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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W numerze m.in.: zebra-
nia mieszkańców - relacje 
i terminy, uroczystości 
w rocznicę spalenia syna-
gogi, nazwiska wszystkich 
kandydatów do Sejmu i Se-
natu RP, na których mogą 
głosować ustroniacy, Rajd 
Rowerowy w Lipowcu, Alek-
sander Dorda o jatkach, 
Kuźnia - mecz walki...

(cd. na str. 2)

PUCHAR Z DYMU I OGNIA

Mistrzowie Polski Grilla i Barbeque: Szymon Romaniuk, Jakub Janduła, Adam Kajfosz, 
Krzysztof Studnicki i Jarosław Lubecki. 

Do Adama i Szymona dołączyli przy-
jaciele: Jarosław Lubecki (szef kuchni w 
Restauracji Angel's Steak & Pub Ustroń), 

Krzysztof Studnicki (drwal, pełniący 
funkcję piecowego, który o drewnie wie 

Można by się zastanowić, co było pierwsze, ale odpowiedź jest oczywista. Najpierw 
była pasja, a wraz z nią zdobywanie wiedzy, doświadczeń, doskonalenie umiejęt-
ności. Potem pojawiła się chęć, by podzielić się nią z resztą świata, a w końcu 
Adam Kajfosz (swego czasu szef kuchni w restauracji „SiSi” w Ustroniu, później 
zdobywający szlify w Szkocji) i Szymon Romaniuk (doskonały logistyk) postanowili 
uczynić z niej pracę, zakładając wędzarnię „Szymi Dymi”. 

Trwają zebrania mieszkańców w ustrońskich dzielnicach, na których obecni są radni (z lewej strony na zebraniu na os. Manhatan: Piotr Roman, 
Damian Ryszawy, Jadwiga Krężelok i przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik) oraz mieszkańcy, którzy zgłaszają swoje wnioski do 
budżetu na rok 2020 i omawiają bieżące problemy (z prawej zebranie w Ustroniu Górnym). Relacje na str. 8 i 9.                         Fot. M. Niemiec
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Ośrodku Kultury „Dom Naro-
dowy”, czynna jest wystawa 
prac członków Cieszyńskiego 
Towarzystwa Fotograficznego. 
„Prezentacje” to najważniejsza 
wystawa w roku.

W zagrodzie u Bojdów  
w Kisielowie urządzono skan-
sen. Właścicielom udało się 
zgromadzić wiele starych 
sprzętów gospodarskich i do-
mowych oraz mniejsze ma-
szyny. 

Po wakacjach wznowiła 
działalność Galeria Zmienna 
Szpitala Śląskiego w Cieszy-
nie. W holu Zespołu Poradni 
można oglądać „Ikony”, czyli 
prace Aleksandry Koniecznej.   
                                           (nik)

ronda do dawnego przejścia 
granicznego, czyli około 2,4 
km. Koszt wynosi 2,2 mln zł, 
termin zakończenia robót do 
końca roku.

Od blisko 30 lat przy Uni-
wersytecie Śląskim w Cie-
szynie działa stacja pomiarów 
zanieczyszczeń powietrza at-
mosferycznego. Robione tu 
pomiary są w pełni zautoma-
tyzowane.

Dąb szypułkowy, którego 
wiek ocenia się na ponad 600 
lat, rośnie w Górkach Wiel-
kich. Drzewa ma ponad 20 m 
wysokości i ponad 7 m obwodu 
pierścieniowego. Na liście po-
mników przyrody dąb jest od 
1954 roku. 

Od września w Filii Biblio-
teki Miejskiej na Osiedlu Pia-
stowskim w Cieszynie dzia-
ła pogotowie smartfonowe. 
Dedykowane jest seniorom, 
którzy mogą za darmo poznać 
zasady obsługi nowoczesnych 
telefonów komórkowych.

   
W Mie j sko -Gminnym 

Ośrodku Kultury w Strumieniu 
powstała sala zabaw z której 
mogą korzystać rodzice, pozo-
stawiając pod fachową opieką 
swoje pociechy. W tym czasie 
mogą wybrać się na koncert, 
spektakl czy wystawę organi-
zowane w MGOK-u. Opieka 
jest darmowa.

W Miejskiej Galerii Sztuki 
12, która działa w Cieszyńskim 

to i owo
z 

okolicy
Na Wzgórzu Zamkowym 

w Cieszynie odbył się Mło-
dzieżowy Strajk Klimatyczny. 
Uczniowie ze szkół średnich  
i podstawowych włączyli się 
do ogólnoświatowej inicja-
tywy.Protestowali przeciwko 
niszczeniu przyrody na róż-
nych kontynentach. 

Rozpoczął się remont dro-
gi wojewódzkiej DW 943  
w Istebnej Jasnowicach. Ro-
boty obejmują odcinek od 

*  *  *

*  *  *

(cd. ze str. 1)

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

wszystko) oraz Jakub Janduła („media-
tor” – od kontaktów z mediami i nie 
tylko, organizacji i rzeczy niemożliwych 
do załatwienia). Nie można zapomnieć 
o inżynierze Darku, który wymyślił  
i wykonał wędzarnię (po polsku zwaną 
wędzakiem, a po naszymu wędzokiem) 
– piekielną machinę do produkcji potraw  
o niebiańskim smaku. Efektem koopera-
tywy tych panów jest drużyna pod nazwą 
Polish Barbeque Mafia. Mimo że wyje-
chała ze swoją wędzarnią (zwana przez 
właścicieli krową, smokiem) na place  
i ulice miast i wsi po raz pierwszy dopiero 
początkiem lipca, już w połowie września 
zdobyła tytuł Mistrza Polski Grilla i BBQ. 
Chłopaki z Beskidów zostali wschodzą-
cymi gwiazdami Otwartych Międzynaro-
dowych Mistrzostw Polski Grilla i BBQ, 
zorganizowanych przez Polskie Stowarzy-
szenie Grilla i BBQ, które odbywały się 
od 13 do 15 września w Parku Rozrywki 
w Julinku pod Warszawą. 

PUCHAR Z DYMU I OGNIA
- To był nasz pierwszy tego typu wyjazd 

i nie liczyliśmy na puchary czy tytuły – 
wspominają panowie z Polish Barbeque 
Mafia. – Wiedzieliśmy, że umiemy przy-
rządzić potrawy, które ludziom smakują, 
przekonaliśmy się o tym w wielu miej-
scach, między innymi na Ustrońskich Do-
żynkach, kiedy to o godz. 17 musieliśmy 
zamknąć wędzak, bo wszystko sprzeda-
liśmy w ciągu trzech godzin. Jednak do 
Julinka jechaliśmy przede wszystkim po 
to, żeby uczyć się od doświadczonych 
zawodników. Być może właśnie luz, brak 
spiny był receptą na sukces. Oczywiście 
wcześniej spędziliśmy wiele dni na czy-
taniu książek, artykułów, głównie amery-
kańskich, bo przecież Stany Zjednoczone 
są kolebką BBQ. Przede wszystkim jednak 
musieliśmy przełożyć wiedzę teoretyczną 
na praktykę, więc doskonaliliśmy przepisy 
i dopieszczaliśmy smaki. 

Jurorzy – najlepsi znawcy tematu  
w Polsce – uznali, że Polish Barbeque Mafia 
z Ustronia potrafi najsmaczniej zinterpre-

tować tradycję, która narodziła się za oce-
anem. Tam właśnie ponad 200 lat, temu 
jeszcze bez użycia zmyślnych urządzeń 
trzymano mięso w dymie, a potem przez 
wiele godzin nad ogniem. Tak przygoto-
wany posiłek można było zabrać ze sobą  
w dalekie podróże, bez obaw o szybką utra-
tę świeżości samego mięsiwa. Wędzenie 
i grillowanie nadaje mięsu niepowta-
rzalny smak i sprawia, że nawet najbar-
dziej twarde części wręcz rozpływają się  
w ustach.

Na Mistrzostwach Polski zawodnicy 
musieli przygotować mostek wołowy 
(jeszcze bardzo mało popularny w Polsce), 
żeberka wieprzowe, kurczak w dwóch od-
słonach – mięso białe i ciemne oraz łopatkę 
wieprzową. To były główne konkurencje  
w rywalizacji o mistrzostwo Polski. Do-
datkowo można było wziąć udział w ko-
lejnych trzech konkurencjach – deser, sos 
barbeque i danie regionalne. Nasi mistrzo-
wie wzięli udział we wszystkich, a w tej 
ostatniej zdobyli 5. miejsce za jagnięcinę  
z pieczonym ziemniakiem, kwaśną śmie-
taną i szczypiorkiem. Zasady oceniania 
były bardzo sprawiedliwe. Talerze z po-
trawami opatrzone były tylko losowymi 
numerami, nie było żadnych estetycz-
nych trików czy wymyślnych dekoracji,  
a sędziowie oceniali smak, wygląd mięsa 
i jego konsystencję. Stwierdzili, że najle-
piej spisała się Polish BBQ Mafia mimo 
że startowały drużyny z całej Europy,  
a niektórzy byli prawdziwymi weterana-
mi od lat przyjeżdżającymi na mistrzo-
stwa. Za zdobycie pierwszego miejsca ze-
spół z Ustronia otrzymał ognisty puchar,  
a co jeszcze ważniejsze, zaproszenie na 
mistrzostwa do Stanów Zjednoczonych, 
kolebki grilla i BBQ, które odbędą się je-
sienią przyszłego roku. Już teraz myślą, co 
zaserwują Amerykanom, żeby zadowolić 
ich podniebienie. Szukają też oczywiście 
sponsorów, a kontaktować można się  
z nimi przez profil na Facebooku. 

Sezon grillowy powoli się kończy, ale 
jeszcze w ten weekend wędzarnia Polish 
BBQ Mafia serwować będzie mięsa na 
Placu Chrobrego w Bielsku-Białej.

                                   Monika Niemiec

Nie brakuje chętnych żeby spróbować dań firmowanych przez Polish Barbeque Mafia.
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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

38/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Wojtas  lat 86 ul. Różana
Józef Puzoń   lat 84 ul. Wesoła

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 

38/2019/2/R

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Magdalena Kępińska z Ustronia i Jakub Malec z Ustronia

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. 

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 

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.

*   *   * 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.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 INAUGURACJA ROKU 

AKADEMICKIEGO 2019/2020
Inauguracja roku akademickiego 

odbędzie się 27 września 2019 roku 
o godz. 16.00 w sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury „Prażaków-
ka”. Wykład inauguracyjny przedstawi  
dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu 

Europejskiego, socjolog, samorządowiec, ekspert w zakresie bu-
dżetu 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.

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

Programowej: wtorek 10.00-12.00 - Akademia Esprit.     UTW

RELACJA Z WYPRAWY DO TANZANII
Muzeum Ustrońskie oraz Ośrodek Edukacyjno–Rehabilitacyjno–

Wychowawczy w Ustroniu – Nierodzimiu zapraszają na reportaż  
z realizacji projektu „Ośrodek ponad granicami”. Podczas 
spotkania wolontariusze z Ośrodka opowiedzą o swojej pracy 
w sierocińcu w Tanzanii. Zapraszamy 4 października (piątek) o 
godz. 17.00 do Muzeum Ustrońskiego.

BARBARIAN RACE
28-29 września na Czantorii odbędzie się najbardziej efektowny 

bieg z przeszkodami w malowniczym górskim otoczeniu.   
Sobota:
- Starty formuły Opener od 9:00 
- Start formuły Arrow od 15:00
- Finały Arrow od 19:00
Niedziela:
- Starty formuły Barbarian Race od 8:30
Szykuje się wyjątkowe widowisko, zawita między innymi 

Mistrz Świata OCR Ninja – Anton Fomenko oraz aktualny Mistrz 
Europy, a także wielu finałowych zawodników Ninja Warrior.

