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W numerze m.in.: WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP,
Protest pracowników oświaty
nadal trwa, Sierociniec na
Czarnym Lądzie, Historia
o amnezji, Mural Miłości, Dziś
nowoczesne jest to, co 100 lat
temu było współczesne, Przełamanie Kuźni, szczypiorniści
nie próżnują...

Podczas spotkania z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami oświaty program artystyczny przedstawili uczniowie szkół z Polany
i Lipowca. W finałowej piosence śpiewali, że dobrze mieć nauczyciela, bo wiedzy nie kupi się na straganie. Więcej na str. 8. Fot. M. Niemiec

FACHOWCY Z DYPLOMAMI
Niemiecki filozof Hegel powiedział, że okresy szczęścia są w historii pustymi stronami. Bardziej popularne, oddające wymowę tego stwierdzenia jest przypisywane
starożytnym Chińczykom powiedzenie „Obyś żył w ciekawych czasach”, które
należy raczej uznawać za klątwę, a nie życzenia szczęścia. Ale właśnie te zdania
najtrafniej obrazują to, co od lat dzieje się w polskiej oświacie. Nie ma pustych
stron, są za to coraz to ciekawsze reformy.

W trudnym czasie, po wiosennym strajku
pracowników oświaty, przed jesiennym
– włoskim, z problemami finansowymi

samorządów w związku z utrzymywaniem oświaty upłynął w 2019 roku Dzień
Edukacji Narodowej. Nastrój na począt-

ku tradycyjnego spotkania władz miasta
z nauczycielami ustrońskich przedszkoli
i szkół trudno uznać za szampański. Było
jednak uroczyście, elegancko i z uznaniem
dla grona pedagogicznego, które cudze
dzieci uczy bez względu na sytuację polityczną i gospodarczą.
Zdzisław Brachaczek, wieloletni pracownik wydziału oświaty ustrońskiego
ratusza, a obecnie Centrum Usług Wspólnych, jednostki zajmującej się finansami
placówek oświatowych, przywitał zebranych w pięknie udekorowanej sali domu
(cd. na str. 5)

125 LAT i 25 LAT
WODOCIĄGÓW
Obecnie Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
sp. z o. o. obsługują sieć o długości prawie 1900 km. To niemal tyle, ile wynosi
odległość z Wisły do Barcelony. Każdego
roku dostarczają 5,5 mln m3 wody, czyli
tyle, ile ma pojemności oddany do użytku w 1977 roku zbiornik w Czarnem.
Przez 25 lat spółka dostarczyła 130
mln m3 wody. Wciąż uczy, że mamy
traktować wodę nie jako surowiec, ale
największy skarb tej ziemi.

Kropla krystalicznej, górskiej wody symbolicznie zamknięta w witrażu autorstwa Jacka Cienciały
była prezentem od włodarzy miast i gmin. W ich imieniu prezes WZC Beacie Halamie (na zdjęciu
z wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem) statuetkę wręczył burmistrz Ustronia Przemysław Korcz i burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
Fot. M. Niemiec
17 października 2019 r.

		

W podniosłym nastroju i z udziałem
wielu znakomitych gości 4 października
świętowano w „Prażakówce” piękny jubileusz 125-lecia cieszyńskich wodociągów
i 25-lecie działalności spółki Wodociągi
Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Ustroniu.
(cd. na str. 4)
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JAK GŁOSOWALI
MŁODZI?
W związku z wyborami do sejmu i senatu nastroje wśród
mieszkańców miasta były równie burzliwe jak polska scena polityczna. Postanowiłam dowiedzieć się, na kogo głosowali młodzi.
Angelika (lat 29) jednoznacznie deklarowała się po stronie PiS,
a uczestnicząca w rozmowie Natalia (l.26) stwierdziła, że nie wie
czy zagłosuje, bo tym razem ma wyjątkowo rozdarte serce i nie
wiedziałaby kogo wybrać. Odmienne zdanie miała Kasia (l.32)
i Monika (l.29), które uznały, że zagłosują na kogokolwiek... byle
nie na PiS! Damian (l.24) powiedział, że jego głos i tak nie ma
znaczenia, a poza tym na polityce się nie zna. Niepewna swojego głosu była też Patrycja (l.31), która do końca nie wiedziała,
czy w ogóle uda się do lokalu wyborczego. Powodem dla niej
była nieznajomość sceny politycznej oraz fakt, że wyborczego
zamieszania i tak nie jest w stanie zrozumieć. Mikołaj (l.24) był
natomiast zdania, że głosować trzeba, a do wyborów należy się
rzetelnie przygotować. Dodał też, że na pewno nie zagłosuje ani
na PiS, ani na PO. Dziś wyniki wyborów są już znane. Jedni są
bardziej zadowoleni, inni mniej, a dyskusje rozgorzały ponownie.
Frekwencja wyborcza w Ustroniu była wysoka i wyniosła 64,82%.
Trzeba przyznać, że... to naprawdę dobry wynik!
Karolina Francuz

XX JUBILEUSZOWA

USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA
KONCERT MŁODYCH TALENTÓW

Mamy ich w Ustroniu wiele i to we wszystkich dziedzinach
sztuki. Młodzi i zdolni piosenkarze uczą się bądź w zaciszu domowym, bądź u znanych muzyków-pedagogów Karoliny Kidoń
i Janusza Śliwki. Laureaci tegorocznego Przeglądu Amatorskich
Zespołów Artystycznych, Duetów i Solistów z pewnością zaprezentują się z jak najlepszej strony a spodziewamy się występu
Patrycji Łukasik, Martyny Kubień, Mileny Szypuły, Malwiny
Smyk, Estery Tomaszko, Oliwii Boreckiej, Anny Szurman, Patrycji Habdas, Joanny Bednarczyk, Kamili Pońc, Andrei CabreryBianco i Szymona Sekleckiego. Kilka piosenek zaśpiewają też
„Bemolki”– świetny dziecięcy zespół wokalno – instrumentalny
z SP 2 prowadzony przez Przemka Sztwiertnię i Małgorzatę Gembalę (od września tego roku wróciła długoletnia prowadząca Ola
Hatlas). Niestety zabraknie zapowiadanych wcześniej sąsiadów
zza Odry, którym w tym roku nie uda sie przyjechać. Zapraszamy
19 października w sobotę na godz. 18.00. Wstęp wolny.

to i owo
z
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Trwa budowa kolejnego ronda
w Cieszynie. Powstaje ono
w rejonie tzw. łącznicy ulicy
Katowickiej z drogą ekspresową S52 (w sąsiedztwie McDonalda). Inwestycja usprawni
ruch w tym newralgicznym
miejscu. Rondo ma być gotowe
do końca tego roku.

* * *

Ogłoszono laureatów dorocznego konkursu „Piękna wieś
województwa śląskiego”.
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V EDYCJA
„DZIEŃ DLA ZDROWIA”
23 października odbędzie się V edycja „Dnia dla Zdrowia”
w Ośrodku Tulipan w Ustroniu, ul. Szpitalna 21. Głównym celem
projektu jest wzrost świadomości seniorów w zakresie zdrowia
i profilaktyki właściwego odżywiania oraz integracji społecznej,
co przekłada się na aktywne, zdrowe starzenie.
W ramach projektu odbędą się wykłady o tematyce zdrowotnej,
prezentacje stoisk informacyjnych, bezpłatne konsultacje specjalistów, dietetyków i fizjoterapeutów oraz bezpłatne badania.
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Ustronia i okolic, kuracjusze przebywający na leczeniu w Ustroniu oraz zaproszeni
przedstawiciele organizacji senioralnych mogą zapisywać się na
poszczególne badania i konsultacje od 17 października.
Program wydarzenia dostępny w serwisie internetowym www.
zdrowy-senior.org.
41/2019/4/R

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy 13 października wzięli udział w wyborach
do Sejmu i Senatu RP.
Szczególnie dziękuję tym Wyborcom, którzy udzielili mi
poparcia i obdarzyli mnie zaufaniem.
Słowa podziękowania kieruję również do wszystkich,
którzy wspierali mnie podczas tygodni kampanii wyborczej.
Liczba głosów, które otrzymałem jest dla mnie ogromnym
wyróżnieniem. To również dzięki Państwa zaangażowaniu
Lewica dostała się do parlamentu, co jest wspaniałym
osiągnięciem. Wszystkim głosującym dziękuję za obecność
przy urnach wyborczych, gdyż było to nie tylko
spełnienie obowiązku obywatelskiego, ale przede wszystkim
wyraz dojrzałości i zaangażowania społecznego. Michał Brudny

41/2019/3/R

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA
NA STANOWISKO:
• technik serwisu kserokopiarek

Wymagania: prawo jazdy, dyspozycyjność,
zamieszkanie na terenie Ustronia, niekaralność, znajomość języka
angielskiego, mile widziane doświadczenie w konfiguracji sieci
komputerowych i wykształcenie techniczne.
CV+ list prosimy składać mailowo na adres: biuro@kserograf.com.pl

W kategorii „najpiękniejsza
zagroda” I nagrodę otrzymał Janusz Mróz z Pruchnej.
W kategorii „najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące
tradycje, obrzędy”. Drugie
miejsce przypadło projektowi Stowarzyszenia Na Grapie
w Jaworzynce. W kategorii
„najlepsza strona internetowa
sołectwa” trzecie miejsce zajął
Godziszów. W kategorii „najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” wyróżniono mini tężnię solankową w Drogomyślu.

otrzymało sześć wniosków
z sołectw Brzezówka, Hażlach,
Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Rudnik i Zamarski.

Ciekawe efekty przyniósł tegoroczny konkurs „Inicjatywa
sołecka” w gminie Hażlach.
Wsparcie finansowe z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

Koło Pszczelarzy w Skoczowie
działa od 1970 roku. Najlepszym okresem był początek lat
80. Liczba członków wynosiła
wtedy ponad 130 i posiadali
oni około 770 pni pszczelich.

* * *

* * *

Blisko 80 lat temu w nadolziańskim grodzie działał Komitet Poszukiwaczy Grobów
Piastowskich. Przeprowadzone
badania potwierdziły pogłoski,
iż z grobowców w kościele
św. Marii Magdaleny zniknęły
szczątki cieszyńskich książąt.
Do dzisiaj nie udało się ustalić,
co się z nimi stało.

* * *

W Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest sala poświęcona
twórczości Andrzeja Szewczyka – miejscowego artysty,
zmarłego 18 lat temu. Obejrzeć
można kilkadziesiąt różnych
kompozycji od płaskorzeźb po
malarstwo akrylowe.

* * *

Macierz Ziemi Cieszyńskiej
działa od 1885 roku. Została
założona przez Pawła Stalmacha i grupę działaczy narodowych, jako Macierz Szkolna
dla Księstwa Cieszyńskiego.
Zarząd Główny ma siedzibę
w Cieszynie. W nadchodzącym
roku ta zasłużona organizacja
będzie obchodziła 135-lecie
swojej działalności. Aktualnie
prezesem jest Marta Kawulok.
		
