajemy sobie pytania dotyczące 
życia i śmierci. Przytoczył istotę przesłania o zmartwychwstaniu 
i nadziei na przyszłość. Nazwał zmarłego człowiekiem nadziei, 
dla którego darem po wszystkich tragediach ziemskiej wędrówki 
był każdy nowy dzień, a za piękne, długie życie okazywał Bogu 
codzienną wdzięczność.

W ostatniej drodze na miejscowy cmentarz ewangelicki, gdzie 
spoczął w grobie rodzinnym, towarzyszyli Pawłowi Gogółce 
najbliżsi, samorządowcy, koledzy ze ZBoWiD-u, Związku Więźniów 
Politycznych i Inwalidów Wojennych, dawni współpracownicy, 
pensjonariusze i przyjaciele chcący oddać ostatni hołd jego pamięci. 
Nad otwartą mogiłą pożegnał go prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Kuźni Ustroń, Karol Brudny, mówiąc: „Kiedy dziś spojrzymy,  
z niejakiego dystansu, na osobę Pawła Gogółki, to nieodparcie mo-
żemy stwierdzić, że jest modelowym przedstawicielem ustrońskiej 
nacji, którą zawsze cechowało zorganizowanie w społecznym me-
chanizmie ludzkiej pracy i przedsiębiorczości, a służył temu także 
zaolziański duch pracy i patriotyzmu” (…). W imieniu władz miasta 
wystąpiła naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta, Barbara Niemczyk. Standardowo całość uświetnił 
duet trębaczy Greniów z Brennej.

Wielka szkoda, że nie dane było bohaterowi wspomnienia dożyć 
stu lat. Jako człowiek skromny, życzliwy, o wielkim sercu, wspaniały 
mąż i ojciec, ustroniak nigdy nie tracący pogody ducha, wręcz nama-
wiający do pozytywnego patrzenia na świat, na zawsze pozostanie 
w naszej wdzięcznej pamięci, bowiem żył tak, iż stanowi wzór dla 
potomnych. Niechaj ziemia, którą bez reszty ukochał da mu wieczne 
odpoczywanie.                                                             Elżbieta Sikora

 PAWEŁ  GOGÓŁKA  -  WSPOMNIENIE
Każdy człowiek powinien żyć tak, by stanowić wzór dla innych.

Rosa PARKS
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W sobotę 7 września odbyła się kolejna 
impreza w ramach projektu „Przyroda  
i My”. Prowadzący rajd druhowie z Huf-

USTRONIU
Dziś prezentuję zdjęcia, które zapewne 

wzruszą niejednego ustroniaka. Pochodzą 
one z uroczej, barwnej broszury z 1975 r., 
przedstawiającej koncepcję spółdzielczego 
osiedla domów jednorodzinnych Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Zacisze”, usytuo-
wanego w sąsiedztwie osiedla Manhatan. 
Jak podaje prospekt: „Ta nowa forma 
w pełni uspołecznionego budownictwa 
mieszkaniowego spełnia zasadniczy waru-
nek maksymalnego wykorzystania terenów 
budowlanych i w konsekwencji obniżenia 
kosztów uzbrojenia terenu. Z uwagi na 
specyficzny, uzdrowiskowo – wczasowy 
charakter miejscowości zaprojektowane 
osiedle przez swoje tereny zieleni, parkowe 
urządzenia i place zabaw dla dzieci sta-
nowi rozwinięcie terenów rekreacyjnych 
Ustronia. Z tych względów osiedle nie 
stanowi wyłączonej części miasta lecz jest 
planowaną realizacją urbanistyki z punktu 
widzenia ochrony naturalnego środowiska 
człowieka w interesie wszystkich miesz-
kańców miasta”. W efekcie powstały 74 
domki o powierzchni użytkowej 109,8 m² 
oraz 107,7 m², usytuowane w zabudowie 
szeregowej i atrialnej. Główny projektant – 
mgr inż. arch. Ernest Gross, wiodące biuro 
projektów: Zakład Projektowania i Usług 
Inwestycyjnych „Inwestprojekt – Śląsk  
w Katowicach” Centralnego Związku 
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowe-
go, pracownia projektowa w Skoczowie. Ta 
niezwykle ciekawa broszura znajduje się  
z zbiorach Muzeum Ustrońskiego.

