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W numerze m.in.: stawki po-
datku od nieruchomości, od-
wołanie członka Zarządu Po-
wiatu Cieszyńskiego Christiana 
Jaworskiego, remont Cieszyń-
skiej i objazdy (mapa),  trage-
dia zwierząt na Poniwcu,  listy 
do redakcji, Orłowa Trail...
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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(cd. na str. 4)

(cd. na str. 10)

Po raz szósty kaganek oświaty palił się w Ustroniu za sprawą Wolnej Szkoły Nauk Filozo-
ficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego, a po raz pierwszy nie brali w niej 
udziału uczniowie Gimnazjum nr 1 im. prof. Jana Szczepańskiego, bo gimnazjum przestało 
istnieć. Jednak imię wybitnego myśliciela rodem z Ustronia nie zniknie z budynku przy ul. 
Partyzantów, gdyż w ubiegły wtorek zostało nadane auli, która obecnie jest częścią Szkoły 
Podstawowej nr 1. Więcej na str. 9.                                                             Fot. M. Niemiec

Strażacy ochotnicy z Ustronia Lipowca po raz pierwszy w swojej ponad 
90-letniej historii otrzymali nowy samochód. W piątek po południu przy 
akompaniamencie syren i w świetle rac druhowie, mieszkańcy Lipowca  
i przedstawiciele samorządu powitali IVECO EUROCARGO NL 150E32 4x4.

KUBUŚ
BELLA

MAGDA GESSLER
W ostatnich tygodniach Ustroń zaczyna 

coraz bardziej przypominać miejski plan 
filmowy. No, ale skoro mamy już Man-
hattan i Brodyway, a dzielnicę Poniwiec 
można by uznać za rodzime Hollywood, 
to miasto faktycznie prezentuje nieco 
amerykański schemat. W takiej scenerii 
kręcone jest obecnie Sanatorium Miłości, 
a we wtorek 22 października zawitała do 
nas kolejna ekipa filmowa, tym razem 
z popularnych Kuchennych Rewolucji. 
Wraz z nią przyjechała równie popular-
na gospodyni programu Magda Gessler. 
Przybycie kulinarnej gwiazdy wzbudziło 
niemałe poruszenie, a zewsząd padały 
pytania i spekulacje dotyczące przygoto-
wania odcinka. Niczym po nitce do kłębka 
udało nam się dotrzeć nie tylko do infor-
macji na ten temat, ale także na oficjalną 
kolację, która jest podsumowaniem rewo-
lucji w każdym odcinku. Pizzeria Bella to 
miejsce z długą historią znajdujące się na 
obrzeżach miasta. Kiedyś Kubuś, kolejno 
Verona, a po Pizzeri Belli nadszedł czas 

POWITANY Z HONORAMI

MAŁY DOMEK
WIELKA SPRAWA

   

Takim tortem zajadali się uczestnicy spot-
kania z okazji otwarcia Domku Pracy Twór-
czej przy Muzeum Ustrońskim, w którym 
odbywać się będą warsztaty i zajęcia dla 
dorosłych i dla dzieci, m.in. spotkania Cie-
szyńskich Glinioków. Dawniej powiedziano 
by, że domek powstał w czynie społecznym, 
dzisiaj trzeba podkreślić, że powstał w… 
czynie społecznym przy wsparciu burmistrza 
i Urzędu Miasta Ustroń.     Więcej na str. 8. 

Razem ze strażakami nowy wóz powitali mieszkańcy.                                          Fot. M. Niemiec
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„Śląsk” (1999), Aleksandrowi 
Kwaśniewskiemu – prezyden-
towi RP (2005) i Jerzemu Buz-
kowi – przewodniczącemu Par-
lamentu Europejskiego (2009).

100-lecie świętuje Chór Mie-
szany „Gloria”, który działa 
przy parafii ewangelickiej  
w Skoczowie. Jubileusz świę-
towano podczas galowego kon-
certu w tutejszej świątyni. 