(nik)
17 października 2019 r.
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Numer alarmowy 112

ŚWIĘTO DRZEWA
„Drzewa dla klimatu” to hasło 17. edycji programu Święto
Drzewa organizowanego przez Stowarzyszenie EkologicznoKulturalne „Klub Gaja” z Wilkowic.
W tegorocznej edycji programu weźmie udział również Kolej
Linowa Czantoria. W dniu 21 października o godzinie 11:00
rozpocznie się akcja sadzenia drzew i krzewów połączona z warsztatami edukacyjnymi, podczas których uczestniczące w akcji
dzieci z ustrońskiej szkoły zbudują budki lęgowe dla owadów
zapylających.

* * *

ŚLĄSK CIESZYŃSKI W OBIEKTYWIE
KULTURA - LUDZIE - KRAJOBRAZY
Muzeum Ustrońskie oraz Kameralny Zespół Śpiewaczy TA
Grupa, Klemens Słowioczek i Karol Suszka zapraszają na finisaż
wystawy „Śląsk Cieszyński w obiektywie 2018 – kultura – ludzie
– krajobrazy” połączony ze spotkaniem muzycznym „Z Karpętnej
w świat”. Impreza odbędzie się 25 października (piątek) o godz.
17:00 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

* * *

Rada Programowa UTW
informuje:

• zajęcia z Nordic Walking od-

bywać się będą w każdą sobotę
o godz. 9.00, zbiórka w Parku
Lazarów. Odpłatność – 5 zł za
zajęcia, płatne z góry za dany miesiąc. Zajęcia prowadzić będzie
Beata Luber. Zapisy przyjmujemy w każdy wtorek godz. 10.0012.00. Zajęcia zorganizowane zostaną w przypadku kompletu
grupy tj. minimum 10 osób.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Elżbieta Dolczewska 		
Zofia Krakowska		
Zdzisław Wachowicz

lat 42
lat 68
lat 61

ul. Sikorskiego
ul. Chabrów
ul. Wiśniowa
41/2019/1/N

29.09.2019 roku umarł tragicznie
w wieku 38 lat
nasz syn, wnuk i siostrzeniec

śp. Maciej

Lipowczan

19.10.2019 o godz. 11:00
w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Mikołowie
odprawiona zostanie msza święta
po której nastąpi złożenie ciała
w rodzinnym grobie na kościelnym cmentarzu.
Pogrążeni w głębokiej żałobie
Babcia, Ojciec z Rodziną
i Wujek z Rodziną.
41/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
		
991
		
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
		
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

* * *

OTWARCIE
DOMKU PRACY TWÓRCZEJ
Dyrektor Muzeum Ustrońskiego wraz z pracownikami zapraszają na otwarcie Domku Pracy Twórczej, które odbędzie się 19
października 2019 r. o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim przy
ul. Hutniczej 3. W programie degustacja ciast upieczonych przez
Mamy „Glinioków”.
Mile widziane datki na zakup materiałów dla dzieci.

* * *

ORŁOWA TRAIL USTROŃ
Stowarzyszenie Jaszowiec informuje, iż w dniu 26 października
organizuje już trzecią edycję biegu po nieznanych ścieżkach Beskidu Śląskiego (21 kilometrów). Półmaraton górski ORŁOWA
TRAIL USTROŃ zacznie się o godz. 10.00 i potrwa do godz.
15.00. Zapisanych na liście startowej jest 220 uczestników,
a 350 wykazało zainteresowanie imprezą. Trasa półmaratonu
biegnie w dzielnicy Polana (Jaszowiec) górskimi szlakami
i ścieżkami leśnymi. Impreza ma charakter międzynarodowy.
Bieg skierowany jest do biegaczy wyczynowych.

* * *

OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIE ROLNIKÓW
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U.
2018 poz. 473 z późn. zm.) osoby posiadające nieruchomości
powyżej 1 ha zobowiązane są do zawarcia umowy „ubezpieczenia
OC rolników”, a także ubezpieczenia budynków wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego. Do przeprowadzania kontroli
spełnienia tego obowiązku jest obowiązany Burmistrz Miasta
właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego
lub miejsce zamieszkania rolnika.
Biorąc pod uwagę powyższe prosi się Mieszkańców Miasta
spełniających ww. warunek (które do tej pory nie przedstawiły
aktualnego ubezpieczenia), o okazanie do dnia 31.10.2019 r.
w Urzędzie Miasta pok. 2 (biuro podawcze) lub pok. 25 (Wydział
Środowiska i Rolnictwa) aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub
dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.
W przypadku nie zawarcia właściwego ubezpieczenia lub nie
okazania ww. dokumentu zawiadamiany jest o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od
7:30-15:30, osoba do kontaktu: Ireneusz Berek.
41/2019/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

17 października 2019 r.
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125 LAT i 25 LAT WODOCIĄGÓW
(cd. ze str. 1)

Powitano posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta, wicewojewodę śląskiego Jana Chrząszcza, radnego
Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Gażę, dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalenę
Szewczuk-Szturc, starostę cieszyńskiego
Mieczysława Szczurka, przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisława Kubiciusa, radnych powiatowych,
burmistrza Ustronia Przemysława Korcza,
burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad i radnych miast i gmin Śląska
Cieszyńskiego, przewodniczącego Rady
Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
Tadeusza Rzepeckiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Wodociągów Śląskich
Andrzeja Malinowskiego, byłych i obecnych prezesów i dyrektorów, członków

bielski Mirosław Styczeń postawił w stan
likwidacji.
Prezes Halama zacytowała wypowiedź
Włodzimierza Cybulskiego, wieloletniego przewodniczącego Rady Nadzorczej
WZC: Było to przedsięwzięcie na miarę
innych wydarzeń, z których słynie ziemia
cieszyńska jako ziemia szczególna, inna
od pozostałych. Cieszyniacy zawsze potrafili stanąć ponad podziałami, umieli
mozolnie i z trudem budować i dodała,
że spółka robi to nadal, dostosowując się
do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą
rzeczywistość, w tym do nieuchronnych
zmian klimatu.
Wicewojewoda Jan Chrząszcz w swoim
wystąpieniu podkreślił, że pochodzi z tej
ziemi i życzył, żeby przyszłość spółki
rysowała się w jasnych barwach, gdyż
dobre i stabilne jej funkcjonowanie jest
gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców

w gminach, by stawiać płoty, bo wreszcie
odzyskano własność komunalną. A jednak
na Śląsku Cieszyńskim ludzie poszli inną
drogą, ponad granicami, a samorządowcy
postanowili sobie zaufać. Wykonali takie
manewry prawne, o których nikomu się
nie śniło i przekazali to, co własne dla
dobra wspólnego.
– Jakie to były piękne czasy – kończył
europoseł – Nawet się nie różniliśmy
politycznie. Kiedy to było... Drodzy przyjaciele, dziękuję wam za obecność, jest to
dla mnie wielkie przeżycie i radość, że
mogliśmy się spotkać.
Życzenia i gratulacje w imieniu wójtów
i burmistrzów złożył burmistrz Ustronia
w towarzystwie pani burmistrz Cieszyna
Gabrieli Staszkiewicz, starosta cieszyński i przewodniczący Rady Powiatu,
Damian Cieślar, przewodniczący Rady
Nadzorczej WZC, szef Izby Gospodarczej
Wodociągi Polskie oraz ks. Grzegorz
Krząkała z Krajowego Duszpasterstwa
Pracowników Wodociągów, Kanaliza-

Prezes Wodociągów Beata Halama z odznaczonymi pracownikami spółki. Z prawej strony wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Fot. M. Niemiec

rad nadzorczych, przedstawicieli firm wodociągowych, wykonawców i dostawców
armatury, przedstawicieli największych
odbiorców, czyli spółdzielni mieszkaniowych oraz placówek medycznych
i szczególnie serdecznie byłych i obecnych pracowników spółki. Prezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Beata Halama
oficjalnie rozpoczęła galę słowami Józefa
Piłsudskiego, a następnie zwróciła się do
zebranych:
– Jestem zaszczycona, że występuję
dziś przed państwem. Zdaję sobie sprawę,
że pozycja naszego przedsiębiorstwa to
zasługa wielu osób, zarówno poprzednich
prezesów, dyrektorów, jak i pracowników
byłych i obecnych. Z tego miejsca każdemu z was, indywidualnie chciałabym
podziękować za wasze zaangażowanie,
kompetencje i profesjonalizm, dzięki
którem od tylu lat nieprzerwanie dostarczamy mieszkańcom naszego regionu
wielki skarb, wodę. Jesteśmy spółką
wyjątkową w skali kraju. 25 lat temu
przedstawiciele władz 11 gmin ziemi
cieszyńskiej mieli odwagę podjąć decyzję
o jej powołaniu. Gminy wniosły aportem
majątek w postaci obiektów, budowli,
sieci i nieruchomości. Przedstawiciele
gmin weszli do Rady Nadzorczej spółki,
a sama spółka przejęła zadania z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Ustroniu, które z dniem 25
grudnia 1994 roku ówczesny wojewoda

4 Gazeta Ustrońska

regionu. Następnie razem z prezes Halamą odznaczył zasłużonych pracowników.
Na podstawie art. 138 Konstytucji RP
oraz Ustawy o orderach i odznaczeniach
postanowieniem Prezydenta RP z dnia
20 września 2019 roku na wniosek Wojewody Śląskiego za wzorowe, wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Wojciech Bulandra, Władysław Cieślar, Andrzej Czyż, Krzysztof
Gutkowski, Wojciech Kozłowski, Roman
Pilch, Tadeusz Pilch, Jerzy Podżorski,
Jerzy Poloczek, Piotr Polok, Stanisław
Raszka, Andrzej Raszka, Paweł Szarzec,
Henryk Sztwiertnia, Ryszard Szkorupa,
Maria Szkorupa, Roman Wacławik.
Uhonorowano również spółkę. Grzegorz Gaża wręczył pani prezes Złotą
Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego i dyplom podpisany
przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka,
Spotkanie z przyjaciółmi, z którymi zaczynał przygodę samorządową, zainspirowało Jana Olbrychta, burmistrza Cieszyna
w latach 1990-98 do wspomnień:
– Wszystko, co robiliśmy było nowe,
bardzo często niebezpieczne. Gdybym
dzisiaj miał podejmować takie decyzje,
jak w 1990 roku, to bym się prawdopodobnie jeszcze ze trzy razy zastanowił.
Dalej Jan Olbrycht mówił, że kiedy
powstały samorządy, była silna tendencja

cji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, przypominając, że właśnie
4 października przypada wspomnienie
św. Franciszka, który jest m.in. patronem
pracowników wodociągów.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
wspaniały występ ustrońskiego zespołu
Tekla Klebetnica, który jak zawsze swoją
grą i głosem Anny Czupryn zaczarował
zebranych. Uroczysty obiad był okazją do
rozmów na tematy wszelakie. Ponad podziałami.
Monika Niemiec

* * *

W tym roku mija 125 lat istnienia cieszyńskich wodociągów, a jednocześnie obchodzimy rocznicę 25-lecia powstania spółki
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. Wszystko
zaczęło się w 1894 roku, kiedy ówczesny
burmistrz Cieszyna dr Leonard Demel podjął
decyzję o budowie miejskiego wodociągu.
Jego pierwszy odcinek liczył 8 kilometrów
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, to spółka
wyjątkowa w skali kraju. Tworzy ją 11
gmin, do których firma dostarcza wodę.
Dwadzieścia pięć lat temu decyzję o jej
powołaniu podjęły gminy: Cieszyn, Ustroń,
Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna, Istebna
i Jaworze. Wodociągi cieszyńskie systematycznie podlegają modernizacji i realizują
plany rozwoju. Dostosowują się przy tym do
nowych wyzwań, które niesie rzeczywistość
i nieuchronne zmiany klimaty. Jednocześnie
przedstawiciele spółki podejmują akcje
edukacyjne, dzięki którym najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu dowiadują się, w jaki
sposób oszczędnie korzystać z wody.
17 października 2019 r.