                                       Alicja Michałek

ca Ziemi Cieszyńskiej ZHP rozpoczęli 
mini szkoleniem z wybranych elementów 
pierwszej pomocy. Następnie uczestnicy 

Ekorajd był okazją do zdobycia wiedzy na temat pierwszej pomocy.

EKORAJD NA LIPOWSKI GROŃ

musieli wykazać się zdobytą wiedzą  
i zastosować ją w trakcie wędrówki po 
Lipowskim Groniu, bo po drodze napoty-
kali osoby, które wprawdzie symulowały 
urazy i dolegliwości, ale trzeba im było 
udzielić prawidłowej pomocy. Ekorajd 
był świetną zabawą, a zarazem okazją 
do zdobycia wiedzy na temat pierwszej 
pomocy. Zakończył się w DolceVita 
smażeniem kiełbasek na ognisku, słodkim 
poczęstunkiem oraz ogłoszeniem wyni-
ków i rozdaniem medali. Organizatorem 
Ekorajdu było Stowarzyszenie Lipowiec 
w ramach Programu Działaj Lokalnie 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
realizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie 
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. (MK)
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o seniorów, ale w ogóle o mieszkańców. Jest 
ten Wakacyjny Tydzień Zdrowia organizo-
wany z powiatem przez naszą gminę i wiem 
od mieszkańców, jak bardzo to sobie cenią 
i chętnie z tego korzystają. Najważniejsze, 
że ta profilaktyka zdrowia będzie wśród sze-
rokich kręgów zakorzeniona. Warto z tych 
możliwości korzystać. Nie tylko mieszkańcy, 
ale również turyści mówią, że w Ustroniu 
dobrze się żyje. 

Danuta Koenig, kierująca Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku w naszym mieście, została 
zatrzymana podczas podziwiania efektow-
nych stoisk z ceramiką i stwierdziła: Jak co 
roku zawsze jestem tą imprezą zachwycona. 
To cudowne, że akurat dzisiaj połączono 
występy dzieci z programem osób starszych. 
Ta integracja, to dodanie tego spontanicz-
nego radosnego ducha, który wnoszą dzieci 
jest świetnym pomysłem i na pewno dodaje 
pozytywnej energii starszym osobom. 

Na scenie wystąpiło kilka grup seniorów 
z inscenizacjami i śpiewem chóralnym,  
a na finał tradycyjnie zaproszono jak zwy-
kle oczekiwaną Estradę Ludową „Czan-
toria”, która zawsze wzbudza zachwyt  
i wzruszenie. Program artystyczny przy-
gotowały też ustrońskie przedszkola nr 4, 
5, 6, 7, szkoły podstawowe nr 1, 2, 6 oraz 
zespół dziecięcy Pieśni i Tańca „Gole-
szów”. Należą się wielkie brawa zarówno 
dzieciom jak i nauczycielom, gdyż były to 
występy barwne, dynamiczne, a że tema-
tycznie związane z rodziną i jej starszym 
pokoleniem, więc zauważało się wyraźne 
zadowolenie słuchaczy. 

Corocznie pobudza się seniorów do pisa-
nia wierszy, ogłaszając konkurs, w którym 
biorą udział pensjonariusze z kilkunastu 
ośrodków. W tym roku zwyciężyła Julianna 
Fusek z ustrońskiego MDSS, która wystę-
powała również w inscenizacji pt. „Zasadził 
dziadek rzepkę w ogrodzie” i powiedziała: 
Ja zawsze cieszę się z tej uroczystości,  
a w tym roku jeszcze bardziej, bo mój wiersz 
zyskał uznanie. 