20 rok (od jesieni 1999) cie-
szyński oddział ZUS ma siedzi-
bę przy ulicy Bielskiej. Obiekt 
jest przestronny i nowoczesny 
architektonicznie. Niektórzy 
pokpiwają z lokalizacji, któ-
ra znajduje się naprzeciwko 
cmentarza…                      (nik)
    
 

Przy okazji przebudowano 
skrzyżowanie z Nowym Świa-
tem. Koszt inwestycji wyniósł 
około 900 tys. zł. 

20 listopada, jak wynika z ko-
munikatu ZDW w Katowicach, 
ma być przywrócony ruch  
w obu kierunkach na remonto-
wanej DW 941 w Wiśle.  Ma to 
związek z zawodami Pucharu 
Świata w skokach narciarskich, 
które odbędą się w ostatni 
weekend listopada. Zimową 
porą, jeżeli tylko warunki at-
mosferyczne na to pozwolą, 
będą prowadzone prace nie wy-
magające ruchu wahadłowego. 

Gmina Hażlach ma nową atrak-
cję turystyczną. Można tak 

określić  pomnik hrabiny Ga-
brieli Thun Hohenstein. „Do-
bra pani” – jak mówili o niej 
mieszkańcy – siedzi na ławce 
przy ścieżce swojego imienia 
w Kończycach Wielkich. Do 
dzisiaj stoi tam okazały pałac 
tego hrabiowskiego rodu. Po-
mnik odsłonięto w minioną 
niedzielę, a uroczystość miała 
bogatą oprawę. 
   
Wisła ma pięciu honorowych 
obywateli miasta. Te zaszczyt-
ne tytuły przyznano dotąd Ig-
nacemu Mościckiemu – prezy-
dentowi RP (1931), Michałowi 
Grażyńskiemu – wojewodzie 
śląskiemu (1932), prof. Sta-
nisławowi Hadynie – założy-
cielowi Zespołu Pieśni i Tańca 

to i owo
z 

okolicy
Ponad 10 tys. czytelników 
skupia Biblioteka Miejska  
w Cieszynie. Placówka ta dzia-
ła od 1946 roku. Czytelnicy, 
co ciekawe, rekrutują się z obu 
stron Olzy. Przeważającą grupę 
stanowią dzieci i młodzież. 
Zbiory biblioteczne są skatalo-
gowane elektronicznie. 

Wyremon towany  zos t a ł 
400-metrowej długości odcinek 
ulicy Słonecznej w Górkach. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

XX JUBILEUSZOWA 
USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

ADAM MAKOWICZ
Sławny pianista jazzowy, a jednocześnie krajan, ziomek, czło-

wiek o wielkim talencie i jeszcze większym sercu. Obywatel 
świata kochający swoją małą ojczyznę, wracający do miejsca na 
ziemi które zna  i pamięta z dzieciństwa. Od 21 lat daje przepiękne 
charytatywne koncerty fortepianowe z których dochód przeznacza 
dla dzieci specjalnej troski  Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno 
-Wychowawczego  w Ustroniu Nierodzimiu. Jego koncerty pełne 
są pasji, skupienia, ciepła ale też fantazji, polotu i ....humoru. Tak 
tak, słynny muzyk uwielbia opowiadać dowcipy! Na każdy temat 
ma ich pełną kieszeń.  Koncert fortepianowy Adama Makowicza 
oczekiwany jest co roku przez wiernych słuchaczy, rodzinę, przy-
jaciół. Kupując bilet za 40 zł wspieracie Państwo dzieci sprawne 
inaczej, a jednocześnie uczestniczycie w niezwykłym wydarzeniu 
kulturalnym. Zapraszamy w  niedzielę 3 listopada na godz. 18.00.