Nauczyciele mianowani po ślubowaniu.				

Fot. M. Niemiec

FACHOWCY Z DYPLOMAMI
(cd. ze str. 1)

wczasowego „Nauczyciel” w Jaszowcu.
Obecny był burmistrz Przemysław Korcz,
przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik, skarbnik miasta Aleksandra Łuckoś,
przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej, radny Artur
Kluz – nauczyciel oraz radna Jadwiga
Krężelok – również nauczycielka, kierownik CUW Sylwia Moskal oraz główna
księgowa CUW Kornelia Ornat-Wajner,
a także prezes ustrońskiego Koła Związku
Nauczycielstwa Polskiego Ewa Lankocz.
Burmistrz życzył nauczycielom lepszego
burmistrza:
– Zastanawiałem się, jakie życzenia
państwu złożyć i doszedłem do wniosku,
że życzę Państwu lepszego burmistrza,
co niekoniecznie oznacza zmianę na tym
stanowisku, bo ja bardzo staram się być
lepszym burmistrzem. Dzisiejsze święto
może nie jest najlepszym momentem na
tego typu rozważania, ale potrzeba też trochę więcej realizmu w naszych relacjach.
Dla mnie ten rok był trudny, dla państwa
również. Oświata dla samorządów, nie
tylko dla Ustronia, jest trudnym tematem
i o tym trzeba otwarcie mówić. W miarę naszych możliwości, jako samorząd,
staramy się działać tak, byście byli państwo zadowoleni i ciągle mam nadzieję,
że te godziny spotkań, które odbyliśmy
w ostatnich miesiącach, przyniosą efekty,
choć niestety nie zależy to tylko od nas.
W piątek byłem na spotkaniu z emerytowanymi nauczycielami, którzy uczyli mnie,

ale i państwa, jak kształcić i wychowywać młode pokolenie. Dzisiaj byłem na
pasowaniu pierwszoklasistów w Szkole
Podstawowej nr 1, gdzie obserwowałem
dzieciaki i młodych nauczycieli i to wiem
na pewno – jesteście państwo dobrzy, fachowi, oddani. I nie mówię tego dlatego,
że muszę, tylko dlatego, że chcę wyrazić
swoje uznanie. Proszę jednak też o trochę
wyrozumiałości z państwa strony, bo nasze decyzje są trudne, ale na pewno nie są
podyktowane złą wolą. Mam nadzieję, że
uda nam się wypracować właściwy model
współpracy, może trochę inny niż był, ale
nie gorszy. W tym wyjątkowym, uroczystym dniu życzę państwu również pogody
ducha, sukcesów w życiu zawodowym,
prywatnym, miłości w rodzinach i czasu
wolnego.
Głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik:
– Po takim dość trudnym, można powiedzieć pesymistycznym przemówieniu
burmistrza, chciałem tylko powiedzieć,
że wielu z państwa znam osobiście i również wierzę w państwa profesjonalizm
i pasję. Jestem przekonany, że mimo różnych turbulencji w oświacie, które na
pewno są jeszcze przed nami, choćby
w związku z wynikiem wyborów, bardzo
wierzę, że będziecie w dalszym ciągu
tak znakomicie wykonywać swój zawód.
Życzę państwu, byście mimo przeszkód,
niesprzyjającej atmosfery, oczekiwań
rodziców, samorządu, dalej z radością

Wyróżnieni Nagrodą Burmistrza Miasta Ustroń. 					
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i satysfakcją wychowywali nasze młode
pokolenie, młodych ustroniaków.
Z rąk Przemysława Korcza nauczyciele
otrzymali dyplomy poświadczające przyznanie tegorocznej Nagrody Burmistrza
Miasta Ustroń, a Marcin Janik wręczał
im czerwone róże. Wyróżnieni zostali nauczyciele: Ewa Słowik (Przedszkole nr 1),
Anita Pieczyrak (Przedszkole nr 6), Joanna
Ryłko i Elżbieta Padee (Przedszkole nr 7),
lwona Kulis i Piotr Bejnar (Szkoła Podstawowa nr 1), Czesława Chlebek, Magdalena
Gregorska, Kinga Ludorowska i Joanna
Słowicka (Szkoła Podstawowa nr 2), Jadwiga Krężelok (Szkoła Podstawowa nr
3 z Oddziałami Przedszkolnymi), Tomasz
Postrzednik (Szkoła Podstawowa nr 5),
Lucyna Najda i Jolanta Herczyk (Szkoła
Podstawowa nr 6). Wyróżnieni dyrektorzy:
Dagmara Pietrzycka-Rejowicz (Przedszkole nr 6), Jolanta Heller (Przedszkole nr 7),
Magdalena Herzyk (Szkoła Podstawowej
nr 1) i Roman Langhammer (Szkoła Podstawowa nr 6).
Panowie wręczyli również nominacje na
przyznawany przez Kuratorium Oświaty
w Katowicach najwyższy stopień awansu
zawodowego – stopień nauczyciela dyplomowanego. Zostali nim: Joanna Kokot
(Przedszkole nr 7), Beata Then (Przedszkole nr 7), Izabela Strzałkowska (Szkoła
Podstawowa nr 6).
W Dniu Edukacji Narodowej uroczyście
wręczono przyznawane przez dyrekcje
placówek macierzystych i organ prowadzący nominacje na stopień nauczyciela
mianowanego. Otrzymali je: Ewa Słowik
(Przedszkole nr 1), Małgorzata Kantor
(Przedszkole nr 4), Małgorzata Lipowczan,
Katarzyna Porębska i Joanna Ryłko (Przedszkole nr 7), Justyna Domagała (Szkoła
Podstawowa nr 1), Maria Graff (Szkoła
Podstawowa nr 2), Edyta Gancarz (Szkoła
Podstawowa nr 6)
Otrzymanie tego stopnia (trzeciego
w czterostopniowej skali awansu, po nauczycielu stażyście i nauczycielu kontraktowym) wiąże się ze złożeniem ślubowania. Jego treść odczytała kierownik CUW
Sylwia Moskal.
Nominowani odpowiedzieli: „Ślubuję”,
a następnie potwierdzili ślubowanie podpisaniem stosownego dokumentu. Dyrektorzy
szkół gratulowali swoim nauczycielom,
wyrażając dumę z ich osiągnięć. Błyskały
flesze, atmosfera wyraźnie się rozluźniła.
Podczas obiadu żartowano, prowadzono
luźne rozmowy, mocno się starając, by przynajmniej w tym szczególnym dniu nie poruszać trudnych tematów. Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec
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REKORDOWA FREKWENCJA
W WYBORACH PARLAMENTARNYCH
W niedzielę 13 października 2019 roku odbyły się w naszym kraju 10. wybory parlamentarne od 1989 roku. Pierwsze 3 głosowania odbywały się co 2 lata, następne co 4 aż do roku 2005, kolejne było w 2007 roku i od tego czasu co 4 lata, czyli w
zwykłym terminie. Zgodnie z Konstytucją RP przedterminowe wybory parlamentarne zarządza Prezydent w przypadku: uchwały
Sejmu o skróceniu kadencji podjętej przez 2/3 ustawowej liczby posłów, nieotrzymania przez Prezydenta ustawy budżetowej
w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia projektu ustawy Sejmowi, jeżeli nie zostanie wyłoniona nowa Rada Ministrów.