FILM O KORNELU FILIPOWICZU 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na 

pokaz filmu o Kornelu Filipowiczu pt. „Jego kochana, dumna 
prowincja”. Po projekcji dyskusja z udziałem Andrzeja Drobika 
(reżyser filmu) oraz Marioli Sznapki  (kawiarnia Kornel i Przy-
jaciele). Spotkanie  odbędzie się w środę 2 października, o godz. 
17.00 w Czytelni. Wstęp wolny.

*   *   *
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(cd. na str. 10)

Miejsce, gdzie znajduje się pomnik 
upamiętniający ustrońską synagogę od 
sześciu lat corocznie gromadzi liczne 
grono zainteresowanych wspólnym 
przeżywaniem wzruszającej uroczystości 
przygotowanej w tym roku 14 września 
przez Instytut Śląska Cieszyńskiego 
oraz Chrześcijańską Fundację „Życie 
i Misja” i upamiętniającej zagładę 
miejscowej ludności żydowskiej podczas 
wojny. Patronat nad tym szczególnym 
wydarzeniem objął Mirosław Suchoń, 
poseł na Sejm RP. 

Pod Pomnik Synagogi licznie przybyli 
mieszkańcy Ustronia oraz oficjalni goście: 
poseł Mirosław Suchoń, Stanisław Ku-
bicjus – przewodniczący Rady Powiatu, 
radni powiatowi: Anna Suchanek i Stani-
sław Malina, burmistrz Przemysław Korcz 
oraz przedstawiciele duchowieństwa: 
proboszcz parafii ewangelickiej ks. Piotr 
Wowry, przełożony Klasztoru Domini-
kanów w Hermanicach O. Cezary Jenta, 
pastor Kościoła Zielonoświątkowego 
Bogusław Wrzecionko, przewodniczący 
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Ka-
towicach – Włodzimierz Kac i delegacje 
ustrońskich szkół. 

 Spotkanie rozpoczęto tradycyjnie grą 
na szofarze – ceremonialnym rogu żydow-

skim w wykonaniu Romana Górnioka. 
W przemówieniu Christian Jaworski, 
prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego, 
a zarazem inicjator i główny organizator 
corocznych uroczystości zaznaczył m.in: 
Dziś wspominamy tragiczne wydarzenia  
z 15 września 1939 roku, kiedy to hitlerow-
cy motywowani nienawiścią i zbrodniczą 
ideologią podpalili ustrońską synagogę. 
Spalenie synagogi było znakiem zbliża-

jącej się zagłady ludności żydowskiej 
naszego miasta. Zbliżającej się próby 
zniszczenia, wykorzenienia różnorodności 
i wielokulturowości, która była obecna od 
wieków na terenie Śląska Cieszyńskiego. 
Próby zagłady spuścizny dawnego Księ-
stwa Cieszyńskiego, w szczególności tak 
charakterystycznego dla tych terenów 
poszanowania dla odmienności religijnej 
i kulturowej.

Po raz pierwszy współorganizatorem 
spotkania był dyrektor Chrześcijańskiej 
Fundacji „Życie i Misja” Henryk Wieja. 

Na uroczystość przybywa corocznie liczne grono zainteresowanych.                                                                                   Fot. L. Szkaradnik

ROZPOCZYNAMY NOWĄ TRADYCJĘ

38/2019/3/R

Grupa taneczna występowała bezpośrednio przed publicznością.              Fot. L. Szkaradnik
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WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

Od 3 do 27 września odbywały się ze-
brania mieszkańców ustrońskich osiedli. 
W jednych osiedlach zebrania organizo-
wały zarządy osiedli (Hermanice, Zawo-
dzie, Lipowiec, Polana, Poniwiec, Niero-
dzim), a w innych radni z danej dzielnicy 
(Ustron Górny, Dolny, Centrum). Na 
jednym z tych zebrań padło pytanie, 
dlaczego organizatorami są radni, a nie 
zarząd, co skłoniło mnie, by jeszcze raz 
omówić temat zarządów osiedli. 

Osiedla są jednostkami pomocniczy-

mi, powołanymi uchwałą rady miasta 
lub gminy. Rada uchwala ich statuty,  
w których zawarte są organizacja i za-
dania organów, a także ordynacja wy-
borcza do nich. W Ustroniu mamy  
9 osiedli, każde z nich posiada swój 
statut. Osiedla mogą mieć zarządy, które 
są organami pomocniczymi dla radnych 
z danej dzielnicy. Zarządy wybierane są 
przez mieszkańców danego osiedla na 
zebraniu wyborczym, zgodnie z zasa-
dami zawartymi w statucie. Wymagane 
kworum dla ważności ogólnego zebrania 
mieszkańców, na którym odbywają się 
wybory przewodniczącego, zarządu oraz 
pozostałych członków zarządu wynosi co 
najmniej 3% mieszkańców osiedla po-
siadających prawo wybierania. W przy-
padku braku kworum ogólne zebranie 
mieszkańców odbywa się w II terminie 
w tym samym dniu, po upływie 15 minut 
od wyznaczonej godziny pierwszego 
terminu, przy czym, aby zebranie w II 
terminie było ważne, wystarczająca jest 
obecność 3% mieszkańców osiedla po-
siadających prawo wybierania w liczbie 
3% pomniejszonej o 20%. 

Kadencja zarządów trwa 4 lata, a na-
stępnie do dwóch miesięcy od upływu 

kadencji burmistrz ogłasza kolejne ze-
branie wyborcze. Inaczej wygląda to  
w osiedlach, w których aktualnie nie 
ma zarządu. W tych przypadkach bur-
mistrz zarządza zebranie wyborcze na 
wniosek co najmniej 100 mieszkańców. 
Wniosek można złożyć w każdej chwili, 
a burmistrz zarządza zebranie do dwóch 
miesięcy od złożenia wniosku. Niedawno 
właśnie w taki sposób został przywrócony 
zarząd Osiedla Ustroń Hermanice. 

Moja rola jako burmistrza polega na 
zarządzaniu zgodnie z przepisami zebrań 
wyborczych i czuję się też zobowiązany, 
żeby osobiście w nich uczestniczyć, a jeśli 
nie jest to możliwe, żeby obecna była pani 
wiceburmistrz lub inny przedstawiciel 
Urzędu Miasta. Na zebraniach staramy 
się odpowiadać na pytania mieszkańców 
i wyjaśniamy wątpliwości. Trzeba jednak 
pamiętać, że zarząd osiedla jest ciałem 
pomocniczym dla radnych i to Rada 
Miasta sprawuje nadzór nad działaniem 
organów osiedla. Osobiście uważam, 
że działalność zarządów w osiedlach 
świadczy o zaangażowaniu mieszkańców 
i cieszy mnie taka aktywność, która daje 
najlepsze rezultaty, gdy opiera się na 
dobrej współpracy z radnymi.  

O zarządach osiedli 
mówi 

burmistrz
Przemysław Korcz

W ostatnią niedzielę 22 września  
w dniu bez samochodu, w piękną i sło-
neczną pogodę zebrało się ponad 100 
osób aby wziąć udział w „2 Lipowskim 
Rodzinny Rajdzie Rowerowym”, który 
jest częścią projektu „Przyroda i MY” 
realizowanego przez STOWARZYSZENIE 
LIPOWIEC!

Przybyły całe rodziny, rodzice z dzieć-
mi, dziadkowie z wnukami, przyjaciele, 
sąsiedzi. Po przejechaniu trasy, każdy 
uczestnik dostał zawieszkę oraz mógł się 
poczęstować kiełbaską z grilla, kołoczem 
i innymi słodkościami.

Dziękujemy wszystkim za udział  
w rajdzie i mamy nadzieję, że zobaczymy 
się niebawem!

Rajd odbył się przy wsparciu Programu 
Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanym przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej.

Partnerzy: Powiat Cieszyński, Bank 
Spółdzielczy w Cieszynie, Bank Spół-
dzielczy w Skoczowie, samorządy: Gmi-
na Chybie, Goleszów, Gmina Hażlach, 
Gmina Istebna, Skoczów, Miasto Ustroń, 
Miasto Wisła, Wiślańskie Centrum Kul-
tury 

Podziękowania dla:
• Jerzy Mendrek DOKA Downhill City 

Tour • FAMEKS Poland Goleszów- pro-
ducent sztućców i naczyń jednorazowych 
• Odido Sklep Spożywczo – Przemysło-

wy Andrzej Mendrek •  Miasto Ustroń • 
Pub Pod Beczką • Centrum Ubezpieczeń 

PNIAK •  P.P.H.U. „Pasja” Sylwester, 
Jan, Karina Pasterny • Laserwood.pl

38/2019/5/R

DRUGI RAJD
ROWEROWY
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LISTA NUMER 1 - KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. SZEMLA Mirosław Stanisław - dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju 
technologii, Bielsko-Biała (członek partii politycznej Polskie Stron-
nictwo Ludowe)
2. ORMANIEC Marian Albin - dyrektor generalny, Gilowice (PSL)
3. KIEREŚ Małgorzata - etnograf, Istebna
4. OGIEGŁO Alicja - nauczyciel, Czechowice-Dziedzice
5. MAJOR Przemysław - przedstawiciel władzy samorządowej, 
Chybie
6. SZENDERA Waldemar Michał - biolog, Suszec (PSL)
7. JARCO Dawid Sylwester - ekonomista, Juszczyna
8. WÓJCIK Ryszard Tadeusz - emeryt, Bielsko-Biała (PSL)
9. WENGLORZ Halina Stefania - pielęgniarka, Kaczyce (PSL)
10. ŻYŁA Tadeusz - właściciel zakładu, Jankowice (PSL) 
11. KUĆKA Edward Stanisław - przedstawiciel władzy samorzą-
dowej, Kozy (PSL)
12. SZCZEPAŃCZYK-CHROBAK Magdalena Ewa - ekonomista, 
Bielsko-Biała
13. SOSNOWSKA Justyna Barbara - laborant chemiczny, Zabrze 
(członek partii politycznej Ślonzoki Razem)
14. BRZOSKA-KRAWCZYK Brygida Urszula - emerytka, Zabrze 
(ŚR)
15. GRZYB Andrzej Bernard - specjalista bankowości, Bielsko-Biała 
(PSL) 
16. GAWĘDA Grzegorz Ryszard - przedstawiciel władzy samorzą-
dowej, Bestwinka (PSL)
17. BUTOR Lucyna - właściciel zakładu, Pewel Mała (PSL)
18. KOŻUSZNIK Danuta Maria – nauczyciel, Cieszyn (PSL)

LISTA NUMER 2 - KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. SZWED Stanisław - parlamentarzysta, Grodziec (członek partii 
politycznej: Prawo i Sprawiedliwość)
2. PUDA Grzegorz Paweł - parlamentarzysta, Bielsko-Biała (PIS)
3. MATUSZNY Kazimierz Władysław - parlamentarzysta, Milówka  
(PIS)
4. DRABEK Przemysław Mieczysław - menadżer, Bielsko-Biała 
(PIS)
5. WÓJCIK Magdalena Ewa - tłumacz, Bielsko-Biała
6. GAŻA Grzegorz Krzysztof - przedsiębiorca, Pszczyna (PIS)
7. MACURA Ryszard Arkadiusz - nauczyciel, Cieszyn
8. KANAFEK-LEWANDOWSKA Marcela Joanna - pedagog, 
Pszczyna (PIS)
9. ADAMSKA Barbara Lucyna - nauczyciel-pedagog, Czechowice-
-Dziedzice (PIS)