Ta impreza obfitowała w wiele wzruszeń 
i na pewno pozostanie na długo w pamię-
ci uczestników. Seniorom nie schodził 
uśmiech z twarzy, a wspólnie spędzony 
czas przyniósł starszym ludziom, ale też 
zapewne najmłodszym występującym na 
scenie wiele satysfakcji i radości. 

                                  Lidia Szkaradnik

W słoneczny poranek 12 września pra-
cownicy Miejskiego Domu Spokojnej 
Starości pod kierownictwem Ilony Niedoby 
przygotowywali rynek do tej uroczystości, 
którą organizują wraz ze Starostwem Po-
wiatowym w Cieszynie i Urzędem Mia-
sta w Ustroniu. A było to rzeczywiście 
wspaniałe święto z wielogodzinnym bar-
wnym programem artystycznym i udziałem 
najmłodszych oraz tych nieco starszych, 
więc prędko zapełniła się widownia na 
rynku, a przeważali tam pensjonariusze do-
mów opieki nie tylko z Ustronia, lecz także 
z Cieszyna, Skoczowa, Bytomia, Pogórza, 
Rudy Śląskiej, Bestwiny, Rybnika oraz 
Czeskiego Cieszyna. Zauważało się sporo 
sprawnych seniorów, lecz wiele osób po-
ruszało się z balkonikami czy na wózkach,  
a towarzyszyli im opiekunowie. Więk-
szość z nich występowała na scenie lub 
prezentowała swoje zdolności artystyczne 
na przygotowanych stoiskach, stanowią-
cych wystawę oryginalnego rękodzieła. 
A zainteresowanych ceramiką, obrazami 
i wielu różnorodnymi pamiątkami było 
sporo. Organizatorzy zapewnili wszystkim 
pensjonariuszom poczęstunek.

Na wstępie gości powitali zastępca bur-
mistrza Dorota Fijak i przewodniczący 
Rady Miasta Marcin Janik, a prowadziła 
spotkanie Izabela Pustówka z Wisły. Wśród 

obecnych była także Anna Suchanek, radna 
powiatowa, przewodnicząca Komisji Zdro-
wia i Pomocy Społecznej, która powiedzia-
ła: Od początku działalności staramy się 
zajmować problemami osób starszych. Nie 
jest to łatwy temat, bo rozwiązania syste-
mowe nie nadążają za tym, by zabezpieczać 
życie, aby było zdrowe, bezpieczne, szczęś-
liwe i jak najdłużej w dobrej formie. Życie 
seniorów też wpływa na to, jaka będzie ta 
starość. Ważne jest by powstawały domy 
dziennego pobytu seniorów, ale to leży  
w gestii gminy. Jeżeli chodzi o opiekę i za-
bezpieczenie, to jest problem braku lekarzy 
– geriatrów. W powiecie było Forum Senio-
ra, gdzie przedstawiono wszystkie możliwo-
ści, z których da radę skorzystać senior, jak 
również wskazówki, jak postępować jeżeli 
chodzi o bezpieczeństwo tych osób. Takie 
uroczystości jak dziś są bardzo potrzebne. 
W ramach domów pomocy społecznej 
organizowane są spotkania z rodzinami, 
jako święto tego domu, pensjonariusze 
przygotowują się, bardzo to przeżywają  
i dla nich jest to niezwykle ważne. Ustroń-
ska impreza to piękna sprawa i w tej otwar-
tej formie jedyna w powiecie. Warto wyjść 
na zewnątrz i pokazać, co pensjonariusze 
robią, a jakość tych prac z roku na rok jest 
coraz lepsza. Ustroń jest jedyną gminą, 
która tak potrafi dbać o zdrowie, nie tylko 

Wicestarosta Janina Żagan wręcza nagrodę Juliannie Fusek z ustrońskiego MDSS-u, laure-
atce konkursu poetyckiego.                                                                  Fot. L. Szkaradnik

Główne założenia wynajmu:
• Zakres prowadzonej działalności: pozostaje do uzgodnienia.
• Adaptacja: własny zakres.
• Możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
• Wymagana wpłata kaucji w wysokości 3-miesięcznego czynszu brutto (po podpisaniu umowy wynajmu).