PROGRAM
USTROŃ

ŁAPIE DESZCZÓWKĘ 
Miasto Ustroń planuje zakupić, a następnie użyczyć na podsta-

wie umów użyczenia właścicielom nieruchomości zbiorniki na 
wodę deszczową. Umowa użyczenia zbiornika będzie opiewała 
na 2 lata, po tym okresie prawidłowej eksploatacji urządzenie 
przechodzi na własność właściciela nieruchomości. Udział  
w programie może wziąć każdy właściciel nieruchomości położo-
nej na terenie Miasta Ustroń, który złożył deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyjątkiem 
deklaracji „zerowej” lub ryczałtowej, posiadający zabudowaną 
działkę domem jednorodzinnym, szeregowym etc. Realizacja 
Programu pn. „Ustroń łapie deszczówkę” będzie zależała od 
stopnia zainteresowania mieszkańców. W przypadku bardzo 
dużego zainteresowania programem o zawarciu umowy będzie 
decydować kolejność wpływów wniosków. 

Wniosek dostępny będzie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta 
pok. nr 2 oraz na stronie BIP.

Informujemy, iż nabór wniosków rozpocznie się w dniu 
04.11.2019 r. i będzie trwał do 29.11.2019 r.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Podawczym lub 
internetowo przez platformę epuap w godzinach pracy Urzędu 
Miasta t.j. od 7.30-15.30.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miasta pod nr tel. 33 8579343.

*  *  *

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z DARIUSZEM ZALEGĄ 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza 
na spotkanie autorskie z Dariuszem Zalegą – autorem książki 
„Śląsk zbuntowany”. Dyskusję poprowadzi dziennikarz Andrzej 
Drobik. Impreza odbędzie się w piątek 8 listopada o godz. 17.00  
w Czytelni. Wstęp wolny!

Dariusz Zalega – doktorant w Instytucie Historii Uniwersy-
tetu Śląskiego, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, 
dziennikarz i pasjonat dziejów Śląska. „Śląsk zbuntowany” – 
książka ukazująca losy dwustu śląskich robotników, którzy po 
buncie generała Franco w lipcu 1936 roku przeciwko rządowi 
Frontu Ludowego w Madrycie wyjechali do Hiszpanii bronić 
Republiki. 

DIAGNOSTYKA TOMOGRAFEM 
KOMPUTEROWYM 

W ZASIĘGU KAŻDEGO PACJENTA 
Tomografia komputerowa stała się najważniejszą metodą 

obrazowania we wszystkich specjalnościach medycyny – stano-
wi podstawę w rozpoznawaniu wielu chorób. Do nieodpłatnego 
skorzystania właśnie z tej metody diagnostyki zachęca Pracownia 
Tomografii Komputerowej w Polsko-Amerykańskich Klinikach 
Serca w Ustroniu (ul. Sanatoryjna 7). Tomograf doskonale spraw-
dza się zarówno w standardowych badaniach diagnostycznych, 
jak i w zaawansowanej diagnostyce. Badanie jest możliwe do 
przeprowadzenia, jak najbardziej bezpiecznie dla pacjenta  dzięki 
obniżonej dawce promieniowania. Ergonomiczna konstrukcja 
urządzenia zapewnia pacjentom komfort badania. Wyniki są 
precyzyjne i wiarygodne, pozwalają na trafną diagnozę. W Pra-
cowni Tomografii Komputerowej Polsko-Amerykańskich Klinik 
Serca w Ustroniu możliwy jest do wykonania pełen zakres badań 
tomograficznych: TK serca – Ca score TK głowy, zatok obocz-
nych nosa, twarzoczaszki, TK kręgosłupa szyjnego, piersiowego, 
lędźwiowo-krzyżowego, TK szyi, TK jamy brzusznej, TK miedni-
cy małej, TK układu kostnego, TK stawów: biodrowych, kolana, 
stopy, barku, łokcia, nadgarstka, Angio-TK tętnic mózgowych, 
szyjnych, aorty piersiowej, brzusznej, tt. trzewnych, kończyn.  
Z bezpłatnego badania tomografem komputerowym może skorzy-
stać każdy pacjent, który zgłosi się do ustrońskiej Pracowni TK 
ze skierowaniem ze szpitala lub innej poradni specjalistycznej, 
która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poradnia 
pracuje 4 dni w tygodniu – pon. 8.00-15.00, śr.-pt. 8.00-18.00. 
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie (33 472 
28 00). Zachęcamy do kontaktu – obecnie Pracownia gwarantuje 
szybkie terminy realizacji świadczenia.         Anna Michalczyk, 
          Specjalista ds. PR American Heart of Poland S.A.