NAJLEPSZA FREKWENCJA W III RP
Frekwencją na poziomie 61,74% (liczba kart ważnych:
18.678.457, liczba uprawnionych: 30.253.556) Polacy nie pobili
własnego rekordu z 1989 roku (62,70%), jednak gdyby mówić
ściśle o wyborach w III RP, jest to wynik najlepszy, gdyż wybory
4 czerwca 1989 roku odbywały się jeszcze w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dopiero 31 grudnia 1989 roku weszła w życie
ustawa o zmianie Konstytucji PRL, w której m.in. zmieniono
nazwę państwa na Rzeczpospolitą Polską.
Mamy więc rekordową frekwencję w kraju, a jak to się kształtowało na poziomie województwa? Śląskie głosowało powyżej
średniej krajowej (62,25%) i uplasowało się na 6. miejscu po mazowieckim (69,46%), małopolskim (63,78%), łódzkim (63,51%),
pomorskim (63,46%) i wielkopolskim (62,95%). Najmniej osób
głosowało w województwach: podlaskim (56,97%), warmińsko-mazurskim (53,61%) i opolskim (52,91%).
JESZCZE LEPSZA W POWIECIE
W powiecie cieszyńskim frekwencja była wyższa niż w kraju
i niewiele wyższa niż w województwie śląskim, wyniosła 62,30%.
Na 37 powiatów w woj. śląskim zajęliśmy 17. miejsce. Gdyby
jednak odliczyć duże miasta na prawach powiatu, to Cieszyńskie
zajęłoby 6. miejsce na 17 powiatów zwykłych. W miastach i gminach frekwencja wyniosła: Brenna – 61,35%, Chybie – 62,25%,
Dębowiec – 61,24%, Goleszów – 61,20%, Hażlach – 60,85%,
Istebna – 62,04%, Skoczów – 60,81%, Strumień – 63,30%,
Zebrzydowice – 64,02%, Cieszyn – 64,16%, Ustroń – 64,82%,
Wisła – 57,35%.
NAJLEPSZA I REKORDOWA W USTRONIU
Ustroń został liderem frekwencji w powiecie cieszyńskim,
co jest wydarzeniem historycznym! W większości wyborów
frekwencja w Ustroniu była wyższa od krajowej, wojewódzkiej
i powiatowej. Zazwyczaj jednak wyprzedzał nas Cieszyn.
W 2005 roku (wówczas posłem został burmistrz Ustronia Jan
Szwarc) w naszym mieście frekwencja wyniosła 54,37 %, w roku
2005 – 42,20% (poseł Jan Szwarc ponownie zostaje wybrany),
w roku 2007 – 63,18%, w roku 2011 – 57,30%, a w roku 2015 –
55,77%. Tegorocznym wynikiem 64,82% pobiliśmy i to z dużym
zapasem swój dotychczasowy rekord z 2007 roku.
Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja zwyczajowo rosła wraz z liczbą mieszkańców gminy lub miasta.
Najmniej osób głosowało w miejscowościach poniżej 5 tys.
mieszkańców (54,36%), najwięcej miastach powyżej 500 tys.
mieszkańców (73,44%). Nasza frekwencja była na poziomie
miast do 50 tys. mieszkańców.
KONFEDERACJA PRZED PSL
Z naszego okręgu wyborczego nr 27, obejmującego powiaty:
cieszyński, pszczyński, żywiecki i miasto Bielsko-Biała wybranych zostało 9 posłów. Przynależne nam 9 mandatów zostało
podzielonych pomiędzy komitety w nastepujący sposób:
- PiS – głosów 182.027 (46,76%), mandatów – 5 (55,56%),
- KO – głosów 105.876 (27,20%), mandatów 3 (33,33%);
- SLD – głosów 44.701 (11,48%), mandatów 1 (11,11%);
- KWiN – głosów 28.900 (7,42%), mandatów 0;
- PSL – głosów 27.752 (7,13%), mandatów 0.
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W POWIECIE ZWYCIĘŻYŁ PIS
Powiat cieszyński głosował następująco: PiS –36.049 głosów
(41,48%); KO –24.590 głosów (28,30%); SLD –12.437 głosów
(14,31%), PSL – 7.114 głosów (8,19%); KWiN – 6.709 głosów
(7,72%).
KO wygrała w Goleszowie, Wiśle i Ustroniu, w pozostałych
gminach na pierwszym miejscu PiS, również w tych, których
nie przedstawimy szczegółowo, czyli w Dębowcu, Hażlachu,
Zebrzydowicach, Chybiu i Strumieniu, w dwóch ostatnich zyskując ponad 50% głosów.
WYNIKI U SĄSIADÓW
Brenna
PiS – 2.662 głosy (49,60%), KO – 1.163 głosy (32,86%),
SLD – 679 głosów (12,65%), KWiN – 485 głosów (9,04%),
PSL – 378 głosów (7,04%).
Cieszyn
PiS – 5.809 głosów (33,89%), KO – 5.633 głosy (32,86%),
SLD – 3.116 głosów (18,18%), PSL – 1.304 głosy (7,61%),
KWiN – 1.278 głosów (7,46%).
Goleszów
KO – 2.102 głosy (33,27%), PiS – 1.749 głosów (27,68%),
SLD – 1.357 głosów (21,48%), PSL – 608 głosów (9,62%),
KWiN – 502 głosy (7,95%).
Istebna
PiS – 3.929 głosów (68,91%), KO – 728 głosów (12,77%),
PSL – 576 głosów (10,10%), KWiN – 282 głosy (4,95%), SLD
– 187 głosów (3,28%).
Skoczów
PiS – 5.359 głosów (43,40%), KO – 3.255 głosów (26,36%),
SLD – 1.731 głosów (14,02%), KWiN – 1.106 głosów (8,96%),
PSL – 897 głosów (7,26%).
Wisła
KO – 2.941 głosów (55,56%), PiS – 969 głosów (18,31%),
SLD – 602 głosy (11,37%), PSL – 424 głosy (8,01%), KWiN –
357 głosów (6,74%).
W USTRONIU KOALICJA PIERWSZA
Czas na wyniki głosowania w naszym mieście, a przedstawiają
się one następująco: KO – 3.407 głosów (35,33%), PiS – 3.249
głosów (33,70%), SLD – 1.688 głosów (17,51%), KWiN – 666
głosów (6,91%), PSL – 632 głosy (6,55%).
FREKWENCJA W OBWODACH
Do urn poszło najmniej uprawnionych z Polany, a najwięcej
z Zawodzia.
Frekwencja w poszczególnych obwodach: Ustroń Polana –
58,11%, Ustroń Poniwiec – 61,07%, Ustroń Centrum – 64,47%,
Ustroń Górny – 68,57%, Ustroń Dolny – 64,42%, Ustroń
Hermanice – 63,28%, Ustroń Lipowiec – 61,32%, Ustroń
Nierodzim – 60,97%, Ustroń Zawodzie – 70,52%.
Tak było w obwodach stałych. Na czas wyborów parlamentarnych, prezydenckich i europejskich tworzone są też obwody
w szpitalach i sanatoriach. W tych placówkach głosują pacjenci
i kuracjusze przebywający w Ustroniu na leczeniu lub kuracji.
W Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S. A. głosowa-

(dok. obok)
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ło 72,24% uprawnionych, w Śląskim Centrum Reumatologii,
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen.
Jerzego Ziętka 75,31%, a w Śląskim Centrum Rehabilitacji i
Prewencji 60,10%. Odrębnym obwodem do głosowania jest też
Miejski Dom Spokojnej Starości, w którym frekwencja wyniosła
100,00%!
WYNIKI W OBWODACH
Ustroń Polana: KO – 270 głosów, PiS – 185 głosów, SLD –
134 głosy, PSL – 45 głosów, KWiN – 41 głosów.
Ustroń Poniwiec: KO – 217 głosów, SLD – 94 głosy, PiS – 79
głosów, PSL – 36 głosów, KWiN – 29 głosów.
Ustroń Centrum: KO – 461 głosów, PiS – 408 głosów, SLD
– 265 głosów, KWiN – 78 głosów, PSL – 61 głosów.
Ustroń Górny: KO – 350 głosów, PiS – 303 głosy, SLD – 212
głosów, KWiN – 58 głosów, PSL – 56 głosów.
Ustroń Dolny: KO – 527 głosów, PiS – 369 głosów, SLD – 246
głosów, KWiN – 118 głosów, PSL – 74 głosy.
Ustroń Hermanice: KO – 495 głosów, PiS – 385 głosów, SLD
– 230 głosów, PSL – 71 głosów, KWiN – 139 głosów.
Ustroń Lipowiec: PiS – 348 głosów, KO – 175 głosów, SLD
– 88 głosów, PSL – 75 głosów, KWiN – 72 głosy.
Ustroń Nierodzim: KO – 243 głosy, PiS – 240 głosów, SLD
– 111 głosów, PSL – 74 głosy, KWiN – 63 głosy.
Ustroń Zawodzie: PiS – 341 głosów, KO – 313 głosów, SLD
– 151 głosów, PSL – 61 głosów, KWiN – 41 głosów.
Uzdrowisko „Ustroń”: PiS – 472 głosy, KO – 266 głosów,
SLD – 127 głosów, PSL – 58 głosów, KWiN – 22 głosy.
Centrum Reumatologii: PiS – 55 głosów, KO – 33 głosy,
SLD – 19 głosów, PSL – 9 głosów, KWiN – 2 głosy.
Centrum Rehabilitacji: PiS – 57 głosów, KO – 36 głosów,
SLD – 11 głosów, PSL – 11 głosów, KWiN – 2 głosy.
Miejski Dom Spokojnej Starości: KO – 21 głosów, PiS – 7
głosów, PSL – 1 głos, KWiN – 1 głos, SLD – 0 głosów.
NASI POSŁOWIE
Posłami z naszego okręgu nr 27 (Bielsko-Biała) zostali: Stanisław Szwed (PiS) – 65.315 głosów, Mirosława Nykiel (KO)
– 46.894, Grzegorz Puda (PiS) – 23.907, Przemysław Koperski
(PiS) – 22.055, Przemysław Drabek (PiS) – 19.770, Małgorzata
Pępek (KO) – 17.914, Kazimierz Matuszny (PiS) – 12.967,
Grzegorz Gaża (PiS) – 11.526, Mirosław Suchoń (KO) – 10.039.
W Ustroniu najwięcej głosów otrzymali:
– KO: Mirosława Nykiel (KO) – 1.243, Andrzej Molin – 1.042,
Małgorzata Pępek (KO) – 409, Mirosław Suchoń – 249, Gabriela
Lazarek – 151.
– PiS: Stanisław Szwed – 1.498, Ryszard Macura – 448,Grzegorz Puda – 268, Jarosław Gowin – 237, Kazimierz Matuszny
– 130, Magdalena Wójcik – 192, Krzysztof Gaża – 44.
– SLD: Przemysław Koperski – 618, Michał Brudny – 367,
Leszek Tyrna – 243, Agnieszka Lamek-Kochanowska – 120.
– KWiN: Bronisław Foltyn – 320, Paweł Małysz – 89.
– PSL: Mirosław Szemla – 207, Małgorzata Kiereś – 111.
WYBRALIŚMY TEŻ SENATORA
Wybory do polskiego Senatu odbywają się w okręgach jednomandatowych (nasz to nr 79 Bielsko-Biała), co oznacza, że senatorem zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów
w okręgu. W Senacie reprezentował nas będzie Tadeusz Kopeć.
Wyniki głosowania:
Tadeusz Kopeć – KW PiS – 78.655 głosów (49,16%)
Hubert Maślanka – KKW KO – 64.787 głosów (40,49%)
Jerzy Jachnik – KWW Przywrócić Prawo – 16.550 głosów
(10,34%)
W powiecie głosy rozłożyły się następująco: Hubert Maślanka
– 39.434 (45,78%), Tadeusz Kopeć – 36.867 (42,80%), Witold
Jachnik – 9.840 głosów (11,42%), a w Ustroniu: Hubert Maślanka – 5.305 (55,51%), Tadeusz Kopeć – 3.313 głosów (34,67%),
Witold Jachnik – 938 głosów (9,82%).
Monika Niemiec

PROTEST

PRACOWNIKÓW OŚWIATY
NADAL TRWA
Strajk został zawieszony, ale protestu nie zakończyliśmy.
We wrześniu w całej Polsce trwał sondaż wśród pracowników
oświaty na temat nastrojów i propozycji rodzaju protestu. W
ustrońskich placówkach w sondażu wzięło udział tylko 76 osób
w zdecydowanej większości byli to nauczyciele. Sondaż tak samo
jak referendum nie są obowiązkowe. Z przeprowadzonego sondażu wynika, że większość ocenia kondycję polskiego systemu
edukacji na średnim i niskim poziomie, większość opowiedziała
się za kontynuacją działań protestacyjnych, również większość
zadeklarowała swój udział w zaproponowanej przez ZNP formie protestu, zdecydowana większość opowiedziała się za nie
wykonywaniem pozastatutowych zadań w placówce. Przedział
wiekowy nauczycieli biorących udział w sondażu to 30-49 roku
życia ze stopniem nauczyciela dyplomowanego.
Po uzyskaniu danych sondażowych z całego kraju Związek
Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzje o formie protestu jakim jest „strajk włoski” z dniem 15 października 2019 r. Każdy
pracownik oświaty podejmuje decyzję o przystąpieniu do takiej
formy protestu zgodnie z własnymi przekonaniami o słuszności
sprawy, przystąpienie do protestu nie jest obligatoryjne i nie jest
obowiązkowe. Strajk włoski ma polegać na nie wykonywaniu
zadań, które wykraczają poza zadania statutowe placówki. Obowiązki zawodowe nauczycieli określają przepisy prawa: Ustawa
Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Statut placówki,
Prawo Oświatowe. Nauczyciela, tak jak każdego pracownika,
obowiązuje 40-to godzinny tydzień pracy, podczas którego jest
on zobowiązany do wykonywania czynności związanych z wykonywanym zawodem zgodnie z zapisami w Statucie placówki.
Natomiast wszelkie całodniowe wyjazdy i wyjścia, wycieczki
(kilkudniowe), zielone szkoły i wiele różnorakich imprez i uroczystości np. w soboty, wykraczają poza obowiązki zawodowe
nauczycieli. Za pracę poza obowiązkowymi czynnościami wynikającymi z zapisów Statutów placówek nauczyciel nie otrzymuje
wynagrodzenia zatem nie ma obowiązku ich wykonywania.
Ogólnie wiadomo, że nauczyciele od zawsze pracowali więcej
niż określały to przepisy prawa w myśl zasady, iż nauczanie to
misja. Nie potrafię powiedzieć ilu ustrońskich nauczycieli przystąpi do takiego protestu, ale należy mieć świadomość swoich
praw i obowiązków zawodowych.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim
pracownikom oświaty serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności, satysfakcji z wykonywania pięknego lecz bardzo
trudnego zawodu oraz dużo wytrwałości i dystansu do rzeczywistości.
Ewa Lankocz,
prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Ustroniu

Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl).
Skróty: PSL – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, PiS – Komitet
Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, SLD – Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, KWiN – Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość,
KO – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

17 października 2019 r.
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Było to spotkanie z ożywioną dyskusją.