W celu dokonania wizji lokalnej miejsca wynajmu prosimy o kontakt z Kierownikiem Hotelu Wilga*** – p. Olgą Cieślar-Kehl pod nr tel.: 
33/8566302, kom. 510232376, email: kierownik@wilga-hotel.pl lub poprzez Sekretariat Biura Obsługi Spółki pod nr tel. 33/8565688.

Osoby/Firmy zainteresowane wynajmem, prosimy o złożenie w Sekretariacie budynku Biura Obsługi Spółki w Ustroniu przy ul. Sanatoryj-
nej 1, w zaklejonej kopercie, Oferty wraz z wypełnionym formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 
27.09.2019 r. do godz. 16.00. Dokumenty do pobrania: https://www.uzdrowisko-ustron.pl/konkurs-ofert-najem-zapiecek/

Zarząd Uzdrowiska Ustroń 
ogłasza Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 276,81 m2 usytuowanego  
w budynku Hotelu WILGA*** w Ustroniu przy ul. Zdrojowej 9 (dotychczas restauracja prowa-
dzona pod nazwą KARCZMA ZAPIECEK) z możliwością wynajmu wyodrębnionej części lokalu.

FESTIWAL ŻYWOTNOŚCI I WIGORU

37/2019/5/R

(cd. ze str. 1)
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Się dzieje. Życie twórcze w Brzimach 
coraz intensywniejsze. Po takich wydarze-
niach jak: Ogrody Sztuki na Otwarciu Se-
zonu Uzdrowiskowego, wystawa „Brzi-
my sakralnie” w Czytelni Katolickiej, 
Eksplozja Kolorów na Czantorii, plener  
w Hajdunanas na Węgrzech przyszła 
kolej na plener w Dworku Myśliwskim 
w Brennej, który odbył się w dniach 17-
25 sierpnia, zahaczając jak zwykle o Dni 
Ustronia i Dożynki. Oczywiście jak co 
roku wspierali  nas w organizacji: Miasto 
Ustroń, Lasy Państwowe i Nadleśnictwo 
Ustroń. Po raz pierwszy i mam nadzieję, 
że nie ostatni zostaliśmy wspomożeni 
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 

W plenerze nie biorą udziału wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia, bo nie każdy 
lubi tworzyć w grupie i w plenerze, nie 
każdy jest „zwierzęciem plenerowym”. 
Niektórzy wolą przy biurku i w zaciszu 
domowym. Plener to też bycie ze sobą, 
rozmowy, opowiadanie kawałów, wspo-
minanie tych, co odeszli, lub nie mogą  
z jakiś względów uczestniczyć. Są też 
walory edukacyjne czyli podglądanie 
innych, zapoznawanie się z nowymi 
technikami.

By było ciekawiej zapraszamy do 
udziału w plenerze twórców spoza grupy.  
I tak w tym roku dojechały do nas Dorota 
Waligóra, wspaniała artystka z Ustronia 
Morskiego, uczestniczka wielu plenerów 
z „górnej półki” i w dodatku potrafiąca 
barwnie opowiadać o tych wydarzeniach 
i o ludziach w nich uczestniczących.

Anita Benisch-Juda z Katowic tworząca 
subtelne obrazy, zafascynowana przyrodą  
i chcąca poznawać historię naszego re-
gionu.