*  *  *

*  *  *
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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

KRONIKA MIEJSKA 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 

43/2019/2/R

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Ewelina Michałek z Cisownicy i Michał Krężelok 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

*   *   *

*   *   *

*   *   *

43/2019/1/R

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 Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny. 

Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od  
7:30-15:30, osoba do kontaktu: Ireneusz Berek.

WARSZTATY DLA DZIECI I DOROSŁYCH  
Domek Pracy Twórczej przy Muzeum Ustrońskim ogłasza 

zapisy na WARSZTATY dla dzieci:
• 16.11. – sobota, godz. 10.00 – zdobienie porcelany na bazie 

techniki EBRU – koszt 15 zł od dziecka,
• 30.11. – sobota, godz. 9.00 - kartki Bożonarodzeniowe – koszt 

15 zł od dziecka, 
• 15.12. – niedziela, godz. 9.00, 10.30, 12.00 – zdobienie pier-

niczków – koszt 20 zł od osoby (warsztaty rodzinne). 
KURSY dla dorosłych od stycznia 2020 r.:
• kroju i szycia
• batiku
• kaligrafii przy współudziale Szkoły Sztuki Kaligrafii z Kra-

kowa. Ilość miejsc ograniczona! Zapisy i dodatkowe informacje 
pod nr 600 504 638 oraz 33 854 29 96 (w godz. 9.00-15.00).

XIX DNI KLEMENSOWE 
 

"Szczęśliwi jesteśmy, umiłowani, jeśli przykazania
Boże wypełniamy w zgodzie miłości, aby przez miłość zostały 

nam odpuszczone grzechy nasze”.

12.11.2019 - wtorek
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka

 
16.15 – Wernisaż wystawy Gabrieli Pająk – „Piękno przyrody, 

kwiatów i koni”;
– oprawa muzyczna – Młodzież ze Społecznego Ogniska 

Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle.  
 

13.11.2019 - środa
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka

 
16.15 – Francuski album Wspólnoty św. Klemensa – 

z okazji I rocznicy śmierci ks. kan. Leopolda Zielasko.
  

14.11.2019 - czwartek
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka

 
16.15 – Wieczór autorski – Popołudniowe wiersze, 
popołudniową porą – wpadnij, pogadamy wierszem 
– Danuta Kapołka; – prowadzenie – Danuta Koenig.

 
15. 11.2019 - piątek

kościół
 

16.15 – „Strofy o miłości i śmierci”–
Wykonawcy – Beata Zamorowska – zapowiedź koncertu.

Artur Pierściński – recytacje; 
Ewa Sadowska – instrumenty klawiszowe.

Koncert dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury w ramach programu Kultura Dostępna
 

17.11.2019 - niedziela
12.00 – Uroczysta Suma Odpustowa 

– przewodniczy i wygłosi kazanie ks. Grzegorz Pasternak 
 

Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy na tegoroczne XIX 
już Dni Klemensowe, które są przygotowaniem do odpustu ku 
czci św. Klemensa.

REQUIEM DLA 
POMORDOWANYCH 

Muzeum Ustrońskie zaprasza na koncert REQUIEM DLA 
POMORDOWANYCH, upamiętniający ofiary tragedii 9 listo-
pada 1944 r. Wystąpią Joanna Lipowczan - Stawarz i Krzysztof 
Durlow. Po koncercie Dział Etnograficzny Muzeum Ustrońskiego 
ze współudziałem Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń 
przedstawi nowy film dokumentalny pt.: „Śladami listopadowej 
tragedii”.Wieczornica odbędzie się 9 listopada 2019 r. (w sobotę) 
o godz. 16:00. Rozpocznie się złożeniem kwiatów pod tablicą 
pamiątkową przy Muzeum Ustrońskim.