10. ŁOŚ Konrad Tomasz - nauczyciel akademicki, Bielsko-Biała 
(PIS)
11. MIDOR Adrian Kamil - nauczyciel, Żywiec (PIS)
12. GOWIN Jarosław - technik elektronik, Żywiec
13. DZIEDZIC Janusz Witold - socjolog, Chybie (PIS)
14. BIEGUN Agnieszka Magdalena - nauczyciel, Juszczyna
15. WAWRZECZKO Magdalena Elżbieta - student, Rudzica (PIS)
16. MICHNIK Renata Anna - pracownik samorządowy, Dębowiec
17. PASIERBEK Łukasz Grzegorz - fizjoterapeuta, Bestwina (PIS)
18. BIAŁOWĄS Beata Iwona - filozof, Katowice (członek partii 
politycznej Solidarna Polska)

LISTA NUMER 3 - KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1. KOPERSKI Przemysław Adam - prawnik, Bielsko-Biała (członek 
partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej)
2. LAMEK-KOCHANOWSKA - Agnieszka Zofia, gospodyni 
domowa Bielsko-Biała (członek partii politycznej Lewica Razem)
3. CZYLOK Leszek Zbigniew - pracownik administracyjny, Bielsko-
-Biała (członek partii politycznej Wiosna Roberta Biedronia)
4. SATŁAWA Henryk - technik technologii drewna, Gilowice (SLD)
5. TYRNA Leszek - nauczyciel, Goleszów (SLD)
6. CZAICKA Anna Maria - specjalista ds. sprzedaży, Pisarzowice 
(WRB)
7. MADZIA Magdalena - ekonomista, Bielsko-Biała (LR)
8. BANOT Aleksandra Ewa - nauczyciel akademicki - nauki huma-
nistyczne, Bielsko-Biała
9. SŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta - nauczyciel, Żywiec (SLD)
10. PINDEL Władysław - nauczyciel, Jeleśnia (SLD)
11. GASPARSKA Katarzyna Olga - specjalista ds. marketingu, 
Godziszka (LR)
12. ZALEWSKA Alicja - przedsiębiorca, Bielsko-Biała
13. HASIOR Aleksandra Maria - nauczyciel akademicki - nauki 
humanistyczne, Krzyżowice
14. GRZYBEK Paulina Magdalena - spedytor międzynarodowy, 
Czechowice-Dziedzice (SLD)
15. BRUDNY Michał Jacek - przedsiębiorca, Warszawa
16. MIECH Paweł Piotr - programista, Bielsko-Biała (LR)
17. SIĄKAŁA Artur Jerzy - przedsiębiorca, Frelichów (SLD)
18. NOSKOWSKI Zbigniew Henryk – nauczyciel, Pszczyna (SLD)

LISTA NUMER 4 - KOMITET WYBORCZY
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1. FOLTYN Bronisław Edward - dyrektor generalny, Bielsko-Biała 
(członek partii politycznej Korwin)
2. GRAJNY Robert Łukasz - technik infomatyk, Czechowice-

WYBORY PARLAMENTARNE 2019
W wyborach do Sejmu wybiera się kandydatów w wieloman-

datowych okręgach, a mandaty rozdzielane są proporcjonalnie 
do uzyskanych przez partie głosów. Natomiast w wyborach do 
Senatu mamy jednomandatowe okręgi wyborcze – mandat otrzy-
muje kandydat, który uzyskał największe poparcie.

Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając 
na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje 
jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Ustroniacy razem z mieszkańcami powiatów: bielskiego, 
cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta na pra-
wach powiatu Bielsko-Biała wybiorą 9 posłów w Okręgu 27. 
Jeśli chodzi o senatorów, to w jednomandatowym Okręgu nr 
79, obejmującym powiaty cieszyński i żywiecki, wybierzemy 
tylko jednego. 

Wśród kandydatów na posłów jest pochodzący z Ustronia Mi-
chał Brudny – przedsiębiorca, obecnie mieszkaniec Warszawy, 
absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu, Zespołu Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, a następnie Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Znajduje się na 15. miejscu listy nr 
3 Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, choć 
nie należy do partii politycznej. Michał Brudny jest synem Karola 
Brudnego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń. 

Na listach znajdziemy również kilkunastu mieszkańców na-
szego powiatu i warto zastanowić się nad ich wyborem zamiast 
głosować na partyjne „jedynki”. Koszula zawsze bliższa ciału  
i „kierysi stela” w parlamencie może być pomocny przy rozwią-
zywaniu lokalnych problemów. Na liście Polskiego Stronnictwa 
Ludowego znajdziemy m. in. kierownik Muzeum Beskidzkiego  
w Wiśle Małgorzatę Kiereś – znaną i cenioną etnograf z Istebnej, 
Danutę Kożusznik z Cieszyna – działaczkę bielskiego Zarzą-
du Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, zaprzyjaźnioną  
z kołami gospodyń wiejskich, na liście Prawa i Sprawiedliwości: 
m. in. Ryszarda Macurę byłego burmistrza Cieszyna. Na liście 
Koalicji Obywatelskiej PO .N IPL Zieloni jest nazwisko Andrzeja 
Molina, byłego burmistrza Wisły. 

Poniżej pełna lista kandydatów do Sejmu i Senatu, na których 
będziemy mogli głosować 13 października.
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w Ustroniu Jaszowcu, 

w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, 
Stromej, Skalica i Równica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.  
z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Ustroń uchwały nr VIII/107/2019 z dnia 27 czerwca 2019 
r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, 
w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica, 
obejmującego obszar oznaczony na załączniku graficznym do wyżej 
wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego 
postępowania do dnia 18 października 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
▪  w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, 

ul. Rynek 1 
▪ ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury  

i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, 
ul. Rynek 1 

▪ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: biuropodawcze@ustron.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Miasta Ustroń.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono 
w załączniku do Obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.
info.pl. w zakładce Obwieszczenia i komunikaty.
     Burmistrz Miasta
    Przemysław Korcz

Już od 20 lat w październiku i listopadzie muzyką, śpiewem  
i tańcem umilamy Państwu długie, jesienne wieczory. Tym ra-
zem proponujemy siedem różnorodnych koncertów – śmiesz-
nych i wesołych, skocznych i poważnych, wspomnieniowych  
i melancholijnych, z pazurem i bez. 

15.10 – 22.11. 2019 R.  
15. 10 godz. 18.00 Grupa MoCarta – Dzieła wybrane z XX lat 
    działalności Grupy – cena biletu 50 zł
19.10 godz. 18.00 Koncert Młodych Talentów z udziałem gości 
    z Neukirchen–Vluyn
26.10 godz. 18.00  Koncert Trzech Tenorów – Mirosław 
    Niewiadomski, Bartosz Kuczyk, Mariusz  Ruta 
    – cena biletu 30 zł
3.11 godz. 18.00   Charytatywny Koncert Fortepianowy Adama 
    Makowicza – cena biletu 40 zł
8. 11 godz. 18.00  Legendy muzyczne – Osiecka, Młynarski, Sta– 
    chura – zespół Dzień Dobry – cena biletu 25 zł
15. 11 godz. 18.00 Pomyśl o mnie – piosenki Anny German – Marta 
    Gzowska – Sawicka/Brygida Wierzbik i Art 
    Music Trio –na  koncercie przy świecach, cena  
    biletu 25 zł
22.11 godz. 18.00 Jej portret – muzyczne wizerunki polskich 
    i światowych artystek w koncercie wokalistek 
    Katarzyny Guran i Kingi Kutrzuby z muzyczną 
    oprawą Joanny Błażej-Łukasik (fortepian, 
    słowo wiążące), Pawła Łukasika (altówka),  
    Artura Łukasika (kontrabas) – cena biletu 25 zł

sala widowiskowa MDK „Prażakówka” w Ustroniu

XX JUBILEUSZOWA 
USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

38/2019/4/R

-Dziedzice (członek partii politycznej Ruch Narodowy)
3. BIELEWICZ Wojciech Tomasz - przedstawiciel handlowy, 
Żywiec (K)
4. STARZYŃSKA Maria - specjalista polityki społecznej, Cieszyn
5. SKŁODOWSKI Artur - przedstawiciel handlowy, Cieszyn
6. MILCZANOWSKA-SZWEDA Magdalena Barbara - księgowy, 
Rudołtowice
7. MAŁYSZ Paweł Adam - programista aplikacji, Zaborze (K)
8. WIEWIÓRA-BŁACHUT Marlena Maria - technik analizy  
i monitoringu środowiska, Lipowa 
9. CZAPIGA Cezary Józef - technik urządzeń sanitarnych, Czecho-
wice-Dziedzice (K)
10. KULA Patrycja Joanna - asystent zarządu, Bielsko-Biała
11. POLAŃSKI Andrzej Grzegorz - przedstawiciel handlowy, 
Bielsko-Biała (K)
12. CIEŚLAR Jolanta Maria - inż. budownictwa, Skoczów 
13. MICHNIK Ronald Antoni - student, Jaworze 
14. STRZAŁKOWSKA Grażyna Katarzyna - ogrodnik, Czaniec
15. RUDNICKI Dawid Józef - projektant systemów alarmowych, 
Bielsko-Biała (K)
16. ŚNIEŻEK Katarzyna Elżbieta - nauczyciel, Żywiec (RN)
17. WALICZEK Paweł Teodor - stolarz, Jasienica (RN)

LISTA NUMER 5 - KOALICYJNY KOMITET 
WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA 

PO .N IPL ZIELONI

1. NYKIEL Mirosława - poseł na sejm RP, Bielsko-Biała 
(członek partii politycznej Platforma Obywatelska RP)
2. PĘPEK Małgorzata Anna - ekonomista, Żywiec (PO RP)
3. SUCHOŃ Mirosław Tadeusz - ekonomista, Bielsko-Biała (członek 
partii politycznej Nowoczesna)
4. MOLIN Andrzej Jan - matematyk, Wisła
5. GŁOMBEK Edyta Teresa - główna księgowa, Piasek
6. LAZAREK Gabriela Maria - fryzjer, Cieszyn (członek partii 
politycznej Partia Zieloni)
7. MICHASIÓW Dariusz Stanisław - przedsiębiorca, Bielsko-Biała 
(PO RP)
8. RYPLEWICZ Rafał Paweł - pracownik samorządowy, Bielsko-
-Biała (PO RP)
9. GIERTLER Łukasz Antoni - historyk, Bielsko-Biała (członek 
partii politycznej Śląska Partia Regionalna)
10. ŚLĘK Marcin Rafał - magister administracji, Zebrzydowice 
(PO RP)
11. KASZOK Ewa - masarz, Międzybrodzie Bialskie
12. PIJANOWSKI Jerzy Marcin - inżynier leśnictwa, Czechowice-
-Dziedzice (PO RP)
13. KRZYŻAK Karolina Józefa - politolog, Bujaków
14. ŁUKOWICZ Beata Anna  - księgowa, Kaniów
15. DESOŃ Bogdan Tomasz  - muzyk, Szczyrk
16. JAFERNIK Bronisław - nauczyciel, Sopotnia Mała
17. PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria - analityk medyczny, 
Bielsko-Biała (PO RP)
18. TOMCZYKIEWICZ Maciej Tadeusz - adwokat, Pszczyna (PO 
RP)

WYBORY DO SENATU
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

PRZYWRÓCIĆ PRAWO 
1. JACHNIK Jerzy Witold - inżynier-metalurg, Bielsko-Biała

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

2. KOPEĆ Tadeusz Wiktor - parlamentarzysta, Cieszyn (czło-
nek partii politycznej Porozumienie Jarosława Gowina)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

3. MAŚLANKA Hubert Zbigniew - pracownik samorządowy, 
Świnna 
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„NIE” DLA ZAMKNIĘCIA DROGI

Gdy prowadzący spotkanie Paweł Szte-
fek omówił już jego program oraz przed-
stawił mieszkańcom działania, jakie podjął 
dla poprawy bezpieczeństwa na wspo-
mnianym skrzyżowaniu, do zebranych 
dołączyły kolejne mieszkanki. Przepra-
szając za spóźnienie mówiły, że nie mogły 
przejechać przez dwupasmówkę, dodając, 
że takie problemy to dla nich codzienność. 