Grażyna Mucha – kobieta, która na 
skutek zawirowań życiowych przewar-
tościowała swoje życie i poświęciła się 
malarstwu. Pracowita, tworząca z pasją 
ekspresyjne obrazy

Na plenerze nie zabrakło naszych zaan-
gażowanych i utalentowanych Brzimów: 

37/2019/6/R

NIE KAŻDY JEST ZWIERZĘCIEM PLENEROWYM
Renaty Kubok, Agnes Nagy, Dagmary 
Choroby z córką Jadzią, Eugeniusza 
Białasa, Roberta Heczko oraz prezesa 
Kazimierza Heczko. 

Była też Dominika Gorzołka, o której 
chcę napisać parę słów, bo to dziewczyna, 
co pojawia się i znika (często na moto-
rze), przebywa przeważnie w Angli, cho-
ciaż ostatnio w Szwecji. Tworzy obrazy  
i rzeźby ze zwierzętami humanoidal-
nymi. Przyjechała na plener z zębatym 
królikiem o ping-pongowym spojrzeniu, 

który zasiadał z nami do stołu, jadł, wy-
pijał co nieco, rozmawiał przez komórkę. 
Zgodnie ze swoją wiodącą tematyką 
namalowała, a właściwie obmalowała 
buty na wysokim obcasie, których właści-
cielem został uczestnik pleneru – kolega 
Robert Heczko. Paradował w nich na 
zaimprowizowanej wystawie poplene-
rowej wzbudzając sensację. I nie była to 
ideologia promująca wiarę w obuwnicze 
życie na wysokich obcasach.  

Andrzej Piechocki

Agnes Nagy.

Prezes Brzimów Kazimierz Heczko, burmistrz Przemysław Korcz, członek Zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego Christian Jaworski, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń Leon Mijal w rozmowie 
z artystką Grażyną Muchą. 

Robert Heczko. Dominika Gorzołka.
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. (33)854-
53-98. 

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

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

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

Potrzebna opiekunka do starszej 
pani. 783-218-881.

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

AMBACAR-BIS Skoczów, uży-
wane części do samochodów 
osobowych. 733-913-181. 505-
634-557.

Cyklinowanie bezpyłowe parkie-
tów, desek. Odnawianie schodów.
Tanio! 666-989-914. 

Tani wywóz fekalii, usługi becz-
kowozem. 516-233-242, 511-482-
407, www.wywoz-szamba24.pl.

Zatrudnię panią do pracy przy 
sprzątaniu pensjonatu w Ustroniu 
Polanie, więcej szczegółów pod 
numerem telefonu 665 421 275.

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

PO KAROSAŻU
5 września przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanie 

odbyło się uroczyste przekazanie nowego, a raczej po zabudowie 
specjalnej, wozu bojowego star 266. Uroczystość prowadził ko-
mendant miejski OSP Mirosław Melcer, konferansjerem był prezes 
OSP w Lipowcu Tadeusz Krysta. (...) Akt przekazania samochodu 
odczytał I. Szarzec. Następnie burmistrz wraz z R. Glajcarem do-
konali uroczystego przekazania kluczyków naczelnikowi Michałowi 
Budniokowi. Poświęcenia nowego samochodu dokonali ks. Andrzej 
Filapek z rzymskokatolickiej parafii św. Klemensa i ks. Marek Twar-
dzik z ewangelicko-augsburskiej parafi i A. Jakuba. 

RODZINNY BENEFIS
W wielu ustrońskich domach spotykają się rodziny na niedziel-

nym obiedzie. Zjeżdżają się dorosłe dzieci, dziadkowie mają okazję 
zapytać wnuki o postępy w szkole, a nawet ucieszyć się sukcesami 
prawnuków. Po obiedzie ciasto, kawa i omawianie spraw codzien-
nych, wspomnienia dawnych lat. Taki właśnie charakter uroczystości 
rodzinnej, miał benefis Wandy Mider, zorganizowany w Czytelni 
Katolickiej, w niedzielę 6 września. Licznie zgromadzonych ustro-
niaków przywitał gospodarz Czytelni ks. kanonik Antoni Sapota, 
proboszcz parafii św. Klemensa. Spotkanie prowadziła Halina 
Pasekova, aktorka Sceny Polskiej z Czeskiego Cieszyna. Czytała 
życiorys poetki, która w tym roku skończyła 85 lat oraz jej wiersze 
pisane językiem literackim i gwarą. Jednak rozpoczęła od wspo-
mnienia o zmarłym w tym roku Bolesławie Midrze, z którym Wanda 
Mider tworzyła zgodne małżeństwo od 64 lat. Dyrygent orkiestry 
dętej Kuźni Ustroń na zawsze wpisał się w historię miasta. 