Fot. L. Szkaradnik

HISTORIA O AMNEZJI
Trochę zapomniany wybitny polski literat
Kornel Filipowicz w ostatnich latach był
najczęściej kojarzony jako życiowy partner
noblistki Wisławy Szymborskiej. Do jego
popularyzacji w Cieszynie, gdzie spędził
lata szkolne, najbardziej przyczyniła się
Mariola Sznapka zakładając w 2016 r. przy
ul. Sejmowej kawiarnię wraz z czytelnią
„Kornel i Przyjaciele”, natomiast ustroński
dziennikarz Andrzej Drobik poświęcił mu
swój kolejny film dokumentalny pt. „Jego

kochana, dumna prowincja”, który można
było obejrzeć 2 października w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Przybyłych powitał
dyrektor MBP Krzysztof Krysta, zapraszając na premierę tego filmu. Była to też
okazja by spotkać się z jego reżyserem
oraz założycielką klimatycznego miejsca
„Kornel i Przyjaciele”, które jest nie tylko kawiarnią, ale także, a może przede
wszystkim, jak nieraz się podkreśla, świątynią książki i czytelnictwa. W ekranizacji

zrealizowanej w cieszyńskich plenerach,
na tle zabytkowych kamienic wystąpili:
M. Sznapka, jeden z synów prozaika Aleksander Filipowicz oraz pisarze Jerzy Kronhold i Zbigniew Machej.
Spotkaniu w bibliotece towarzyszył portret Filipowicza, który na co dzień znajduje
się w poświęconej mu kawiarni, a został
wykonany przez ustrońskiego artystę Roberta Heczko.
Po projekcji filmu rozmowę z jego twórcą
przeprowadziły pracownice biblioteki Beata Grudzień i Anna Łęczyńska. Następnie
w interesującej dyskusji M. Sznapka stwierdziła, że mimo długiego okresu niepamięci
o tym znakomitym prozaiku w Cieszynie,
on zawsze był w tym mieście, które pojawia
się w wielu jego opowiadaniach. Jak sam
twierdził ono go ukształtowało i w nim znajdują się groby najbliższych mu osób babci
i ojca. A. Drobik podkreślając zasługi właścicielki kawiarni w popularyzacji pisarza,
stwierdził, że film jest historią o amnezji,
zaś Cieszyn dostał prezent w postaci wyjątkowej atrakcji kulturalnej i turystycznej,
więc też powinien się przyczynić do dalszego upowszechnienia pisarza. Filipowicz był
zapalonym wędkarzem, toteż J. Kronhold
występując w filmie, zaproponował, by nad
Olzą postawić jego pomnik z wędką, lecz
to ambitne zadanie powinno zrealizować
miasto, które jak stwierdzono zapomina
o ludziach wnoszących do kultury uniwersalne wartości.
Lidia Szkaradnik
tego przedpołudnia, by porozmawiać
o codziennych sprawach i powspominać,
jak to było kiedyś. Im szybszy rozwój
technologii, tym bardziej dzień dzisiejszy
różni się od tego, co było zaledwie 20, 30
lat wcześniej. Nie zmienia się zaangażowanie nauczycieli, co podkreślał burmistrz
i przewodniczący Rady Miasta, którzy po
zakończeniu pracy zawodowej współpracują ze stowarzyszeniami i organizacjami
pozarządowymi, w dalszym ciągu tworząc
i wzbogacają życie kulturalne i społeczne
miasta.
Monika Niemiec

Na spotkanie przybyli byli pracownicy wszystkich przedszkoli i szkół.

Fot. M. Niemiec

AKTYWNI PO PRACY
W piątek 11 października z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej
odbyło się spotkanie emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty.
Szacownych gości przywitała Joanna
Iskrzycka-Marianek, była dyrektor Gimnazjum nr 2, obecnie reprezentująca Centrum
Usług Wspólnych, jednostkę zajmującą się
finansami ustrońskiej oświaty. Obecna była
kierownik CUW Sylwia Moskal, a życzenia złożyli burmistrz Przemysław Korcz
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i przewodniczący Rady Miasta Marcin
Janik. W sali widowiskowej „Prażakówki”
część krzeseł postawiono w rzędach, tak
by zebrani mogli wysłuchać przemówień,
a część przy stolikach, na których stały
pysznie wyglądające ciasta. To tam po
części oficjalnej zasiedli bohaterowie
17 października 2019 r.

Wolontariuszki zostawiły w Afryce cenną wiedzę i doświadczenie.

Fot. K. Francuz

SIEROCINIEC
NA CZARNYM LĄDZIE
Październik rozpoczął się w tym roku egzotycznie, a to za sprawą prelekcji, która
odbyła się w Muzeum Ustrońskim. W piątkowy wieczór w gmachu zebrała się pełna
sala słuchaczy. Na spotkanie przybyło tak wiele osób, że dyrektor placówki Magdalena
Lupinek zażartowała nawet o konieczności dodania zakupu dodatkowych krzeseł do
przyszłorocznego budżetu.

Obecni byli starsi i młodsi, którzy przyszli
samotnie lub w większym gronie, a wszyscy
zjawili się tam, ponieważ chcieli wysłuchać
opowieści pracownic Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Nierodzimiu, które w formie wolontariatu wyjechały do sierocińca w Tanzanii.
Dorota Kohut, Grażyna Drajerczak, Bożena
Szonowska i Magda Waliczek spędziły
w Afryce trzy tygodnie, a przez ten czas
dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem
z pracownikami tamtejszej placówki. Wyjazd ten był inicjatywą fizjoterapeutki Magdy, a chociaż początkowo wydawało się to
odległym marzeniem, to dzięki determinacji
i szczęśliwym zbiegom okoliczności udało

się zrealizować ten ambitny plan jeszcze
w czasie tegorocznych wakacji. Relacja fotograficzna i filmy wraz z komentarzem kobiet dały słuchaczom możliwość poznania
i zrozumienia afrykańskiej codzienności,
a także pokazały specyfikę działania takich
placówek w krajach trzeciego świata. Prowadzące spotkanie wprowadziły również
elementy językowe i postanowiły nauczyć
kilku nowych słówek w języku Suahili,
dzięki czemu zebrani przywitali się z nimi
słowem habari, podziękowali używając
zwrotu asante, a także nauczyli się nazw
zwierząt takich jak simba czy niani, czyli
lwa i małpy. Każdy z wyświetlanych filmów przedstawiał inny aspekt tej wyjąt-

kowej ekspedycji począwszy od przyrody
i infrastruktury regionu po przebieg zajęć,
jakie kobiety prowadziły w ośrodku. Będąc
na miejscu zrozumiały, jak wiele zmian
i prostych rozwiązań można wprowadzić,
aby wspomóc rozwój wychowanków sierocińca. Zabrane przez nie z Polski pomoce
dydaktyczne cieszyły zarówno dzieci, jak
i pracujące tam kobiety, a szereg schematów i planów dydaktycznych okazały się
bezcenną pomocą również dla Niemca
Thomasa i Polki Beaty, którzy są założycielami jedynego w tym rejonie sierocińca.
Trzy tygodnie spędzone w tym miejscu
pokazały kobietom nie tylko tamtejsze
realia, ale dały też spore doświadczenie
zawodowe i wiedzę na temat nauczania
i rozwoju dzieci w skrajnie odmiennym
środowisku. Na zakończenie spotkania
Dorota Kohut złożyła na ręce dyrektor
muzeum szal kupiony na tanzańskim targu,
a najmłodsi uczestnicy otrzymali figurki
Masajów i długopisy z motywem afrykańskich zwierząt.
Karolina Francuz

Dla najmłodszych przygotowano quiz ze
znajomości Suahilli.
Fot. K. Francuz

MURAL MIŁOŚCI

Obecność Ustronia w ogólnopolskiej telewizji to reklama naszego uzdrowiska na wielką skalę
bez nakładów finansowych z miejskiej kasy. Mural można też potraktować jako początek
artystycznego zagospodarowania pustej ściany.
Fot. K. Francuz
17 października 2019 r.

		

Powstaje nowa edycja serialu „Sanatorium miłości”, o czym najlepiej w Polsce
wiedzą ustroniacy, gdyż ekipa TVP widoczna jest w wielu miejscach na terenie miasta. Filmowcy razem z aktorami
mieszkają w Sanatorium „Równica”,
a nowe odcinki kręcili już m.in. nad Wisłą, na strzelnicy, w restauracji Angel`s.
W sobotę powstawał odcinek w którym
wystąpiły dzieci z Rodzinnego Domu
Czasowego Pobytu „Sindbad” w Lipowcu
i razem z bohaterami produkcji malowały
mural na ścianie Szkoły Podstawowej
nr 2. Producenci zwrócili się z prośbą
o zgodę do władz miasta i w porozumieniu z dyrektor szkoły Grażyną Tekielak
wyrażono na to zgodę. Powstał projekt
regionalnej wersji charakterystycznego
napisu firmującego serial, mający z jednej
strony odnotować fakt powstawania u nas
tak popularnego serialu, a z drugiej ozdobić pustą ścianę. Efekt końcowy nie jest
jednak zgodny z pierwotnymi ustaleniami,
a przede wszystkim jest większy niż było
uzgodnione. Telewizja robi, co uważa za
stosowne, nie tylko w kwestii murali.
Monika Niemiec
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Podczas debaty odwoływano się do ciekawych dzieł literackich.