4   Gazeta Ustrońska                                                                                           31 października 2019 r.

(cd. ze str. 1)
W piątek o godz. 17 przed strażni-

cą Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń 
Lipowiec zameldowali się druhowie  
z prezesem jednostki OSP Tadeuszem Kry-
stą, wiceprezesem Mariuszem Musiołem  
i naczelnikiem Grzegorzem Górniokiem,  
a także burmistrz Przemysław Korcz, 
radna Bożena Piwowar – przewodnicząca 
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa 
Rady Miasta Ustroń, wiceburmistrz Doro-
ta Fijak, naczelnik Wydziału Spraw Oby-
watelskich i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta Alicja Żyła i Joanna Tetera 
z tegoż wydziału. Przybyli też mieszkańcy 
z rodzinami, dzieci i młodzież. Wszyscy 
czekali na przyjazd nowego samochodu 
bojowego. 

Przygotowano uroczyste powitanie. 
Wstrzymano ruch i wzdłuż ul. Lipow-
skiej ustawili się strażacy z flarami, które 
odpalono, gdy z oddali rozległ się dźwięk 
syren z nadjeżdżających samochodów. 
Ulica utonęła w czerwonej poświacie  

i dymie a zza zakrętu wyłoniły się światła 
pojazdów. Wtedy włączono syrenę na 
strażnicy i na parking przed remizą wol-
no wjechał średni terenowy samochód 
bojowy Eurocargo NL 150E32 4x4 marki 
Iveco. Pilotował go staruszek Star (rocz-
nik 1986), który pojawił się w jednostce 
niemal równo 20 lat temu (10.11.1999 r.). 

Wozy strażackie nie zjeżdżają z taśmy 
firm samochodowych wprost do akcji. 
Najpierw muszą zostać przygotowane do 
konkretnych zadań i potrzeb jednostek 
przez specjalistyczne firmy. Straż pożarna 
na naszym terenie korzysta z usług firmy 
Szcześniak z Bielska-Białej i to właśnie ta 
firma przed 20 laty zajmowała się Starem, 
a teraz Iveco. 

Z pieniędzmi na nowe Iveco był pe-
wien problem, bo w ostatniej niemal 
chwili zmniejszono wysokość dotacji  
z Urzędu Wojewódzkiego do 100 tys. zł. 
Drugim źródłem finansowania był Naro-
dowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i z tych 
instytucji otrzymano zaplanowane środki 
w wysokości 120 tys. zł. Trzecie źródło – 
Miasto Ustroń zmuszone było zwiększyć 
dotację do 545 tys. zł. Strażacy od kilku 
lat nie pobierali ekwiwalentu za wyjazdy  
i dołożyli 51 tys. zł. W sumie samochód 
kosztował 811.800 zł.

Ochotnicze straże pożarne czekają  
w długiej kolejce na samochody, a dru-
howie z Lipowca musieli się wyjątko-
wo uzbroić w cierpliwość. Nie udało się  
w roku 2018 na 90-lecie działalności, 
wcześniej nowe samochody otrzymały po-
zostałe jednostki z naszego miasta. Warto 
też zaznaczyć, że jest to pierwszy zupełnie 
nowy samochód dla OSP Lipowiec.  