TAKI BYŁ RUDEK
Ludzie płakali, ale też uśmiechali się, słuchając wspomnień  

o trójce ekscentrycznych artystów, którym poświęcono wystawę 
w Muzeum Ustrońskim. Na ścianach jedyne w swoim rodzaju, 
od razu rozpoznawalne obrazy Rudolfa Demela, córki Zygfrydy 
Demel-Bąkosz i jej męża Wincentego Bąkosza. (...) Po wystawie 
rozmawiano o obrazach i skomplikowanych dziejach rodziny Deme-
lów. Wspominano Rudka, Fredkę i Witka, których barwne postacie 
ożywiały stateczną społeczność Wisły i Ustronia.           Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 17.09.2009 r.

21.09 16.00 IV Liga Śląska, mecz KS Kuźnia Ustroń – KS Decor  
    Bełk, stadion Kuźni
22.09 9.00-13.00 Skarby Stela – Targi Staroci. Targowisko Miejskie, 
    ul. A. Brody
23.09 17.00 Spotkanie mieszkańców osiedla Ustroń Górny, SP-1
24.09 16.00 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Wystąpi  
    EL „Czantoria”, MDK „Prażakówka”
24.09 17.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Polana, SP-3 
25.09 17.00 Spotkanie mieszkańców dzielnicy Ustroń Dolny, MDK  
    „Prażakówka”
26.09 17.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Nierodzim, SP-6
27.09 16.00 Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwer- 
    sytetu Trzeciego Wieku. Występują.: Karolina 
    Kidoń, Tomasz Pala. Wykład inauguracyjny: dr Jan  
    Olbrycht, MDK „Prażakówka”
27.09 17.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Poniwiec, Park  
    Poniwiec
28.09 15.00 Wernisaż wystawy „Sto czepców na 100-lecie nie- 
    podległości państwa polskiego”, Muzeum Ustrońskie
28.09 16.00 Klasa A Skoczów, mecz KS Nierodzim Ustroń – LKS  
    Kończyce Małe, stadion w Nierodzimiu
28-29.09 9.00 Barbarian Race – biegi ekstremalne, dolna stacja  
    Kolei Linowej „Czantoria” 

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

 

19-20.09  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
21-22.09   Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
23-24.09   Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
25-26.09  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
27-28.09   Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
29-30.09  Na Szlaku      ul. 3 Maja 46   tel. 854-14-73
    Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

DYŻURY APTEK

Wypatruję nowego właściciela.
3 miesięczna czarna kotka szuka domu. Informacja 501-122-115.                                        
             Fot. K. Waliczek

17.09.2019 r. został opublikowany przetarg pn.  Zimowe utrzymanie 
dróg i chodników miejskich i powiatowych w sektorze nr 3 Miasta 
Ustroń w sezonie 2019 – 2020  – termin składania ofert – do dnia 
25.09.2019 do godziny 10:00.Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

KONKURSY I PRZETARGI 
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37/2019/7/R