DZIŚ NOWOCZESNE
JEST TO, CO 100 LAT TEMU
BYŁO WSPÓŁCZESNE
10 października pozostanie wyjątkowym dniem w świadomości
nie tylko ustroniaków, ale i całego narodu. O godzinie 11 mówiono,
że jedną z faworytek do literackiej Nagrody Nobla jest Olga Tokarczuk, a już o 13 świat obiegła wspaniała informacja potwierdzająca
przypuszczenia krytyków i bukmacherów. Laureatce tej prestiżowej
nagrody serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Ta
napawająca dumą wiadomość została skomentowana już o 17 tego
samego dnia, kiedy to przed rozpoczęciem historycznej debaty
w MDK „Prażakówka” jeden ze słuchaczy donośnie oznajmił, że
mamy noblistkę... i to ze Śląska! Ze sprostowaniem pospieszyła
jedna z prowadzących tłumacząc, że O. Tokarczuk część życia
spędziła owszem na Śląsku, ale tym Dolnym, ponieważ mieszkała
przez kilka lat w Kietrzu. Dodała także, że niezależnie od tego jaki
to Śląsk, to data 10.10 będzie nam od tej pory zdecydowanie bliższa.
Po tym wstępie głos zabrał Zbigniew Machej, pochodzący
z Cieszyna poeta, tłumacz i działacz kultury, a zarazem inicjator
i prowadzący cykl debat. Cykl ten liczył 6 spotkań, które odbywały się od 5 września we Wiśle, Cieszynie, Kończycach Małych
i Ustroniu. Do czwartkowej debaty zaprosił on dyrektor Zamku
Cieszyn Ewę Gołębiowską, ustrońską antropolożkę i socjolożkę,
doktor habilitowaną Grażynę Kubicę-Heller oraz profesora historii sztuki i dyrektora instytucji Ars Cameralis Silesiae Superioris
Marka Zielińskiego. Poruszyli oni tematykę przemian, innowacji
i postępu kulturowo-technicznego na obszarze Śląska Cieszyń-

skiego w czasie XX lecia międzywojennego w odniesieniu do
zwykłych ludzi, mieszkańców regionu i grup społecznych żyjących
w tamtym okresie.
Spotkanie rozpoczęło się od pytania o to, czym właściwie
był Ustroń w XX leciu międzywojennym. Odpowiedzi na nie
udzieliła G. Kubica mówiąc, że miasto liczyło wtedy 5000 mieszkańców, a duży wkład w rozwój miejscowości miała społeczność
żydowska, której we Wiśle nie chciano gościć w pensjonatach,
Niemcy byli u nas elitą, a niemiecki rynek introdukował wtedy
modernizację miasta. Słuchacze dowiedzieli się również, że szkoły
prowadzone były wyłącznie w języku polskim, a społeczeństwo
dzieliło się w relacjach wyznaniowych i z tego względu Szkoła
nr 2 była „ewangelicka”, a Szkoła nr 1 „katolicka”. Następnie
Z. Machej poruszył temat kolei, która w tamtym okresie docierała
nie dalej niż do Ustronia. W odniesieniu do zagadnienia zacytował
fragment napisanego w 1922 utworu Stefana Żeromskiego „Snobizm i postęp” w którym znajduje się fragment przedstawiający
w pozytywnym świetle polski postęp komunikacyjny i dynamiczny
rozwój kolejnictwa, który wzbudzał podziw na skalę europejską.
Do E. Gołębiowskiej skierował natomiast pytanie o rzeczy i
przedmioty oryginalnie śląskie, które wtedy powstały. Jako przykład podała ona Luxtorpedę, czyli wagon kolejowy o aerodynamicznych kształtach, który powstał w okresie międzywojennym
i osiągał prędkość 115 km/h, co było fenomenem na światową
skalę. Wspomniała także o Zameczku Prezydenckim we Wiśle i
pokazała makiety, przedstawiające znajdujący się tam Fotel Wisła,
a także Radio Capello i motocykl Moj 130. Swoją wypowiedź
podsumowała stwierdzeniem, że paradoksalnie 100 lat temu życie
było lepsze, rzeczy nowsze, a II RP była zdecydowanie bardziej za
nowoczesnością niż dzisiejsze państwo, które częściej każe nam
patrzeć wstecz. Wspominano również takie postaci jak Julian Przyboś, pastora Andrzeja Wantułę, Andrzeja Trzebińskiego, Kornela
Filipowicza czy Jana Szczepańskiego, których losy wiązały się
w różny sposób z Ustroniem. Następnie temat rozmowy przeszedł
do zagadnień artystycznych, kiedy to wspomniano osobę wojewody Śląska Michała Grażyńskiego i zaznaczono, iż był on ważną
osobą w zakresie istniejącej wtedy na Śląsku Cieszyńskim polityki
kulturalnej promującej artystów i sztukę. Wtedy też głos zabrał
M. Zieliński mówiąc, że w powojennej Polsce czerpano inspirację
z amerykańskiego wzorca Creatio Ex Nihilo, czyli modernizacji
z niczego. Jednym z dowodów na to okazuje się być droga na
Kubalonkę, którą stworzono na wzór górskich dróg w USA.
Rozmowa toczyła się wartko, a ja miałam wrażenie, że mogłabym
słuchać jej bez końca. Podobnie czuć musieli się sami mówcy, gdyż
pomimo zbliżającego się końca debaty ciężko było im zakończyć
rozmowę, a Z. Machej stwierdził, że po raz kolejny czasu było za
mało. W podsumowaniu powrócili jeszcze do naszego regionu
mówiąc, że po śląsku uczyło się wtedy tylko religii, a sama śląskość
była stygmatyzowana. W formie ciekawostki dodano, że jedyna
szkoła wyższa na Śląsku Cieszyńskim mieściła się w Cieszynie.
W końcowym obrazie zamykającym również cały cykl swoją opinię
wyraził prowadzący mówiąc, że o Śląsku Cieszyńskim z tamtego
okresu nadal wiemy za mało i określił go mianem „Dzielnicy
Nieopisanej”.
Karolina Francuz

B I B L I O T E K A POLECA
Mikołaj Marcela „Best Seler i zagadka znikających
warzyw”

Poznaj duchowe życie warzyw odwiedzając Zwierzogród w wersji vege!
Niezwykłe połaczenie powieści grozy
i kryminału dla najmłodszych w jednym! „Każdy myśli sobie: pomidor,
brukselka, seler, cóż bardziej pospolitego? Jednak gdy przeczytacie tę książkę, zupełnie inaczej na nie spojrzycie.
Okaże się bowiem, że warzywa prowadzą fascynujące życie!” – mówi dziadek
Hubert, wręczając swoim wnuczkom
niezwykłą księgę. Dziewczynki czeka
pełna wrażeń, nieprzespana noc, czego
i Wam – drodzy czytelnicy – życzymy.
Ilustracje: Małgorzata Flis
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Dorota Suwalska „Czarna wołga. Tajemnica z przeszłości”
Łucja ma dość ciągłych zmian w życiu!
Najpierw rozwód rodziców, później przeprowadzka do Szczecina, teraz powrót do
Warszawy… Dziewczyna czuje się samotna.
Może dlatego jej uwagę zwraca zamyślona
kobieta na ławce. Okazuje się, że to artystka
planująca happening w miejscu, w którym
mieszkała jako dziewczynka. Kobieta prowadzi także prywatne śledztwo. Chodzi o tajemnicze zniknięcie jej najbliższej przyjaciółki
z dzieciństwa, Moniki. Wciągająca fabuła,
tajemnica z przeszłości, miłosne rozterki,
a do tego szereg wplecionych w treść ciekawostek, między innymi o władzach PRL,
bloku wschodnim, Ryszardzie Kuklińskim, gitowcach, socrealizmie czy marcu 1968 roku.
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Po naszymu...
Ludeczkowie kochani
Też to dobrze, że już je po tych wyborach, bo możne kapke
ludzie sie uspokojóm i ci na wyrchu i ci na dole, jako baji
my. My sóm przeca jyno do tego coby zagłosować, a potym
już sie nami żodyn nie przejmuje i na co dziyń kożdy musi
radzić se sóm. Ci na wyrchu, że tak strasznucnie agitowali,
to sie nie dziwiym, bo tam idzie ło wielkóm kase, tóż kożdy
sie piere do tego koryta. Ale widzym, że tu na dole łobyczajni
ludzie też sie wadzóm jakby było ło co. Brat ze siostróm nie
godajóm już pore miesiyncy i jedyn na drugigo sie boczy,
choć miyszkajóm po sómsiedzku, to jakby sie nie znali, bo
łóna pisówka o łón platformista i tak je w niejednej rodzinie.
Ludzie, dyć życi je taki krótki, a czas tak hónym żynie, czy
werci marnować czas i zdrowi na taki złości i zwady? Dyć
sami też to widzicie, że ta pieróńsko polityka robi wiyncyj
złego niż dobrego miyndzy ludźmi.

W
dawnym

Ustroniu
Tym razem prezentuję pięknie, niepublikowane dotąd zdjęcie pochodzące
ze zbiorów naszego Muzeum. Ruch na
drodze prowadzącej od kościoła katolickiego do rynku był wówczas pieszy,
a przechodniom z rzadka zakłócały spokój przejeżdżające automobile. Niekwestionowanym „bohaterem” tej fotografii
jest fragment domu Szymona i Waltera
Lipschitzów, w którym prowadzili sklep
tekstylny, zwany także bławatnym. To
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Łoto w pyndziałek rano po wyborach szłach po chlyb,
a tam jakosi paniczka uradowano, że tyn PIS nie wygroł
tak na całego, że jak powiedziała byli tacy móndrzi, co na
nich nie głosowali. Ale nejlepi nic nie mówić, bo to nigdy
nie wiysz na kogo trefisz i ani sie nie nazdosz, a dostaniesz
po pysku. Tóż porwoł sie tam taki młody panoczek isto
pisowiec, łobrażony, zaroz ji napyskowoł, a taki wściekły,
że zdało sie, że ji skoczy do kudeł. Ale jakosi sie to tam
uspokoiło, bo każdy sie śpiychoł do roboty, jako to w pyndziałek rano.
Móm nadzieje, że ty polityczne emocje niedłógo minóm,
a życie przeca przinosi kożdy dziyń jakisi problymy. Łoto
baji podwyżki. Tyn suchy rok nie był urodzajny, tóż jedzyni
pewnie podrożenie, dyć już to przeca widać, a do tego jeszcze jak dóńdóm łopłaty za łogrzywani i prónd, kiere dycki
w zimie dlo niejednej rodziny sóm problymym, to ponikiery
poczuje, że trzeja żyć łoszczyndnie i móndrze gospodarować
rodzinnymi zasobami, a nie emocjónować sie politykóm.
I tego rozsóndku i tolerancyji dlo inaczyj myślóncych życzym wszyckim.
Staro ustrónioczka

tam przedwojenne ustronianki mogły
zaopatrzyć się w tkaniny niezbędne do
uszycia odzieży. Lipschitzowie handlowali także cennymi materiami z których
sporządzano elementy stroju cieszyńskiego fabrycznie zakończonymi, mieniącymi
się feerią barw, żakardowymi szatkami,
szeleszczącą taftą na najbardziej paradne
fortuszki, kartónem, czyli niezwykle gęsto
tkanym płótnem, z którego powstawała
najbardziej trwała bielizna, delikatnym aksamitem, służącym do szycia żywotków.
W sklepie bławatnym można było nabyć
również rękodzieło miejscowych koronkarek. Dom Lipschitzów nie zachował się
na zbyt wielu zdjęciach, dlatego to ujęcie
z końca lat 30. XX w. jest bardzo cenne.
Więcej na temat tego, jak zmieniały się na
przestrzeni lat okolice ustrońskiego rynku
Czytelnicy znajdą w Pamiętniku Ustrońskim, który ukaże się pod koniec roku.
Alicja Michałek