Mieszkańcy byli bardzo wzburzeni i 
podawali przykłady niebezpiecznych sytu-
acji, do których dochodzi  na styku DW941 
z drogą miejską. Denerwowali się, że 
dzieci nie mogą same chodzić do szkoły, 
bo jest to zagrożenie dla ich bezpieczeń-
stwa, podobnie dla ludzi starszych, którzy 
z obawy o swoje zdrowie i życie nawet nie 
chodzą do marketu położonego po drugiej 

stronie obwodnicy. Przedstawiali powta-
rzające się sytuacje, gdy jeden kierowca 
zatrzymuje się, żeby przepuścić pieszych, 
a drugi go wyprzedza i mknie przez przej-
ście lewym pasem. Wiele osób było nie 
tylko świadkami, ale i uczestnikami takich 
zdarzeń. Miały miejsce też kolizje, gdy 
najechano na tył zatrzymującego się przed 
pasami samochodu.  1 września zginał na 
skrzyżowaniu młody motocyklista, a to 
pokazuje, że skrzyżowanie jest groźne 
również dla kierowców. 

Radny Paweł Sztefek pokazał na ekra-
nie, jak ma wyglądać organizacja ruchu 
na skrzyżowaniu zgodnie z najnowszą 
propozycją Zarządu Dróg Wojewódzkich 
i skrytykował to rozwiązanie jako niewy-
starczające dla rozwiązania sytuacji. Oma-

wiał je też przewodniczący Janik. Według 
nowej organizacji ruchu przed przejściem 
miałby być tylko jeden pas ruchu, drugi 
miałby służyć do skrętu w kierunku os. 
Manhatan i sklepu „Biedronka”. Marcin 
Janik tłumaczył, że dla ZDW organem, 
z którym musi konsultować rozwiązania 
jest Starostwo Powiatowe, z miastem w 
ogóle nie ma obowiązku się kontaktować, 
więc jedynie dzięki poprawnym relacjom 
z powiatem możemy dowiadywać się 
o nowych pomysłach i poprzez powiat 
sugerować jakieś rozwiązania. 

Zdesperowani mieszkańcy mówili, że 
czują się bezsilni i są zdecydowani wziąć 
sprawy w swoje ręce. Chcą zorganizować 
blokadę drogi, ale jeden z nich stwierdził, 
że jest już na to za późno. Latem akcja 
protestacyjna byłaby najbardziej dotkliwa 
i być może zwróciłaby uwagę instytucji 
na Śląsku, gdyby tamtejsi mieszkańcy 
nie mogli dojechać na weekendowy wy-
poczynek. 

Zastanawiano się nad innymi rozwią-
zaniami „na już”. Jednym z nich mógłby 
być zakup specjalnego sygnalizatora, a 
taki działa na terenie Jaworza. Jest za-
montowany w drodze i zaczyna pulsować 
intensywnym światłem w momencie, 
gdy pieszy zbliża się do przejścia. Koszt 
urządzenia to zaledwie 40 tys. zł.  Mar-
cin Janik mówił, że i tak musiałoby się 
zgodzić ZDW, ale można spróbować. Za-
znaczył też, że naciski na zarząd skutkują 
czasem drastycznymi pomysłami z ich 
strony, takimi jak np. zamknięcie wjazdu 
na wszystkie odnogi drogi wojewódzkiej 
w tym na os. Manhatan. Paweł sztefek 
mówił, że proponował to Zarządowi Dróg, 
ale nie otrzymał odpowiedzi.

Nie uważała tego za zły pomysł Ma-
ria Langer, mieszkanka osiedla, która 
po otwarciu ul. Katowickiej II walczyła 
o dokończenie ekranów przy blokach. 
Powstały dodatkowe ekrany, choć pani 
Maria podkreślała, że pierwotnie ekrany 
te miały odcinać osiedle od obwodnicy, i 
należałoby wrócić do tego projektu. Inni 
mieszkańcy nie byli za tym rozwiązaniem. 
Okazało się,  że interesy mieszkańców 
Manhatanu nie do końca są zbieżne z 
interesami osób mieszkających nad ul. A. 
Brody nad DW 941. Ci drudzy podkreślali, 
że najpierw były domy przy górnej części 
ul. A. Brody, a dopiero potem zbudowano 
Manhatan. Dlatego sprzeciwiają się zmia-
nie ich pierwotnej komunikacji z centrum 
Ustronia. Nie chcą zamknięciu wjazdu 
na ul. A. Brody, domagają się jedynie 
poprawy bezpieczeństwa. Mieszkający w 
tamtym rejonie ustroniacy stwierdzili, że 
czują się obywatelami drugiej kategorii, 
bo nie tylko mają utrudnioną komunikację 
z resztą miasta, ale też pomija się ich przy 
planowaniu inwestycji takich jak remonty 
dróg i budowa kanalizacji. Jeden z tam-
tejszych mieszkańców mówił, że ekrany 
oddzielające Manhatan od DW941 mają 
6 metrów wysokości, a te naprzeciwko 
tylko 2 metry. Skutek jest taki, że hałas 
odbija się od tych wyższych i jeszcze 
bardziej przeszkadza (o tym, że ZDW 
planuje remont i modernizację ekranów 
na terenie całego miasta, wspominał bur-

Radny Paweł Sztefek.                                                                                Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 15)

Temat skrzyżowania ul. A. Brody z ul. Katowicką zdominował spotkanie mieszkańców 
Osiedla Ustroń Centrum, zorganizowane przez radnego Pawła Sztefka, które odbyło 
się 17 września w Przedszkolu nr 7. Obecny był przewodniczący Rady Miasta Ustroń 
Marcin Janik, radna z Ustronia Centrum Jadwiga Krężelok, radny z Polany Damian 
Ryszawy, radny z Lipowca Piotr Roman. 

Mieszkańcy są zdesperowani, chcą blokować drogę.                                        Fot. M. Niemiec



26 września 2019 r.   Gazeta Ustrońska   9

Burmistrz Przemysław Korcz wymienił 
działania, jakie podejmuje miasto i przy-
pomniał o udziale Ustronia w programie 
ZONE. Wyraził też nadzieję, że niedawno 
powołany na stanowisko prezesa Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Piotr Woźny, przyjaciel Ustronia zracjona-
lizuje program „Czyste Powietrze” i prze-
każe więcej środków na zwalczanie smogu 
samorządom, które najlepiej wiedzą, jak je 
logicznie zagospodarować. 

Przybyłych na spotkanie mieszkańców 
przywitali jego organizatorzy, radni osiedla 
Ustroń Górny: Daria Staniek i Aleksander 
Poniatowski. Obecny był przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, radny 
z Lipowca Piotr Roman oraz przedstawi-
ciele Straży Miejskiej. Celem zebrania 
było zgłoszenie wniosków do budżetu 
miasta na rok 2020 i propozycje rad-
nych przedstawił Aleksander Poniatowski. 
Pierwszą z nich było otwarcie wyjazdu 
z osiedla Zeta Park na ul. Pod Skarpą. 

– Postawiłem sobie za punkt honoru 
załatwienie tej sprawy – mówił radny, 
a jeden z mieszkańców tego osiedla stwier-
dził, że będzie to naprawdę wielka rzecz 
dla mieszkających tam osób, bo tylko 
niewielka ich część sprzeciwia się temu 
wyjazdowi. Odetchną też mieszkańcy 
domów położonych przy ul. Staffa i Gał-
czyńskiego, ponieważ obecnie cały ruch 
z i na osiedle odbywa się pod ich oknami.  

Kolejne propozycje do budżetu również 
związane były z drogami i ruchem samo-
chodowym. Ustroń Górny wnioskować 
będzie o wybudowanie parkingu pomiędzy 
ul. 9 Listopada a 3 Maja, na Markusów-
ce, gdyż jest to teren miejski, a brakuje 
parkingów. Trzeba też wyremontować 

chodnik przy ul. 3 Maja od ul. Olchowej 
do ul. Skalica oraz wybudować fragment 
chodnika po drugiej stronie ul. 3 Maja od 
wypożyczalni sprzętu narciarskiego do 
zjazdu na stację benzynową. Do tej pory 
trudności nastręczały sprawy własnoś-
ciowe, bo teren nie należał do miasta, ale 
ich uregulowanie jest na dobrej drodze. 
Gdy powstanie chodnik będzie można 
wytyczyć w tym rejonie przejście dla pie-
szych, które jest bardzo potrzebne, gdyż 
tamtędy wiedzie trasa piesza z Poniwca 
i z rejonu ul. 3 Maja nad Wisłę. Przepisy 
nie pozwalają jednak na tworzenie przejść, 
gdy nie ma z obydwóch stron chodnika. 
Wybudowanie krótkiego odcinka znacznie 

HONOROWE OTWARCIE BRAMY

poprawi komunikację pieszych w tamtym 
rejonie. Chodnik ma powstać też przy ul. 
Jelenica od ul. Skowronków do wjazdu do 
firmy „Ustronianka”. Ważna sprawą jest 
też budowa kanalizacji na ul. Myśliwskiej 
powyżej ul. Katowickiej II.

Następnie o potrzebach dzielnicy mó-
wili mieszkańcy. Między innymi o do-
kończeniu asfaltu na ul. Kluczyków. I 
tu znów na przeszkodzie stoją sprawy 
własnościowe, bo droga przebiega przez 
działki prywatne. Z właścicielami jednej z 
nich jest już zawarta umowa notarialna na 
wykupienie przez miasto, drugi właściciel 
wstępnie się zgodził, ale przebywa za 
granicą i formalności się przeciągają. Tego 
remontu nie można wpisać do budżetu, bo 
na razie nie są to grunty miasta. Można 
jednak, jak zasugerowała mieszkanka, 
zabezpieczyć środki na przejęcie działki. 
Ciągnie się też temat remontu parkingu 
przy ul. 3 Maja. Wyasygnowano środki 
na projekt, ale inwestycja utknęła na tym 
etapie. Projektant nie uzyskał pozwolenia 
wodno-prawnego na odprowadzenie desz-
czówki do potoku Bładniczka, a bez tego 
dokumentu projekt nie ma mocy prawnej. 
Co gorsza z projektantem nie ma kontaktu. 
Urząd Miasta musi wypełnić wszystkie 
procedury, by móc wypowiedzieć umowę 
projektantowi, dopiero później będzie 
można zlecić jego wykonanie innemu 
projektantowi. 

Pytano, czy budynek Zespołu Szkół 
Technicznych jest już podłączony do 
kanalizacji,  a jeśli nie, czy nastąpi to 
wkrótce. Ta inwestycja blokuje inną, którą 
jest remont chodnika w stronę ul. Hutni-
czej. Nie ma sensu go wykonywać, jeśli 
później będą prowadzone prace drogowe. 
Budynek należy do powiatu i trzeba cze-
kać aż znajdą się na niego środki. Projekt 
już był, ale nie znalazły się środki na 
jego realizację. Są jednak duże szanse, 
że remont budynku szkoły zacznie się w 
przyszłym roku.  