Tym bardziej zasadne było pytanie  
o odczucia skierowane do prezesa jednost-
ki Tadeusza Krysty, który odpowiedział:

– To dla nas bardzo ważna chwila. To 
duża radość i satysfakcja i myślę, że to 
właśnie czują wszyscy druhowie. Dla mnie 
to szczególna chwila, bo odkąd działam 
w jednostce jest to piąty przyprowadzony 
samochód, ale dopiero pierwszy nowy. 
Dla strażaków oznacza to większe bezpie-
czeństwo pracy, poczynając od kierowców,  
a kończąc na ratownikach. Oznacza rów-
nież większy komfort pracy, a to też nie 
jest bez znaczenia. Ochotnicy działają 
społecznie, często po pracy zawodowej, 
a prowadzenie akcji wymaga od nich 
maksimum koncentracji i wysiłku. Ważne 
jest też to, że nowy samochód nie bę-
dzie wymagał napraw i dużych nakładów 
środków i pracy z tym związanych. Na 
pewno będziemy musieli się do niego 
przyzwyczaić, przetestować w akcjach, do 
których wyjedzie wkrótce po dopełnieniu 
wszelkich formalności. Uroczyste przeka-
zanie samochodu planujemy w czerwcu 
2020 roku. 

– Większe bezpieczeństwo i komfort 
pracy strażaków oznacza lepsze zabez-
pieczenie miasta i jego mieszkańców, 
dlatego ja również bardzo się cieszę, że 
w końcu udało się ten samochód kupić  – 
dopowiada burmistrz Przemysław Korcz. 
– Zobaczymy, jak się będzie spisywał, bo, 
jak rozmawialiśmy z prezesem Krystą, 
stare miały swoje zalety i sprawdzały się 
na naszym trudnym terenie. Pod tym ką-
tem był wybierany nowy wóz. Nie obyło 
się niestety bez perturbacji związanych 
z finansowaniem, zmniejszono dotację  
z państwa i miasto musiało się sprężyć, 
żeby ten długo wyczekiwany zakup do-
szedł do skutku. Udało się i jest to dla mnie 
wielka radość. 

Burmistrz i wszyscy zebrani z zaintere-
sowaniem oglądali samochód i nie mogli 
się oprzeć pokusie, żeby nie wsiąść do 
szoferki, a wyposażenie i cyfrowe ste-
rowniki robiły duże wrażenie. Z uwagą 
oglądano umieszczone na kokpicie i nad 
fotelem kierowcy panele. Na specjal-
nym szkoleniu dokładnie zaznajomiło się  
z nimi sześciu strażaków, którzy będą 
pełnić funkcje kierowców. Wysłużonego 
Stara miasto przekaże jednostce OSP 
Ustroń Lipowiec, a ta sprzeda samochód. 
Pozyskane środki przeznaczy na zakup 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego.                  

             Tekst i foto: Monika Niemiec

POWITANY Z HONORAMI
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OBJAZDY 
NA CZAS REMONTU

Oczywiście kierowcy nie skaczą z radości, że muszą nadrobić 
drogi, swoje niezadowolenie wyrażają ustroniacy mieszkający 
przy wyznaczonych objazdach, ale nie brakuje mieszkańców 
wykazujących zrozumienie dla chwilowych utrudnień, których 
efektem będzie wygodna jazda po nowej nawierzchni. 

W piątek efektem zamknięcia drogi wyjazdowej w kierunku 
Cieszyna był korek na ul. A. Brody na terenie osiedla Manhatan, 
gdyż na znajdujący się tam wyjazd na DW941 skierowały się 
samochody do tej pory przejeżdżające remontowaną drogą. Trud-
ność z wyjazdem wystąpiła po południu w godzinach powrotów 
do domu. Ciężki był również koniec weekendu.

Objazdy nie są tak dokuczliwe, gdy dojeżdża się do Hermanic 
czy Nierodzimia i dalej do Skoczowa, bo można skorzystać ze 
starej drogi, czyli ul. Daszyńskiego i Skoczowskiej. Do Go-
leszowa łatwiej niż przez Manhatan dostaniemy się przez ul. 
Dominikańską, która jak do tej pory nie przeżywała oblężenia. 
Tą drogą można też kierować się dalej na Cieszyn. Ulicą 3 Maja 
można dojechać aż do skrzyżowania w Polanie i dalej kierować 
się w stronę centrum dzielnicy, do Jaszowca i Wisły lub wrócić 
się na Poniwiec. Wyjazd z ul. Myśliwskiej przeznaczono dla 
autobusów i samochodów ciężarowych, które dojeżdżają tam 
ul. A. Brody i Pod Skarpą. 