Nie taki dawny Ustroń, 2013 r.                                  Fot. W. Suchta                              

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) największe europejskie jezioro, 8) wioska 
koło Hażlacha, 9) wszystkie numery „Gazety Ustrońskiej” 
z danego roku, 10) pachnąca (chroniona) roślina górska, 
12) poprzedniczka płyty CD, 14) rosyjska drużyna hokejo-
wa lub piłkarska, 15) tytułowy bohater tragedii Szekspira, 
16) duża kupa słomy, 19) zażalenie, 22) atrybut sędziego 
piłkarskiego, 23) ma moc czynienia czarów, 24) marihuana 
inaczej.
PIONOWO: 2) chęć przystąpienia, 3) znawca ptaków,  
4) korab Noego, 5) buduje piece, 6) jeden ze stopni święceń 
kapłańskich, 7) nastaje pod wieczór, 11) najpracowitsza 
pośród pszczół, 13) sprzedaje leki, 17) wypas owiec,  
18) Anna zdrobniale, 20) piękny, choć kłujący kwiat,  
21) kamień półszlachetny.  
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 27 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 35 

ZNOWU DO SZKOŁY    
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:*Marian Cieślak  
z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

* 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.
 

KĄCIK SZACHOWY
37/2019/1/O
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SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Mokate pobudza myślenie!

„Szachy są kamieniem probierczym inteligencji.” 
    Johann Wolfgang Goethe
„Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza.” 
    A. Einstein 
„Gra w szachy przypomina wpatrywanie się w bezkresny ocean, 
gra w warcaby – spoglądanie w głąb bezdennej studni.”
    Marion F. Tinsley
„Zawsze istnieje właściwe posunięcie. Trzeba je tylko zna-
leźć.”     Ksawery Tartakower
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1 LKS Unia Książenice 6 13 16:9
2 LKS Goczałkowice-Zdrój 6 12 10:4
3 KS Kuźnia Ustroń 6 12 15:10
4 TS Podbeskidzie II BB 6 12 12:11
5 LKS Czaniec 6 12 8:4
6 APN Odra Wodzisław 6 10 13:8
7 KP GKS II Tychy S.A. 6 10 14:10
8 MKS Czechowice-Dziedzice 6 10 13:12
9 LKS Drzewiarz Jasienica 6 10 9:10
10 KS Polonia Łaziska Górne 6 8 11:11
11 KS Spójnia Landek 6 8 8:8
12 GKS Radziechowy-Wieprz 6 7 13:12
13 LKS Bełk 6 7 14:17
14 MKP Odra Centr. Wodzisław 6 3 6:18
15 KP Beskid Skoczów 6 1 7:15
16 LKS Wilki Wilcza 6 0 5:15

KS Nierodzim - LKS Błękitni Pierściec - 1:7

REZERWY GÓRĄ

Jeśli chodzi o żółte kartki to mecz za-
kończył się remisem 2:2, niestety bilans 
bramkowy był bardzo niekorzystny dla 
drużyny z Nierodzimia. Pierwszego gola 
goście strzelili w 13. min., a kolejne bram-
ki padały w drugiej połowie, w 56., 60., 
63., 77., 80. i 90. minucie. Honorową dla 
naszej drużyny strzelił w 68. min. Daniel 
Mężydło. KS Nierodzim wystąpił w skła-
dzie: Karol Kłósko (75' Robert Walarus), 
Sławosz Karelus, Dawid Kisza, Daniel 
Ciemała, Mateusz Cieślar, Marcin Czyż, 
Szymon Danel, Szymon Górniok, Sylwe-
ster Makarski (70' Szymon Waraczewski), 
Daniel Mężydło, Seweryn Sobota.   (mn)

1 LKS Pogórze 7 19 38:6 
2 UKS APN Góral Istebna 7 18 21:9 
3 LKS Olza Pogwizdów 7 14 20:15 
4 KP Beskid II Skoczów 7 13 19:11 
5 LKS Kończyce Małe 7 13 13:10 
6 LKS Błyskawica Kończyce W. 7 11 17:10 
7 LKS Błękitni Pierściec 7 10 17:19 
8 LKS Beskid Brenna 7 8 9:9 
9 LKS Zryw Bąków 7 7 7:13 
10 LKS Orzeł Zabłocie 7 6 17:21 
11 LKS Iskra Iskrzyczyn 7 6 18:27 
12 LKS Victoria Hażlach 7 5 7:11 
13 LKS Strażak Pielgrzymowice 7 4 7:23 
14 KS Nierodzim 7 2 11:37 
 