Od technikum już tylko krok do stawu 
kajakowego, który aż prosi się o rewitali-
zację. Jednak jej koszt byłby bardzo duży, 
na co wskazuje wykonany już projekt. 

Mieszkańcy zgłaszali wiele propozycji do budżetu,                                          Fot. M. Niemiec

Temat smogu omówiła Zuzanna Chabowska z Ustrońskiego Alarmu Smogowego. Wysłuchali 
jej m.in. radni: Aleksander Poniatowski i Daria Staniek, burmistrz Przemysław Korcz, prze-
wodniczący RMU Marcin Janik.                                                                     Fot. M. Niemiec

Narodziła się nowa tradycja i kolejne zebranie mieszkańców rozpoczęto od tematu 
smogu, przedstawionego przez Ustroński Alarm Smogowy. Tym razem referowała 
go Zuzanna Chabowska, a raczej chciała skłonić mieszkańców do dyskusji. Dyskusji 
nie było, bo z faktami się nie dyskutuje, a smog w Ustroniu jest faktem. Słuchano 
jednak uważnie i z powagą, zadawano pytania, a działaczka Alarmu wyczerpująco 
odpowiadała. To był jeden z wielu tematów poruszanych 23 września w stołówce 
Szkoły Podstawowej nr 1.

(cd. na str. 15)
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BIBL IOTEKA  POLECA  
Maciej Brencz  – „Farerskie kadry. Wyspy, 

gdzie owce mówią dobranoc”
Wyspy Owcze – państwo osiemnastu 
wysepek na środku Atlantyku, podległe 
Danii, z aspiracjami separatystycznymi, 
odizolowane przez wiele lat od reszty 
świata, gdzie życie toczy się leniwym 
rytmem. Kraina w której na synonim 
wiatru jest ponad dwieście określeń,  
a wyrazów związanych z owcami jesz-
cze więcej.
Autor przedstawia nam farerskie 
zwyczaje, kulturę, historię, kuchnię  
i wiele innych ciekawostek o współczes-
nych mieszkańcach skalistych wysepek.

Agnieszka Gładzik – „Daleko od morza”
Europa tonie w powojennym chaosie. 
Trzydziestoletnia lekarka Marianna 
Palińska po długiej rekonwalescencji 
spowodowanej pobytem w obozie Ra-
vensbrück wraca do Polski, aby odna-
leźć swojego brata.
Kobieta pomaga Niemcom, którzy po-
zostali w kraju, spisując ich historie, 
co pomaga jej odzyskać wiarę w siebie  
i pogodzić się z przeszłością.
Przytoczone w powieści zdarzenia są 
oparte na faktach, a wiele scen zostało 
zainspirowanych opowieściami ocala-
łych albo rodzinną historią autorki.

Oto fragment jego przemówienia: Dzisiaj rozpoczynamy nową 
tradycję, która się odwołuje do starej tradycji. (...) Bowiem od 
społeczności żydowskiej wyszła propozycja do wspólnoty ewan-
gelickiej i katolickiej, by razem z wszystkimi mieszkańcami Ustro-
nia obchodzić święta narodowe. Odbywało się to w ten sposób, 
że uczestnicy gromadzili się w okolicy świątyni ewangelickiej  
i wspólnym marszem przechodzili do kościoła katolickiego, na-
stępnie tutaj do synagogi, a potem szli na rynek, gdzie odbywał 
się koncert, by się wspólnie bawić. I dzisiaj rozpoczynamy tę 
nową tradycję. Chcemy się odwołać do tego, co miało miejsce 
kiedyś, do wspomnienia obecności ludzi, którzy mieli tę inicjaty-
wę i razem obchodzili wszystkie święta. Dlatego po dzisiejszych 
obchodach przejdziemy na rynek i tam będzie koncert muzyki  
i tańców żydowskich. Jesteśmy w tym szczególnym miejscu, gdzie 
znalazło to pełne zrozumienie, a w konsekwencji chcę zapewnić 
o tym, co będzie miało dopiero miejsce. Dzisiaj obchody trwają 
jeden dzień, a od przyszłego roku naszym skromnym, ale ambitnym 
planem jest, by to były obchody kilkudniowe, połączone z innymi 
elementami przywołania obecności żydowskiej społeczności  
w Ustroniu. Po raz pierwszy mamy delegację z Izraela na czele  
z panem Itsikiem Pietermanem, byłym burmistrzem Kiryat Chaim. 
Jest to coś, co sprawiło że możemy patrzeć w przyszłość także  
i w takich kategoriach, że będziemy mieli potomków tych, którzy 
albo zdążyli się uratować, albo zostali zmuszeni do opuszczenia 
tej ziemi, a wciąż za nią tęsknią i chętnie tutaj wracają. 

ROZPOCZYNAMY 
NOWĄ TRADYCJĘ

(cd. ze str. 4)

Z przemową wystąpiła również przewodnicząca Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej, Dorota Wiewióra,  
a potem głos zabrał burmistrz Przemysław Korcz, mówiąc m.in.: 
W tym roku przypada 80 rocznica spalenia ustrońskiej synagogi. 
To spotkanie patriotyczno-religijne skłania nas do zadumy nad 
burzliwą i tragiczną historią narodu żydowskiego. (...) Ustroniacy 
nie wykazali żadnej agresji w stosunku do współbraci. Ustrońską 
synagogę zburzyli Niemcy. Musimy o tym pamiętać i będziemy 
to przypominać. Najpierw jesienią 1939 r. żołnierze niemieccy 
spalili synagogę, w kolejnych latach 77 ustrońskich żydów zginęło 
w obozach pracy, obozach zagłady lub zostało rozstrzelanych. 
(...) Pozostali wyemigrowali zostawiając swoją małą ojczyznę, 
z którą wielu się utożsamiało i dalej się utożsamia. (...) My 
mieszkańcy Ustronia, żyjący w wolnej Polsce, winniśmy tym  
i wszystkim innym ofiarom wojny oddać pamięć i cześć. Cytując 
Marka Edelmana: „Najważniejsze jest to, by nigdy nie pozostać 
biernym wobec zła”. Niech to spotkanie skłoni nas do refleksji,  
a dla młodzieży, cieszę się, że tak licznej na dzisiejszym spotkaniu, 
stanowi pożyteczną lekcję historii.

Dla upamiętnienia ustrońskich ofiar Holocaustu Ch. Jaworski 
odczytał ich nazwiska przy dźwiękach muzyki, a następnie wy-
stąpili przedstawiciele duchowieństwa wznosząc modły do Boga 
za tych, którzy zginęli i za wszystkich ludzi. Podczas spotkania 
utwory żydowskie kilkakrotnie wykonywali: Anna Chraścina - 
skrzypce, Rafał Korzeń – wokal i Daniel Cieślar – saksofon. Poseł 
Mirosław Suchoń zaznaczył, że: Inaczej niż w wielu miastach  
i miasteczkach społeczność żydowska była tutaj niewielka. Jed-
nak zapowiedź Holokaustu przerażała. Zamordowanych zostało  
3 miliony polskich żydów, a łącznie w całej Europie 6 milionów. 
W dziesiątkach miejscowości w Polsce ofiarami była połowa 
mieszkańców. Ta rana może się zabliźnić, ale nie możemy o tym 
zapomnieć. 

Następnie wiązanki kwiatów i zapalone znicze złożyli pod 
pomnikiem: poseł Mirosław Suchoń, wymienieni wcześniej 
przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych oraz: 
przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowi-
cach – Włodzimierz Kac, delegacja środowisk kombatanckich 
z majorem Franciszkiem Korczem i Władysławem Hecz-
ko, goście z Izraela, delegacje: Zespołu Szkół Technicznych  
w Ustroniu, Szkół Podstawowych nr 1 i 2, harcerze z organi-
zacji Royal Rangers, przedstawiciel Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego Niemców Śląskich i organizatorzy tej uroczystości. 
Po półtoragodzinnej ceremonii przy pomniku nastąpiło przejście 
zainteresowanych na rynek, gdzie wysłuchano koncertu, zorga-
nizowanego pod patronatem burmistrza Przemysława Korcza, 
który wystąpił na scenie wraz z organizatorami Ch. Jaworskim  
i H. Wieją, a z programem artystycznym zaprezentowały się 
grupa taneczna „Klezmer” z Cieszyna i zespół „Jarmuła Band” 
z Krakowa,  śpiewający pieśni w języku hebrajskim i polskim. 
Atrakcyjny i interesujący występ cieszył się dużą popularnością, 
więc należy mieć nadzieję, że przyszłoroczna kilkudniowa uro-
czystość będzie znaczącym wydarzeniem w naszym mieście.                    
                                                                          Lidia Szkaradnik

Przedstawiciele duchowieństwa wznoszą modły do Boga za tych, któ-
rzy zginęli i za wszystkich ludzi.                                Fot. L. Szkaradnik
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Po naszymu...
Ludeczkowie mili

Czy widzicie, że jesiyń prziszła już ku nóm na całego? 
Narzykali my na tyn hyc w lecie, bo nikiedy doista nie szło 
wydzierżeć, ale teroski bydóm chłody i niejedyn pomyśli: 
dobrze byłoby sie jeszcze wygrzoć, ale coby my mieli tak 
kole 25 stopni na słóńcu. Wrzesiyń isto jeszcze bydzie 
piekny i październik, bo jak ty drzewa nabieróm kolorów, 
to aż radość poszpacyrować, ale jak tak przijdóm deszcze 
i jesiynne szarugi, to sie ani z chałupy wyńś nie chce. Jo 
wiym, że wody fórt chybio, ale przeżyć taki deszczowy dziyń 
nima łatwo. A jak sie tak siedzi w chałupie, to sie trzeja boć, 
coby sie z dómownikami nie powadzić. Bo sami wiycie, 
że do zwady może dóńś ło byle gupote roz, dwa. Dyć aji 
wojny wybuchały skwóla rozmaitych gupot, a co dopiyro 
taki dómowe sprzeczki. Mie sie też nie wszystko podobo, 
co robióm moji dómownicy, ale staróm sie jich rozumieć, 

USTRONIU
Tym razem przedstawiam pierwsze 

zdjęcie z fantastycznej serii ujęć dawnej 
„Markusówki”. Cykl ten, dotąd nie pub-
likowany, pochodzi z odbitek stykowych, 
znajdujących się w zbiorach Muzeum 
Ustrońskiego.  Na fotografii widzimy frag-
ment domu mieszkalnego, a w tle budynki 
gospodarcze, wieżę Ratusza oraz dach 
„Beskidu”.  Na pierwszym planie dumnie 
stoi studnia z pompą,  przeznaczona dla 
mieszkańców osiedla, która często była 
nieczynna, a jeżeli działała, ciężko było 
napełnić wiadro wody. Z lewej znajdują 
się pawilony handlowe, popularnie zwane 

choć ponikiedy, nima to proste. Tóż możne lepi ponikiedy 
wyńś z tej chałupy kansik do inszych ludzi?