WOLNA SZKOŁA NAUK
FILOZOFICZNYCH
I SPOŁECZNYCH
im. prof. Jana Szczepańskiego
V Edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana
Szczepańskiego odbędzie się w dniach
21-24 października w Cieszynie, Ustroniu
i Czeskim Cieszynie. W ramach Szkoły
wygłoszone zostaną wykłady zaproszonych gości, odbędzie się promocja książki autorstwa prof. Katarzyny Olbrycht,
a pracownicy Uniwersytetu Śląskiego
przeprowadzą dla uczniów warsztaty (fotograficzne, psychologiczne czy muzyczne).
Tradycją WSNFiS stało się to, że jej program obejmuje także czeską część Śląska
Cieszyńskiego.
We wtorek, 22 października uroczystość
odbędzie się w auli naszej Szkoły Podstawowej nr 1.
W programie:
9.00-10.00 – nadanie imienia prof. Jana
Szczepańskiego auli w SP nr 1 w Ustroniu
10.00-12.00 – referaty
10.00-10.30 – prof. dr Zdeněk R. Nešpor,
Ph. D: Naboženství a stát: Česká republika,
Polsko, Slovensko
10.30-11.00 – ks. prof. zw. dr hab. Janusz
Mariański: Odrodzenie moralne społeczeństwa polskiego w refleksji socjologicznej
Jana Szczepańskiego
11.00-11.30 – dr Katarzyna Szkaradnik:
Pisanie i czytanie historii Śląska Cieszyńskiego w świetle korespondencji Józefa
Pilcha
11.30-11.45 – Anna Gluza: Kilka uwag
o zawartości Dzienników Jana Szczepańskiego z lat 1969-1976 i przygotowaniach
do wydania III tomu
11.45-12.00 – dyskusja
12.00-13.30 – wizyta w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w
Ustroniu Nierodzimiu
13.30-13.45 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem prof. Jana Szczepańskiego.
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SZCZYPIORNIŚCI
NIE PRÓŻNUJĄ
W tym sezonie MKS Ustroń w rozgrywkach ligowych reprezentują trzy zespoły:
juniorów młodszych, młodziczek oraz młodzików. Najstarsi z nich, juniorzy młodsi,
rozgrywki zainaugurowali w piątek 4 października, kiedy to do Ustronia przyjechał SPR Górnik II Zabrze. Po niezwykle wyrównanej i zaciętej pierwszej połowie
w lepszej sytuacji byli przyjezdni, którzy prowadzili 14:11.

Niestety po zmianie stron zabrzanie
zdołali powiększyć swoje prowadzenie i
ostatecznie zwyciężyli 33:22. Najlepszy-

mi rzucającymi w ustrońskim zespole byli
Aleksander Bejnar i Szymon Patyna, którzy zdobyli kolejno 10 i 9 bramek. Tydzień

później podopieczni trenera Piotra Bejnara udali się do Piekar Śląskich, gdzie o
pierwsze ligowe punkty rywalizowali
z miejscową Olimpią. Początek spotkania należał do gospodarzy, jednak po
kilku minutach letargu do głosu doszli
ustrońscy szczypiorniści, którzy ostatecznie zwyciężyli 33:21. W meczu tym
szczególnie wyróżnił się Aleksander
Bejnar, który zapisał na swoim koncie
aż 14 trafień.
Trochę wcześniej niż juniorzy rozgrywki ligowe rozpoczęły młodziczki, które
mają już na swoim koncie trzy spotkania.
W pierwszej kolejce przyszło im rywalizować ze Skałką Świętochłowice i górą
z tego starcia wyszły szczypiornistki
z Górnego Śląska, które zwyciężyły
20:11. W drugiej serii gier do Ustronia
zawitały zawodniczki z Żor i to właśnie
one niezwykle pewnie i zdecydowanie
zwyciężyły 36:16. Mówi się, że do trzech
razy sztuka i trzeba przyznać, że ustrońskie szczypiornistki w pełni potwierdziły
słuszność tego powiedzenia, ponieważ
w trzeciej kolejce zdołały przerwać serię dwóch kolejnych porażek i odnieść
pierwsze zwycięstwo. Ofiarą tego powiedzenia okazały się być zawodniczki
z Bystrej, które przegrały 32:30. Najlepszą rzucającą w tym spotkaniu po stronie
ustrońskiej drużyny była Katarzyna Habarta, która zapisała na swoim koncie aż
12 bramek.
Najpóźniej zmagania ligowe rozpoczęli
młodzicy, którzy dopiero w ostatni poniedziałek rozegrali pierwsze spotkanie.
Rywalem najmłodszych ustrońskich piłkarzy ręcznych był SPR Grunwald Ruda
Śląska. Pierwsza odsłona tej rywalizacji
była niezwykle wyrównana, o czym najlepiej świadczy wynik 16:16. W drugiej
połowie przewagę osiągnęli podopieczni
trenera Piotra Bejnara i to właśnie oni
zwyciężyli 29:25. Spory udział w tym
triumfie miał Łukasz Gogółka, który
zdobył 13 bramek. Arkadiusz Czapek
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ROAD
MARATON
PUCHAR RÓWNICY

Metą wyścigu była Równica.

Fot. K. Francuz

PRZEŁAMANIE
LKS Czaniec
- KS Kuźnia Ustroń - 0:1

W ostatnim czasie podopieczni trenera
Mateusza Żebrowskiego nie mieli dobrej
passy, o czym najdobitniej świadczy seria
czterech kolejnych ligowych porażek. Na
zwycięski szlak ustrońscy piłkarze zamierzali wrócić ostatniej soboty, jednak było
to niezwykle trudne zadanie, ponieważ ich
rywalem był plasujący się w czubie ligowej
tabeli LKS Czaniec. W pierwszej połowie
tego spotkania dużo lepiej prezentowali się
gospodarze, którzy co rusz stwarzali sobie
sytuacje z gatunku tych stuprocentowych.
Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, jednak za każdym razem skutecznie
w ustrońskiej bramce interweniował znakomicie dysponowany Bartosz Sekuła.

POSZLI
ZA CIOSEM
LKS Iskra Iskrzyczyn
- KS Nierodzim - 1:5
1 LKS Pogórze
2 UKS APN Góral Istebna
3 LKS Kończyce Małe
4 LKS Błyskawica Kończyce W.
5 KP Beskid II Skoczów
6 LKS Błękitni Pierściec
7 LKS Beskid Brenna
8 LKS Olza Pogwizdów
9 LKS Zryw Bąków
10 LKS Orzeł Zabłocie
11 LKS Iskra Iskrzyczyn
12 LKS Strażak Pielgrzymowice
13 KS Nierodzim
14 LKS Victoria Hażlach
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11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10

31 51:9
27 33:17
25 30:12
17 23:14
17 23:19
17 28:26
15 19:15
15 22:22
11 14:27
9 18:28
9 23:41
8 14:35
8 25:47
5 8:19

W sobotę 12 października odbył się
wyścig kolarski Road Maraton-Puchar
Równicy. Trasą wyścigu była runda mająca 9,2 km, którą kolaże pokonywali
5 razy, a w kategorii kobiecej i męskiej
E były to 4 rundy. Kolaże wyruszyli z rynku o godzinie 13 kierując się zamkniętymi
dla ruchu ulicami przez centrum miasta.
Na uczestników wyścigu czekał ciepły
posiłek w restauracji Bahus.

Mówi się, że niewykorzystane okazje lubią
się mścić i ten mecz był idealnym potwierdzeniem tych słów, ponieważ w 74 minucie
tej potyczki Mykhailo Lavruk zagrał do
Adriana Sikory, a ten fenomenalnym uderzeniem zapewnił Kuźni komplet punktów.
Dla doświadczonego snajpera ustrońskiej
drużyny była to już ósma bramka, przez
co jest ex aequo najlepszym strzelcem
IV ligi gr.2. Warto dodać, iż dwukrotny reprezentant Polski spędził na boisku
w dotychczasowych spotkaniach tylko 251
minut, co oznacza, że bramkarze muszą
wyciągać piłkę z bramki po jego uderzeniu średnio co pół godziny! W najbliższą
sobotę ustrońscy piłkarze zmierzą się z rezerwami pierwszoligowego Podbeskidzia
Bielsko-Biała.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Bartosz Sekuła - Dariusz Rucki, Arkadiusz Trybulec,
Michał Pszczółka, Damian Madzia (od 60
minuty Adrian Sikora), Arkadiusz Jaworski, Jakub Wojtyła, Konrad Kuder (od 68

minuty Tomasz Czyż), Mykhailo Lavruk,
Maksymilian Wojtasik, Paweł Sękowski
(od 65 minuty Jakub Waliczek)
Arkadiusz Czapek

W 10 kolejce skoczowskiej A Klasy
piłkarze Nierodzimia przerwali fatalną
serię i odnieśli pierwsze zwycięstwo
w tym sezonie. Pierwsze i od razu niezwykle efektowne, ponieważ przed własną
publicznością pokonali LKS Zryw Bąków
aż 8:1! Hattrickiem w tym spotkaniu
popisali się Daniel Mężydło i Dariusz
Stokłosa, a po jednym trafieniu dołożyli Marcin Czyż i Krzysztof Słowiński.
W 11 serii gier trener Rafał Dudela udał
się wraz ze swoimi podopiecznymi do Iskrzyczyna, gdzie o kolejne ligowe punkty
przyszło im rywalizować z miejscową
Iskrą. Dużo lepiej to spotkanie rozpoczęło
się dla ustrońskich piłkarzy, ponieważ już
w 8 minucie Daniel Mężydło wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Trzy
minuty później ten sam zawodnik już po
raz drugi utonął w objęciach kolegów po
zdobytej bramce. W 19 minucie trzecią
bramkę dla Nierodzimia zdobył Seweryn Sobota, a w 36 minucie hattricka
skompletował Daniel Mężydło. Piąta
bramka dla ustrońskiej drużyny padła
w 63 minucie, a jej autorem był Dariusz
Stokłosa. Gospodarzy tego spotkania
stać było jedynie na bramkę honorową.

W przyszłej kolejce zawodnicy Nierodzimia zmierzą się w Ustroniu z rezerwami
czwartoligowego Beskidu Skoczów.
KS Nierodzim wystąpił w składzie: Szymon Duda – Marcin Czyż, Dawid Kisza,
Szymon Górniok, Daniel Mężydło, Seweryn Sobota, Daniel Husar (od 58 minuty
Sławosz Karelus), Sylwester Makarski (od
85 minuty Karol Kłósko), Daniel Ciemała
(od 87 minuty Mateusz Janica), Dariusz
Stokłosa, Krzysztof Słowiński.
Arkadiusz Czapek

		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

APN Odra Wodzisław
KP GKS II Tychy S.A.
LKS Unia Książenice
MKS Czechowice-Dziedzice
LKS Goczałkowice-Zdrój
LKS Czaniec
TS Podbeskidzie II BB
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Kuźnia Ustroń
KS Polonia Łaziska Górne
KS Spójnia Landek
LKS Bełk
MKP Odra Centrum Wodzisław
GKS Radziechowy-Wieprz
LKS Wilki Wilcza
KP Beskid Skoczów

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

20
20
20
19
18
18
17
16
15
15
12
10
9
8
7
2

24:12
24:12
24:15
23:16
18:13
12:8
19:17
19:18
20:17
13:14
12:13
18:29
11:27
18:20
11:19
13:29
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

A ty na kogo głosowałeś?