 

W niedzielne przedpołudnie podopiecz-
ni trenera Mateusza Żebrowskiego za-
meldowali się w Tychach, gdzie o ligo-
we punkty rywalizowali z rezerwami 
pierwszoligowego GKS-u Tychy. Pierw-
sza bramka w tym spotkaniu padła już  
w siódmej minucie, kiedy to piłka po 
interwencji Tomasza Czyża wpadła do 
bramki strzeżonej przez Michała Sko-
cza. Dziesięć minut przed zakończeniem 
pierwszej połowy gospodarze już po raz 
drugi w tym spotkaniu fetowali zdobycie 
bramki. Bramkę kontaktową ustrońscy 
piłkarze zdobyli w 65 minucie, kiedy to 
piłkę w bramce rywali skuteczną głów-
ką umieścił Adrian Sikora. Asystą przy 
tym trafieniu popisał się Maksymilian 

Wojtasik. Ostatnie słowo w tym meczu 
należało jednak dla tyszan, którzy wygra-
ną przypieczętowali w ostatniej minucie 
spotkania po uderzeniu z rzutu karnego, 
którego sprokurował Michał Pszczółka. 
Okazję do pokazania, że ta porażka była 
tylko wypadkiem przy pracy, piłkarze 
Kuźni będą mieli już w najbliższą sobo-
tę, kiedy to na swoim stadionie podejmą 
Decor Bełk.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz - Tomasz Czyż (od 80 minuty 
Damian Madzia), Anton Fizek, Michał 
Pszczółka, Dariusz Rucki, Jakub Wojtyła, 
Konrad Kuder, Michał Pietraczyk (od 46 
minuty Arkadiusz Jaworski), Mykhailo 
Lavruk (od 65 minuty Arkadiusz Try-

bulec), Maksymilian Wojtasik, Paweł 
Sękowski (od 56 minuty Adrian Sikora).

                                  Arkadiusz Czapek
KP GKS II Tychy - KS Kuźnia Ustroń - 3:1

Piąty start w tegorocznych Rajdowych 
Mistrzostwach Świata i czwarte podium, 
trzecie z rzędu. Kajetan Kajetanowicz  
i Maciej Szczepaniak wywalczyli najlepszy 

wynik w dotychczasowych wspólnych 
startach w WRC, wygrywając Rajd Turcji. 
Załoga LOTOS Rally Team nie dała szans 
rywalom, kończąc 14 z 17 odcinków na 

ŻYCIOWY WYNIK
podium i wygrywając aż 7 z nich. Polacy 
prowadzili od początku do końca zawodów. 
Choć był to dopiero ich drugi start w tych 
zawodach, zgarnęli komplet punktów i 
zostali liderami w tegorocznej klasyfikacji.

Tegoroczny Rajd Turcji, zgodnie z prze-
widywaniami, okazał się niezwykle trudny 
i wymagający szczególnej koncentracji. 
Na agresywnym szutrze mocno zużywały 
się opony, a głazy wystające z kolein tylko 
czekały na to, by uszkodzić samochód. 
Kajetanowicz i Szczepaniak jechali bar-
dzo pewnie, wystrzegając się większych 
błędów. Pomimo przytrafiających się trud-
ności, dotarli do mety z przewagą ponad 
minuty, osiągając swój życiowy wynik. 

Dzięki zwycięstwu Polacy powiększy-
li o 25 punktów swój dorobek i zostali 
liderami sezonowej klasyfikacji WRC 2. 
Do końca sezonu Rajdowych Mistrzostw 
Świata pozostały trzy rundy: Rajd Walii 
(3-6.10.2019), Katalonii (24-27.10.2019) 
oraz Australii (14-17.11.2019). 

CZTERY ŻÓŁTE KARTKI