A tak po prowdzie jakby kożdy z nas mioł jakisi zajynci, to 
nie byłoby czasu na zwady. Jo rano wczas stowóm i staróm 
sie uwarzić jak nejlepszy łobiod, potym idym po rozmaite 
sprawunki, przed połedniym jak jyny je pogoda, to robiym 
na mojim poletku. Na wiosne sadzym jarziny, wybiyróm 
chwasty, a w lecie i na jesiyń jako baji teraz doglóndóm 
wszyckigo, zbiyróm łowoce i to co mi urosło. Dyć to je 
nejzdrowsze. Prowda nie każdy mo łogródek, je żech rada, 
że akurat jo móm to szczyńści, ale dyć we wrześniu dziecka 
poszły do szkoły, a starziki mogóm mieć rozmaite zajyncia 
na uniwersytecie trzecigo wieku, abo w miejscowych kołach 
emeryckich. Werci ło tym pomyśleć, dyć robota na działkach 
też sie niedłógo skóńczy i bydymy czakać zaś aż do wiosny. 
A sóm taki możliwości spotkań w emeryckich kołach i przi 
kościołach i na „Prażakówce”. Organizujóm tam wycieczki, 
rozmaite zajyncia, chyntnego dycki przijmóm. Czy to trzeja 
w chałupie siedzieć, jowejczeć na rozmaite boleści i fórt 
być zły na wszyckich, że bez kija nie podchodź?

                                                             Staro ustrónioczka

Dzień Seniora
Wszystkie babcie i dziadkowie
Dzisiaj swoje święto mają!
Dzisiaj przecież Dzień Seniora
Więc niech sobie czadu dają
Niech obejrzą fajny program
Dla nich dziś przygotowany
A gdy przyjdzie czas potańczyć
Niech nie podpierają ściany.
A ponieważ dzień Seniora
Jest – aż międzynarodowy
Niech więc babcie i dziadkowie
Pójdą po rozum do głowy
I niech sobie – gdy sił starczy –
Za granicę wyjeżdżają
Dziadek Mietek wtedy pozna
W Pradze miłą babcię Janę
A znów z Polski babcia Zosia
Pozna gdzieś dziadka Milcina
Tak to babcie i dziadkowie
Dwa śluby międzynarodowe
I wesela odprawili
A potem szczęśliwie żyli.

Julianna Fusek 
Miejski Dom Spokojnej Starości 

w Ustroniu, 
laureatka konkursu poetyckiego

„Nad potoczkiem”, wzniesione począt-
kiem lat 80. XX w. Ustrońska poetka Wan-
da Mider, opisując dawną Markusówkę,  
wspomina, iż dawniej w miejscu pawi-
lonów stały dwa drzewa, a między nimi 
ławka, miejsce odpoczynku mieszkańców. 
Ponadto teren ten podzielony był na 12 
maleńkich działek, ogrodzonych płotem, 
na których mieszkańcy hodowali warzywa 
i kwiaty. Większe pranie płukano w po-
toczku, do którego prowadziły kamienne 
schodki, zimą bardzo oblodzone. Woda 
była za to czysta jak kryształ, pełna raków 
i pstrągów. Dodam jeszcze, że obiekty te 
powstały w latach 60. XIX w. na gruntach 
lub w zabudowaniach należących do Żyda 
nazwiskiem Markus (szczegółów na dzień 
dzisiejszy nie znamy). Z czasem przejął je 
Zakład Wielkopiecowy, tworząc osiedle 
robotnicze „Markusówka”. Przedwojenny 
adres: Ustroń 136 i 137, adres z czasów 
II wojny światowej: Zinsmeisterstraβe 9 
i 11, obecna lokalizacja: ul. 3 Maja 8 i 10.

                                       Alicja Michałek
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przytoczeniu kilku danych ze wspomnianej książki „Zjadanie 
zwierząt”. Jej autor podaje, iż standardowa powierzchnia klatki 
dla kury nioski w USA to 400 cm2. Nic to Państwu nie mówi? A 
jak napiszę, że wydruk tekstu każdego z felietonów cyklu „Bli-
żej natury” spokojnie mieści się na niecałych dwóch kartkach 
formatu A4, będzie bardziej obrazowo? Według europejskich 
norm, zakazujących tak zwanego chowu bateryjnego, nioska (w 
chowie klatkowym) winna mieć zapewnione co najmniej 750 cm2 
przestrzeni życiowej, czyli przez całe swoje życie będzie miała 

do dyspozycji powierzchnię 
nieco tylko większą niż kartka 
A4. Dorzućmy do tego poob-
cinane dzioby, aby zestreso-
wane tłokiem kury wzajemnie 
się nie zadziobały i już mamy 
nieco pełniejszy obraz kurzej 
niedoli. Ach, przecież byłbym 
zapomniał – jak powszechnie 
wiadomo tylko kury niosą jaj-
ka, ale na świat z reguły wy-
kluwa się tyle samo kurek, co 
i kogutków. Te drugie są „bez-
wartościowe” dla przemysłu 
jajczarskiego i konsumentów, 
więc tylko w USA co roku 
zabija się jakieś 250 milionów 
kogutków. Ponoć mięso dro-
biowe jest zdrowsze od wie-
przowego. Ale tylko dla ludzi, 
bowiem w latach 1935-1995 

waga przeciętnego brojlera wzrosła o 65%, czas jego życia skrócił 
się o 60%, a wymagania żywnościowe spadły o 57%. Jak pod-
sumowuje J.S. Foer „to tak jakby dziecko osiągnęło wagę 300 
kilogramów w wieku 10 lat, spożywając tylko batoniki zbożowe  
i preparaty witaminowe”.

„Przeciętny Amerykanin zjada w ciągu swojego życia 21 tysięcy 
zwierząt” – zapewne to światowy rekord w spożyciu mięsa, ale 
biorąc pod uwagę wielkość naszej ludzkiej populacji, daje wyob-
rażenie o skali chowu przemysłowego i jego oddziaływania na 
środowisko, zwłaszcza kiedy uzmysłowimy sobie, że na potrzeby 
hodowli zwierzęcej przeznaczonych jest ok. 35% powierzchni 
upraw rolnych na całej Ziemi. Z hodowli przemysłowych pochodzi 
18% wszystkich gazów cieplarnianych, czyli o 40% więcej niż 
produkują wszystkie samochody, statki, samoloty i pociągi razem 
wzięte. To fermy hodowlane emituję 37% metanu oraz 65% azotu 
ze źródeł antropogenicznych, a gazy te mają potencjał tworzenia 
efektu cieplarnianego odpowiednio 23 i 296 razy większy niż 
dwutlenek węgla. Stąd też konkluzja J.S. Foer'a, że „wszystkożercy 
przyczyniają się do emisji siedmiokrotnie większej ilości gazów 
cieplarnianych niż weganie”. Chów przemysłowy zapewnia bardzo 
tanie mięso – w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat ceny nieru-
chomości w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 1500%, nowych 
samochodów o ponad 1400%, natomiast cena mleka zwiększyła 
się jedynie o 350%, a koszt jajek i mięsa drobiowego nawet się 
nie podwoił. No cóż, to wspaniała wiadomość dla konsumentów, 
a zdecydowanie gorsza dla zwierząt, bowiem to kosztem ich cier-
pienia oraz zniszczenia i degradacji środowiska udaje się utrzymać 
taniość (względną) mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Ale nikt inny, tylko my – konsumenci, dokonując codziennych 
wyborów w sklepie (co włożymy do koszyka) oraz w kuchni (co 
trafi na nasz talerz), w istocie wpływamy na los, liczbę i warunki 
w jakich hodowane są zwierzęta. I to również my, żyjąc wygod-
nie w Europie, decydujemy o jakiż to areał spalonej amazońskiej 
dżungli zwiększy się powierzchnia upraw na potrzeby hodowli 
zwierząt. Jak to wprost ujął jeden z hodowców – rozmówców 
autora „Zjadania zwierząt”: „To właśnie konsumenci kierują tym 
przemysłem (hodowlą zwierząt). To oni chcą taniego jedzenia.  
A my je produkujemy”. Proste, nieprawdaż?

Od jakiegoś czasu omijam sklepy i stoiska mięsne. Nie na-
zwałbym siebie wegetarianinem, ale udaje mi się zachować  
w zasadzie bezmięsną dietę. Sam świata tym nie zbawię, środowi-
ska nie ocalę i nie zapobiegnę globalnej ekologicznej katastrofie, 
ku której zmierzamy raźnym krokiem z hamburgerem w jednej, 
a z hot-dogiem w drugiej ręce. Ale za to mniej się wstydzę, kiedy 
spoglądam każdego ranka w lustro...                Aleksander Dorda

Podobnie jak miesiąc temu, również i ten artykuł z cyklu „Bliżej 
natury” – wbrew pozorom – dotyczy jedzenia, i to tak w ujęciu 
globalnym, jak i lokalnym.

W świecie, w jakim od jakiegoś czasu żyjemy, wszystko jest ściśle 
ze sobą połączone, a codzienne decyzje i wybory podejmowane 
przez tak zwanego szarego człowieka żyjącego na jednym konty-
nencie, mają ogromny wpływ na to, co dzieje się pod drugiej stronie 
globu. To świat, w którym od tego, co włożymy do sklepowego 
koszyka i co znajdzie się na naszym kuchennym stole i talerzu, za-
leży nie tylko los milionów zwie-
rząt, ale np. wielkość powierzchni 
amazońskiej czy indonezyjskiej 
dżungli, jaką pochłonie ogień. Jak 
to możliwe? 

Ostatnio odwiedziłem jatki,  
a właściwie Stare Jatki, czyli ulicę 
Jatki we Wrocławiu. To stara, 
sięgająca korzeniami XIII wieku 
uliczka, wzdłuż której przez stu-
lecia zlokalizowane były kramy  
i sklepiki rzeźników. Sprzeda-
wano tu mięso od połowy XIII 
wieku do bodaj 1939 roku. Dzisiaj 
zamiast masorzy oraz mięsa wsze-
lakiej maści i jakości, w odbudo-
wanych kamieniczkach mieszczą 
się przede wszystkim pracownie 
i galerie artystów oraz sklepiki  
z pamiątkami, a króciutka uliczka 
– przez swoją niebanalną historię  
i urok – jest obowiązkowym punktem na trasie zwiedzania 
każdego turysty odwiedzającego Wrocław. O krwawej przeszło-
ści Jatek przypominają nie tylko przewodnicy czy wzmianki  
w turystycznych bedekerach po mieście, ale również niezwyczaj-
ny pod względem formy i „przedmiotu” upamiętniania pomnik, 
który – zgodnie z treścią stosownej tabliczki – „Ku czci Zwierząt 
Rzeźnych” ufundowali „Konsumenci”. Stoją tu więc odlane z brązu 
mniej więcej naturalnej wielkości zwierzęta: gęś (z jajkiem), kaczka, 
kogut, królik, świnia i prosię, koza (z kozimi bobkami) i cielę. Figury 
„rzeźnych” zwierzaków pojawiały się na kamiennym bruku Jatek 
od roku 1997 do 2017, kiedy to jako ostatni (na razie?) dołączył 
cielak. Na Jatkach zdarzyło mi się być na przestrzeni ostatnich lat 
kilkakrotnie, o różnych porach dnia, ale też bardziej wieczorową 
porą i zawsze w tym miejscu kręciło się sporo ludzi. I chyba każdy 
z odwiedzających pragnie mieć fotkę z lub na figurach zwierząt,  
a o ich popularności najlepiej świadczy błyszczący i wypolerowany 
mnóstwem rąk (i nie tylko) brąz, który mimo upływu czasu nie 
zdążył pokryć się szlachetną i charakterystyczną dla tegoż materiału 
rzeźbiarskiego patyną.

Nie wiem, jakie motywy przyświecały pomysłodawcom pomnika 
– może  chodziło wyłącznie o symboliczne, a przy tym wizualnie 
atrakcyjne upamiętnienie historii tego małego fragmentu Wrocławia? 
Nie wiem również, czy jakiekolwiek refleksje lub przemyślenia bu-
dzą wśród podziwiających zwierzopodobne bryły z brązu. Jeśli nie, 
to wielka szkoda, gdyż pomnik ten nie tylko upamiętnia zwierzęta 
rzeźne, ale i przypomina, iż nasz gatunek rósł i rośnie w siłę i liczeb-
ność wyłącznie kosztem cierpienia i śmierci wielu innych stworzeń; 
to monument wzniesiony „ku czci” naszej hipokryzji w stosunku 
zarówno do nie-ludzi, jak i całego przyrodniczego środowiska. 