Fot. K. Francuz

P R Z E TA R G I
www.ustron.bip.info.pl
10.10.2019 r. został opublikowany w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl przetarg
nieograniczony pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka – termin składania
ofert – do dnia 25.10.2019 do godziny 10:00.
9.10.2019 r. został opublikowany na stronie internetowej www.ustron.bip.
info.pl konkurs ofert pn.: Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach
tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu – termin składania ofert – do dnia
18.10.2019 do godziny 10:00.

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów 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.
Spawanie plastików. Ustroń, ul.
Obrzeżna. 501-444-534.

Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek
workowany. (33) 854-47-10.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów. Tanio! 666-989-914.
Sprzątanie i mycie grobów, chemiczne czyszczenie tapicerek
meblowych. 691-265-796.
MOBILNY FRYZJER dla osób
starszych, seniorów, emerytów!
Zadzwoń przyjadę! 505-152-958.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

17-18.10		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 				
19-20.10		 Na Szlaku					 ul. 3 Maja 46 					
21-22.10		 Rumiankowa					 ul. Skoczowska 76				
23-24.10		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 				
25-26.10		 Na Zawodziu					 ul. Sanatoryjna 7 				
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tel. 854-57-76
tel. 854-14-73
tel. 300-30-40
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58

19.10 9.00 Wspólne sprzątanie dzielnic Lipowiec – Nierodzim,
				
więcej na str. 8.
19.10 11.00-16.00 Festiwal Kulinarny, rynek, więcej na str. 7.
19.10 15.00 Otwarcie Domku Pracy Twórczej, Muzeum Ustrońskie
19.10 15.00 IV Liga Śląska, mecz KS Kuźnia Ustroń – TS Podbeskidzie
				
B-B II, stadion Kuźni
19.10 15.00 Klasa A Skoczów, mecz KS Nierodzim – KP Beskid Sko				
czów II, stadion w Nierodzimiu
19.10 18.00 Koncert młodych talentów, MDK „Prażakówka”
21.10 11.00 Święto drzewa – występ uczniów, Kolej Linowa „Czan				
toria”
22.10 9.00-13.45 V Edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych
				
i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego, więcej
				
na s. 11.
23.10 9.00-17.00 „Zdrowy Senior” – bezpłatne badania i konsultacje,
				
hotel „Tulipan”, więcej na str. 2.
25.10 17.00 Finisaż wystawy „Śląsk Cieszyński w teleobiektywie
				
2018”, Muzeum Ustrońskie
26.10 18.00 Koncert trzech tenorów, MDK „Prażakówka”
26.10 10.00 Orłowa Trail Ustroń, półmaraton górski, więcej na s. 3.
27.10 9.00-13.00 Ustrońskie Targi Staroci, targowisko miejskie
3.11
18.00 Koncert Adama Makowicza, MDK „Prażakówka”

10 lat temu - 15.10.2009 r.
KOMUNALNE GRZANIE
Po uchwale Rady Miasta zakupiono kotłownię od Kuźni Polskiej. Gdy dyskutowano o zakupie na sesji Rady Miasta, jako
główny argument podnoszono ogrzewanie osiedla mieszkaniowego i szkoły. Kotłownia została przejęta na wiosnę i w formie
aportu w czerwcu przekazana spółce miejskiej Przedsiębiorstwu
Komunalnemu.
WNIOSEK O LODOWISKO
Podczas pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Ustronia przewodniczącym MRU został dotychczasowy wiceprzewodniczący
Jacek Nieurzyła, wiceprzewodniczącymi: Natalie Magnuszewska,
Natalia Pilch, Bartłomiej Luber. W Federacji Młodzieżowych
Samorządów Lokalnych Ustroń reprezentować będzie Justyna
Warmuzińska.
PO DWA SETY
W sobotnie przedpołudnie 10 października w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 2 rozegrano XV Turniej Siatkówki Mężczyzn. Grali głównie zawodnicy starsi, którzy szczyt kariery pod
siatką mają już za sobą. Obserwatorzy jednak zgodnie twierdzili,
że poziom tegorocznego turnieju był wyrównany i wysoki. Grano
systemem każdy z każdym, po dwa sety niezależnie od wyniku,
czyli przy stanie 1:1 również kończono mecz. W rezultacie okazało się, że o kolejności decydowała właśnie różnica wygranych
i przegranych setów, gdyż żadnej drużynie nie udało się wygrać
wszystkich pojedynków. Najlepszą drużyną okazała się TRS „Siła”
Ustroń grająca w składzie: Konrad Cholewa, Tomasz Lasoń,
Adam Gąsior, Adam Deda, Michał Pilch, Seweryn Czerwiakowski.
Kolejne miejsca zajęły drużyny: 2. TKKF Start Cieszyn, 3. TKKF
Cisownica, 4. Damptour Cieszyn. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Krzysztof Hladky z TKKF Cisownica. . Wybrała: (lsz)
17 października 2019 r.
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KĄCIK SZACHOWY
Mokate pobudza myślenie!
41/2019/8/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Mat w dwóch posunięciach.

Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.

Fot. W. Suchta

W. Suchta 2019

Czego żałuje szachista, że nie zrobił tego wcześniej?
Przeznaczenia więcej czasu na końcówki.
Capablanca powiedział, że należy rozpocząć naukę gry
w szachy od końcówek. Jednak z jakiegoś powodu jego przesłanie
nie przemawia do większości młodych ludzi. Ale gdy osiągniesz
pewne doświadczenie, zdajesz sobie sprawę, jak posiadanie lepszej
wiedzy o końcówkach byłoby niezwykle użyteczne.

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) imię żeńskie, 8) udaje bluzkę, 9) w starym
zegarze, 10) kojarzyła młodych, 12) wystają z dachów
domów, 14) mieszanina różnych rzeczy, 15) smaczne ryby
z Bałtyku, 16) nie grzeszy gotówką, 19) kuzyn dorsza,
22) lekceważąco o urzędniku, 23) gorący na powitanie,
24) zimny stan USA.
PIONOWO: 2) polski producent chemii gospodarczej
i kosmetyków, 3) państwo wyspiarskie z Dżakartą, 4) jeden
z muszkieterów, 5) zjednoczona Europa, 6) do zabawy na
podwórku, 7) dochodzi z chlewika, 11) słynie z kopalni
soli, 13) między nowelą a opowiadaniem, 17) ptak w bramce piłkarskiej, 18) trafia na kamień, 20) sztuczka magika,
21) roślina tropikalna w pokoju.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 25 października.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 39

ZBIERAMY KASZTANY
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Małgorzata
Lipowczan z Ustronia, ul. Grażyńskiego. Zapraszamy do
redakcji.
17 października 2019 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska
z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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Fot. M. Niemiec

DWÓCH PATRONÓW

Ważnym momentem podczas turnieju
było wręczenie odznaczenia Leszkowi
Szczypce, prezesowi klubu MKS Ustroń.
W tym celu przyjechała do Ustronia delegacja śląskiego oddziału Związku Piłki
Ręcznej w Polsce.
– Pragnę pogratulować i podziękować
panu za wkład w rozwój naszej dyscypliny. Za to, że od lat wspomaga pan ustrońską młodzież – mówił prezes śląskiego
oddziału ZPRwP Michał Zubek. – Pana
zasługą są bardzo dobre wyniki osiągane
przez ustrońską młodzież, ale i fakt, że
wychowankowie tego miasta zasilają teraz
szeregi najlepszych drużyn w całym kraju.
W związku z pana osiągnięciami Kapituła
Związku Piłki Ręcznej w Polsce przyznała
panu Srebrną Odznakę za Zasługi dla
Rozwoju Piłki Ręcznej.
Gromkie oklaski towarzyszyły wręczaniu odznaczenia i gratulacjom, które
składali Leszkowi Szczypce działacze
i zawodnicy. Później powrócono do rozgrywek, a ich temperatura jeszcze wzrosła
po tym świętowaniu i przerwie na kawę.

Organizatorami turnieju są zawodnicy i przyjaciele drużyny Handball Ustroń, skupiającej byłych zawodników i amatorów. Piotr Czyż, uczeń Jerzego Kowalczyka
przywitał około setkę osób zgromadzonych w hali Szkoły Podstawowej nr 1. Niektórzy
zawodnicy połączyli przyjazd na turniej z rodzinną wycieczką, więc na trybunach
zasiadły dziewczyny, żony i dzieci piłkarzy. Obecna była dyrektor szkoły Magdalena
Herzyk, działacz MKS Ustroń Lesław Kaczmarek, trener MKS Piotr Bejnar, a także
radny Ustronia Mirosław Szuba.

Na uroczystym otwarciu turnieju tradycyjnie obecna była Anna Rottermund,
wiceprzewodnicząca Rady Miasta kadencji 2014-2018, córka Renaty Miksa-Rottermund oraz mąż dr Jerzy Rottermund, który oficjalnie ogłosił początek
sportowych zmagań. Życzył piłkarzom
trafionych podań, dobrych wyborów przy
rzutach na bramkę, bramkarzom właściwych wyborów strony, a sędziom trafnych

decyzji, żeby nie było powtórek. Czy
życzenia były celowym nawiązaniem do
wyborów parlamentarnych, które odbyły
się dzień później, czy też nie, zakazu
o ciszy wyborczej nie łamały, a przyjęto
je oklaskami. W imieniu władz samorządowych sportowców witała wiceburmistrz
Dorota Fijak, wyrażając radość, że Ustroń
gości tylu pełnych pasji ludzi i nadzieję na
piękne, sportowe widowisko.

Zdjęcie pamiątkowe Handball Ustroń z działaczami i sympatykami.

Fot. M. Niemiec

Odznaczony Leszek Szczypka. Fot. M. Niemiec

Ostatecznie po emocjonujących i zaciętych meczach, walce do ostatniej minuty,
dynamicznych szarżach napastników,
bezwzględnych blokadach obrońców
i pełnych determinacji działaniach bramkarzy klasyfikacja turnieju przedstawia się
następująco: 1. UKS Grom Jasienica, 2.
Pogoń Zabrze, 3. 4 Ever Young Grodków,
4. Metal Kluczbork, 5. Handball Ustroń,
6. Górnik Złotoryja. Król Strzelców:
Dariusz Lech z Kluczborka – 22 bramki,
Najlepszy Bramkarz: Michał Sobieszek
z Jasienicy, Najlepszy Zawodnik: Rafał
Pluta z Zabrza.
Turniej nie mógłby się odbyć bez
wsparcia sponsorów Miasta Ustroń oraz
firm: Ustronianka, K2 Poligrafia, Magnesia, Buret Mirosław Szuba, Beskid Fruit 2
Zbigniew Szczotka, Grażtix Hubert Krechut, Bar Pod Lasem, Cukiernia Bajka,
a także Szkoła Podstawowa nr 1.
Monika Niemiec
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