Jeśli komukolwiek wydaje się, że żyjemy w świecie pełnym dziko 
żyjących zwierząt, jest w błędzie. Dziś światowe populacje wielu 
dzikich gatunków liczy się w tysiącach (a bywa, że w setkach) 
osobników, podczas gdy ponad 90% zwierząt żyjących współ-
cześnie na Ziemi to zwierzęta hodowlane: obok liczącej jakieś 7,5 
miliarda ludzkiej populacji, nasza planeta dźwiga ciężar co najmniej 
1 miliarda świń, 1,5 miliarda krów i – według niektórych źródeł – 
nawet ponad 50 miliardów kurcząt! Jonathan S. Foer w swej książce 
„Zjadanie zwierząt” twierdzi, że 99,9% brojlerów (czyli kurczaków 
mięsnych), 97% kur niosek, 99% indyków, 95% świń i 78% bydła 
żyje w fermach przemysłowych, czyli doświadcza „uroków” chowu 
przemysłowego, który z tradycyjnie rozumianym i kojarzącym się 
rolnictwem ma tyle wspólnego, co wychowanie fizyczne z fizyką 
teoretyczną. 

Nie będę opisywał szczegółowo, jak wygląda i jakie cierpienia 
przynosi zwierzętom chów przemysłowy. Poprzestanę jedynie na 

BLIŻEJ 
NATURY

JATKI
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Trenerka Magda Kubala i Michał Kunc.

1 LKS Pogórze 8 22 40:6
2 UKS APN Góral Istebna 8 21 25:9
3 LKS Kończyce Małe 8 16 20:11
4 LKS Błyskawica Kończyce W. 8 14 20:10
5 LKS Olza Pogwizdów 8 14 20:18
6 KP Beskid II Skoczów 8 13 19:15
7 LKS Beskid Brenna 8 11 12:10
8 LKS Błękitni Pierściec 8 11 21:23
9 LKS Iskra Iskrzyczyn 8 9 20:27
10 LKS Zryw Bąków 8 8 11:17
11 LKS Orzeł Zabłocie 8 6 17:23
12 LKS Victoria Hażlach 8 5 7:13
13 LKS Strażak Pielgrzymowice 8 4 8:30
14 KS Nierodzim 8 2 12:40

LKS Beskid Brenna - KS Nierodzim - 3:1

NIEGOŚCINNA BRENNA

W ósmej kolejce skoczowskiej A Kla-
sy trener Rafał Dudela udał się wraz 
ze swoimi podopiecznymi do Brennej, 
gdzie o ligowe punkty rywalizował  
z miejscowym Beskidem. Gospodarze 
tego spotkania nie okazali się być zbyt 
gościnni, ponieważ po pierwszej połowie 
prowadzili już różnicą dwóch bramek. Po 
zmianie stron ustrońskim zawodnikom 
udało się dojść do głosu, czego efektem 
była bramka kontaktowa. Jej autorem 
był Sławosz Karelus, który sposób na 
bramkarza Beskidu znalazł w 62 minucie. 
Niestety siedem minut później gospodarze 

mogli fetować zdobycie trzeciej bramki, 
czym przypieczętowali swój triumf w tym 
spotkaniu. Porażka w Brennej oznacza, 
iż zespół Nierodzimia w dalszym ciągu 
pozostaje jedyną drużyną w lidze, która 
jeszcze nie zdołała wygrać spotkania.  
W najbliższej kolejce o przerwanie tej 
niechlubnej serii będzie niezwykle trudno, 
ponieważ do Ustronia zawita trzecia siła 
ligi – LKS Kończyce Małe.

KS Nierodzim wystąpił w składzie: 
Szymon Duda – Mateusz Cieślar, Dariusz 
Stokłosa, Szymon Górniok, Szymon Danel 
(od 60 minuty Krzysztof Słowiński), Da-

niel Ciemała, Daniel Mężydło, Sylwester 
Makarski (od 80 minuty Sebastian Polok), 
Marcin Czyż, Seweryn Sobota, Sławosz 
Karelus.                    Arkadiusz Czapek

W cieniu wspaniałych występów naszej 
reprezentacji siatkarzy na mistrzostwach 
Europy, 22 września rozpoczęła roz-
grywki nasza ustrońska liga. Poziomem 
sportowym „może” rozgrywki się różnią, 
ale zaangażowaniem zawodników i pozio-
mem emocji na pewno nie.

Wyniki pierwszej rundy: Istebna – Wi-
sła 0 : 3, Bad Bojs – Teraz My 0 : 3, 
Rudzica-Brenna-Lipowiec 3 : 2, Drużyna 
A– Kasa Chorych 0 : 3.

AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI
 
1. Wisła 3 3:0 75:55
    
2. Teraz My 3 3:0 75:59
    
3. Kasa Chorych 3 3:0 75:62
    
4. Rudzica 2 3:2 112:109
    
5. Brenna, Lipowiec 1 2:3 109:112
    
6. Drużyna A 0 0:3 62:75
    
7. Bad Bojs 0 0:3 59:75
    
8. Istebna 0  0:3 55:75
  

mistrz Przemysław Korcz na zebraniu 
w Ustroniu Górnym, o czym piszemy 
obok). Z kolei mieszkańcy osiedla wska-
zują na nadmierny ruch samochodów, 
nawet tych ciężkich mimo zakazu ruchu, 
a nawet autobusów wycieczkowych, które 
w sezonie parkowały na osiedlu.

Podsumowując temat skrzyżowania 
mieszkańcy stwierdzili, że będą zbie-
rać podpisy, planować blokadę, zrobią 
wszystko, by zmienić sytuację, a najlep-
szym według nich rozwiązaniem byłaby 
budowa sygnalizacji świetlnej. Nie chcieli 
się pochylać nad takimi rozwiązaniami 
jak przejazd pod drogą wojewódzką czy 
kładka dla pieszych nad nią, bo od razu 
uznali, że są nierealne. 

Poruszano też inne tematy, a jednym 
z nich była kałuża wody, która spływa 
przy wyjeździe z „Biedronki”. Kiedy zimą 
zamarza, kierowca nie jest w stanie się 
zatrzymać i w sposób niekontrolowany 
wjeżdża na ul. Katowicką II. Mówiono 
też o słabym oświetleniu, przestarzałych 
latarniach. Gospodyni obiektu, w którym 
odbyło się spotkanie, dyrektor Przed-
szkola nr 7 Jolanta Heller wskazywała 
na problem z oparkowaniem samocho-
dów rodziców z dziećmi z ich placówki 
i żłobka. Zostało to odnotowane jednak 
drogi na osiedlu Manhatan są własnością 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”, 
podobnie jak tereny zielone, o które rów-
nież pytali mieszkańcy. Monika Niemiec

(dok. ze str. 8) (dok. ze str. 9)

Trzeba sobie jasno powiedzieć albo staw, 
albo basen. Jednak jakieś środki na jego 
remont musza się znaleźć, bo przecieka, 
o czym poinformowała mieszkająca nie-
daleko ustronianka. Inna mieszkanka 
wnioskowała, żeby zająć się skrzyżowa-
niem ul. 3 Maja z ul. Olchową, gdyż po-
jawia się tam sporych rozmiarów kałuża 
nawet po niewielkim deszczu. Wniosko-
wano też o remont ul. M. Reja. 

Na tego typu zebraniach mieszkańcy 
mówią nie tylko o dużych inwestycjach, 
ale też o drobiazgach, jak je określił jeden 
z uczestników. Do takich można zaliczyć: 
zwiększenie liczby koszy na odcinku od 
ul. Partyzantów do komisariatu, postawie-
nie znaku „Strefa ruchu” na prowadzącym 
do osiedla Zeta Park odcinku ul. A. Brody 
za budynkiem biblioteki, zainstalowanie 
przyrządów do ćwiczeń dla seniorów 
przy placach zabaw dla babć i dziadków 
opiekujących się wnukami. 

Poruszano też kwestie, które mają 
być rozwiązane kompleksowo w całym 
mieście. Do nich należy uzupełnienie 
oświetlenia i ekrany przy Katowickiej. 
Nad pierwszym tematem pochylają się 
urzędnicy w ustrońskim ratuszu, drugi 
leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. Do deklaracji tej instytucji bur-
mistrz Korcz radził podchodzić ostrożnie, 
ale mówi się o wymianie i moderniza-
cji ekranów na całej długości DW941 
w Ustroniu.                  Monika Niemiec

21 września, pierwszego dnia rozgry-
wanego w Tarnowie Małego Memoriału 
Janusza Kusocińskiego, czyli lekkoatle-
tycznych Mistrzostw Polski Młodzików 
wystąpił tylko jeden zawodnik z naszego 
regionu - zawodnik MKS-u Ustroń, sek-
cji skoku o tyczce, podopieczny trenerki 
Magdaleny Kubali. Michał Kunc, bo 
o nim mowa, zajął 3. miejsce w konkursie 
skoku o tyczce chłopców. Mieszkaniec 
Lipowca, uczeń 8 klasy Szkoły Podstawo-
wej nr 5 osiągnął wynik 3.55 m. Wyniki 
prób Michała: 3.20 (1) - 3.30 (2) - 3.50 
(3) - 3.55 (1) - 3.60 (xx-) - 3.65 (x). Mi-
chał trenuje dopiero od dwóch lat i nie 
nastawiał się na sukces, ale ku radości 
bliskich i kibiców, mierzący ponad 180 
cm wzrostu młody ustroniak przywiózł 
do domu brązowy medal.               (mn)

BRĄZOWY
MEDAL

MICHAŁA
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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.

Brykiet bukowy, buk suchy wor-
kowany, drewno podpałkowe 
– kartony, węgiel groszek worko-
wany. (33) 854-47-10.

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

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.

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

NAGRODY OD STAROSTY
Po raz ósmy wręczone zostały nagrody powiatu cieszyńskiego  

w dziedzinie kultury. (...) I tak w kategorii twórczości artystycznej 
nagrodę otrzymał prof. Józef Knopek, „za całokształt dokonań 
artystycznych i warsztatowych oraz za wieloletnie kształtowanie  
i promocję talentu plastycznego studentów, a także zaangażowanie  
w rozwój artystyczny uczelni wyższej w Cieszynie”. Profesor, 
mieszkaniec Ustronia, ceniony jest jako grafik. Tworzy mezzotinty  
o syntetycznej formie i wyrazie symbolicznym. Jest odkrywcą mezzotinty 
punktowej. Brał udział w liczących się międzynarodowych wystawach 
grafiki w Czechach, Francji, Rumunii i na Litwie. 

W kategorii upowszechniania kultury nagrody zostały przyznane 
Estradzie Ludowej „Czantoria” oraz jej dyrygentowi i kierownikowi 
artystycznemu Władysławowi Wilczakowi. Zespół wyróżniono „za 
całokształt dorobku muzycznego oraz wynikającej stąd promocji regionu 
w całej Polsce i Europie”, a dyrygenta „za znaczenie całokształtu jego 
działalności muzycznej, w tym służącej rozwojowi zespołu „Czantoria” 
oraz wynikającej stąd promocji kultury muzycznej Śląska Cieszyńskiego 
w Polsce i Europie”. Estrada Ludowa „Czantoria” ma szczególne 
zasługi dla upowszechniania kultury i promocji regionu Śląska 
Cieszyńskiego. W ciągu 20 lat dała ponad 600 koncertów, występując 
w tradycyjnych strojach i prezentując bogaty repertuar złożony  
z utworów regionalnych, a także pieśni religijnych i patriotycznych, 
urozmaicanych tańcem regionalnym, muzyką, gawędą i poezją. 

POTOKI NA ULICACH
W czwartek 17 września przeżyliśmy prawdziwe oberwanie chmury. 

Właściwie nic nie zapowiadało ataku żywiołu, żadnych grzmotów, niebo 
średnio zachmurzone i nagle przed godz. 15 lunęło. W ciągu kilku minut 
ulice zamieniły się w potoki, a samochodom trudno było się poruszać. 
Na szczęście piesi pochowali się, gdzie tylko się dało, bo fontanny spod 
kół bryzgające na chodniki, nie pozostawiłyby na nich suchej nitki.

WIĘCEJ OFERT
Końcem czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 

było 390 mieszkańców Ustronia, w tym 161 kobiet. Prawo do pobierania 
zasiłku posiadało 68 ustroniaków i 32 ustroniaczki. W sumie w całym 
powiecie mieliśmy 5336 osób pozostających bez pracy, w tym 2761 kobiet. 
Jeśli chodzi o sąsiednie miejscowości, to w Cieszynie zarejestrowanych 
było 1161 bezrobotnych, w Skoczowie – 930, w Wiśle – 301.  Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 24.09.2009 r.

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
28-29.09 9.00 Barbarian Race – biegi ekstremalne, dolna stacja  
    Kolei Linowej „Czantoria” 
28.09 16.00 Klasa A Skoczów, mecz KS Nierodzim Ustroń – LKS  
    Kończyce Małe, stadion w Nierodzimiu
2.10  17.00 „Jego kochana, dumna prowincja” – pokaz filmu  
    o Kornelu Filipowiczu, czytelnia Biblioteki
3.10-6.10 10. Jubileuszowe Spotkanie Twórczo Zakręconych 
    w Ustroniu, CWS „Gwarek”
4.10 11.00 125-lecie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej, Wyst.: 
    Tekla Klebetnica, MDK „Prażakówka
4.10 17.00 Prelekcja o pracy wolontariuszy w sierocińcu  
    w Tanzanii, Muzeum Ustrońskie
5.10 15.00 IV Liga Śląska, mecz KS Kuźnia Ustroń – LKS Goczał- 
    kowice Zdrój, stadion Kuźni
5.10 15.00 Klasa A Skoczów, mecz KS Nierodzim Ustroń – LKS  
    Zryw Bąków, stadion w Nierodzimiu
10.10 17.00 II Rzeczpospolita na Śląsku Cieszyńskim – debata, 
    MDK „Prażakówka, sala nr 7

 

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
1-2.10    Rumiankowa      ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
3-4.10    Centrum      ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
5-6.10    Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

DYŻURY APTEK

Na pomoc!                                                                 Fot. W. Suchta

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Odsiecz.                                                                     Fot. W. Suchta
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Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.                                  Fot. W. Suchta                              

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

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 36 

JAK WRZESIEŃ TO JESIEŃ    
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Magda Stani-
szewska z Ustronia, ul. 3 Maja. 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 – rozwiązanie z GU nr 37: Sb5

38/2019/6/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Został opublikowany przetarg:   
Modernizacja dróg bocznych ul. Turystycznej i Folwarcznej  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni 
dróg i chodników gminnych – termin składania ofert – do dnia 
07.10.2019 do godziny 10:00.
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiek-
tach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja 
SP-1 (przebudowa dachu sali gimnastycznej) – termin składania 
ofert – do dnia 07.10.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

KONKURSY I PRZETARGI 

PORADNIA CHIRURGII 
DLA DZIECI 

W SZPITALU ŚLĄSKIM 
PRZYJMUJE PACJENTÓW

Szpital Śląski w Cieszynie informuje, że Poradnia chirurgii dla dzie-
ci działa i na bieżąco przyjmuje pacjentów. Oddział chirurgiczny dla 
dzieci został zamknięty z powodu niedostatecznej kadry lekarskiej, ale 
dyrekcji cieszyńskiego szpitala udało się utrzymać działanie poradni 
i zapewnić opiekę chirurgiczną dzieciom z powiatu cieszyńskiego. 

W ramach działalności poradni, małych pacjentów przyjmują dwie 
specjalistki w dziedzinie chirurgii dziecięcej, lek. Krystyna Drzewicka 
oraz lek. Gabriela Gniadek. Poradnia działa przez trzy dni w tygodniu 
– w poniedziałki od 11.00-15.00, w środy 11.00-18.00 oraz w piątki 
10.00-15.00. W poradni chirurgii dziecięcej wykonywane są także 
obowiązkowe badania stawów biodrowych niemowląt.

– Poradnia chirurgii dla dzieci w Szpitalu Śląskim przyjmuje 
trzy razy w tygodniu i jest w stanie zapewnić opiekę dzieciom  
z całego powiatu cieszyńskiego. Młodzi pacjenci przyjmowani 
są na bieżąco – podkreśla Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie.

Przyjęcie do poradni odbywa się na podstawie skierowania 
od lekarza rodzinnego lub specjalisty, a dzieci przyjmowane są  
w najbliższym dniu działania poradni.
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21 wrześnie piłkarze Kuźni Ustroń po-
dejmowali drużynę Dekora Bełk, od kil-
ku sezonów zajmującą czołowe miejsca  
w śląskiej IV lidze. Przed rokiem Kuźnia  
w rundzie jesiennej też przegrała z Deko-
rem, ale na wyjeździe. W końcówce roz-
grywek obie drużyny walczyły o najwyż-
sze lokaty. Dodam jeszcze, że przed rokiem 
po siedmiu spotkaniach Kuźnia też miała 
12 punktów, a siódmy mecz przegrała  
u siebie 1:2 z Czańcem, tak jak z Dekorem 
strzelając pierwszą bramkę. Nieszczęśliwa 
siódemka?

W minioną sobotę było ciepło, bez-
wietrznie i świeciło słońce. Warunki ide-
alne, także dla dwustu kibiców. Począ-
tek spotkania to bardzo szybko strzelone 
bramki. Najpierw Paweł Sękowski z Kuźni 
otrzymuje dokładne podanie, co pozwala 
mu zbliżyć się prawą stroną do bramki 
rywali i strzelić z ostrego kąta. Bramkarz 
chyba spodziewał się dośrodkowania. Było 
to w 4 minucie spotkania, a na wyrównanie 
Dekorowi potrzeba było zaledwie 3 minut, 
a gol pada po błędzie naszej obrony, która 
pozostawiła napastnika bez asysty przed 
bramką, więc on to wykorzystał. Następ-
nie w kilka minut Maksymilian Wojtasik 
popisał się rajdami prawym skrzydłem  
i zapachniało bramką.

Kibice zacierali ręce, bo wydawało się, 
że będzie to mecz z wieloma sytuacjami 
podbramkowymi. Nic podobnego. Po dwu-
dziestu minutach rozpoczęła się młócka  
w środku boiska. Przeważały niecelne za-
grania. W pewnym momencie doliczyłem 
się następujących po sobie ośmiu podań, 

1 LKS Unia Książenice 7 16 18:10 
2 LKS Czaniec 7 15 10:5 
3 APN Odra Wodzisław 7 13 18:10 
4 MKS Czechowice-Dziedzice 7 13 17:12 
5 LKS Goczałkowice-Zdrój 7 12 11:6 
6 KS Kuźnia Ustroń 7 12 16:12 
7 TS Podbeskidzie II BB. 7 13 12:11 
8 KP GKS II Tychy S.A. 7 11 16:12 
9 KS Spójnia Landek 7 11 11:10 
10 LKS Drzewiarz Jasienica 7 10 11:13 
11 LKS Bełk 7 10 16:18 
12 KS Polonia Łaziska Górne 7 9 11:11 
13 GKS Radziechowy-Wieprz 7 7 14:14 
14 MKP Odra Centrum Wodzisław 7 3 6:22 
15 KP Beskid Skoczów 7 1 9:20 
16 LKS Wilki Wilcza 7 1 7:17 
 

KS Kuźnia Ustroń – KS Dekor Bełk 1:2 (1:1)

MECZ WALKI

przeciwnika. Symbolicznym aktem jest 
żółta kartka w ostatniej minucie spotkania 
dla Tomasza Czyża.

Gdy utrzymywał się wynik remisowy  
i nic nie zapowiadało zmiany, na trybunach 
zapanowała atmosfera piknikowa. Rozma-
wiano o różnych sprawach, niekoniecznie 
związanych z futbolem. Miałem okazję 
przysłuchać się jednej takiej rozmowie. 
Za mną siedzieli dwaj osobnicy, jeden  
z bródką, a raczej pokaźnym zarostem, 
jakiś taki podejrzany, drugi jeszcze bar-
dziej podejrzany, bo bez bródki. Załatwiali 
jakieś sprawy towarzyskie, nie do końca 
zrozumiałe. Coś też wspominali z daw-
nych lat, dawne podejrzane interesy. Bo 
też wyjście dla wielu na mecz Kuźni to 
także spędzony atrakcyjnie i pożytecznie 
czas wśród znajomych. Ci dwaj od czasu 
do czasu komentowali jedynie: „Co on 
zrobił”, „Ja bym to zagrał inaczej”, nie 
było natomiast takich momentów, gdy to 
po pięknej akcji i soczystym strzale cała 
widownia unosi się z okrzykiem: „Łał”.   
                                       Wojsław Suchta

gdy to każde z nich trafiało do przeciwnika. 
O nieciekawych spotkaniach trenerzy 

zwykli mówić „mecz walki”. O meczu 
Kuźnia – Dekor też tak wypada powie-
dzieć, bo faktycznie ambicji i wysiłku 
piłkarzom nie można odmówić. Ale na 
meczu są też kibice płacący za bilet. Może 
więc warto częściej ryzykować dłuższe 
podania w poprzek boiska, co w sobot-
nim meczu zawsze stwarzało zagrożenie 
i podobało się kibicom. Szkoda tylko, że  
i w takich sytuacjach wszystko załamywa-
ło się przed polem karnym przeciwnika. 
 A może zamiast bezproduktywnych podań 
czasem zaryzykować strzał z dystansu, czy 
z trudnej pozycji, tak jak Paweł Sękowski 
w 4 minucie. Jak trudno sforsować obronę 
przeciwnika, dobrze poszukać zagrań nie-
konwencjonalnych, bo zawsze to lepsze 
niż tłuczenie głową o mur.

Kuźnia w tym spotkaniu przeważała, 
zdecydowanie dłużej posiadała piłkę, a De-
kor kontratakował. Powtórzyła się historia 
z pierwszej połowy gdy niepilnowany 
napastnik Dekoru zdobył zwycięskiego 
gola. Było to w 61 minucie spotkania. Od 
tego momentu piłkarze gości tylko i wy-
łącznie starają się utrzymać wynik, często 
też prowokują piłkarzy Kuźni, na co ci 
nabierają się jak dzieci. Stąd przepychanki, 
dyskusje, a czas leci. W 71 minucie drugą 
żółtą kartkę otrzymuje Maksymilian Woj-
tasik i Kuźni przychodzi grać w osłabieniu,  
a mimo to dąży do wyrównania i ma zde-
cydowaną przewagę. Cóż z tego, skoro 
dalej marnotrawi czas na faule i przepy-
chanki. Wiadomo nerwy, ale na korzyść 

Dyskusje i przepychanki.                                                                                 Fot. W. Suchta

Grano ostro.                         Fot. W. Suchta