Inwestycja i utrudnienia w komunikacji ma się zakończyć  
w połowie listopada. Koszt robót to 600 tys. zł za remont jezdni 
(realizowany wspólnie z powiatem w montażu 50% na 50%) 
oraz 170 tys. zł od miasta na wymianę nawierzchni chodnika 
z płyt na kostkę..                                               Monika Niemiec

21 października pod naszą piękną 
CZANTORIĄ uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 z OP w Ustroniu Polanie 
wspólnie z mieszkańcami i samorządow-
cami posadzili 60 kwitnących krzewów, 
aby stworzyć zakątek dla motyli oraz 
pszczół murarek, biedronek i złotooków.
Wykonali również 4 budki dla motyli, 
które umieszczone zostaną w szkolnym 
ogrodzie. Happening został zorganizowa-
ny w ramach programu „Święto Drzewa” 
Klubu Gaja. Tegoroczne hasło 17 już 
edycji programu to „Drzewa dla klimatu”. 
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie 
przyłączają się do tego typu akcji, od lat 
współpracujemy z Klubem Ekologicznym 
Arka oraz Gaja. Podczas warsztatów 
uczennice  naszej szkoły udzieliły wy-
wiadu dla TVP3  Katowice. Całą relację 
z imprezy można obejrzeć na stronie 
internetowej TVP3 Katowice. 

DRZEWA DLA KLIMATU

Osiedle Manhatan w niedzielę po południu.                   Fot. Marcin Kupka

Trwa przebudowa ul. Cieszyńskiej. Zakończył się już remont 
chodnika, który przebiegał z niewielkimi utrudnieniami  
w ruchu, ale w piątek rozpoczął się remont jezdni, co spowo-
dowało konieczność częściowego wyłączenia ul. Cieszyńskiej 
z ruchu. 
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ODWOŁANIE CZŁONKA
ZARZĄDU POWIATU

- Starałem się wypełniać swoje zadanie jak najlepiej - mówił Chri-
stian Jaworski 29 października na sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego. 

Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek poprosił o wprowa-
dzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych uchwał, z których 
pierwsza dotyczyła odwołania z funkcji członka Zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego Christiana Jaworskiego, druga powołania nowego 
członka. Radni w tym momencie nie mieli jeszcze na tabletach 
podglądu treści uchwały i wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Cieszyńskiego Janusz Król (były starosta) pytał, dlaczego uchwa-
ły wprowadzane są pod głosowanie w takim trybie i kogo starosta 
chce odwołać, a kogo powołać. M. Szczurek odpowiedział, że 
odwołanie dotyczy Christiana Jaworskiego.

Christian Jaworski ubiegał się jesienią 2018 roku o mandat 
radnego powiatowego z ramienia KWW Młodzi dla Powiatu 
Cieszyńskiego. Nie został radnym, jednak z komitetu, którego 
był liderem, do Rady Powiatu Cieszyńskiego dostał się Janusz 
Hudziec. Jego głos stał się decydujący, gdyż Prawo i Sprawied-
liwość (z tego komitetu Adam Kędzierski z Ustronia), mimo iż 
zdobyła największą liczbę mandatów – 12, nie miała większości i 
nie mogła rządzić samodzielnie. Tak samo jak koalicja Ruchu dla 
Ziemi Cieszyńskiej (z tego ugrupowania radni z Ustronia: Stani-
sław Malina i Ireneusz Szarzec) – 9 mandatów – i Porozumienia 
dla Samorządów (z tej listy w radzie Anna Suchanek z Ustronia) 
– 6 mandatów. Gdy do koalicji dołączył Janusz Hudziec, uzyskała 
większość i ma swój Zarząd, przewodniczącego  Rady Stanisława 
Kubiciusa oraz wiceprzewodniczącego Jerzego Nogowczyka 
(również byłego starostę). Na mocy porozumienia powołano 
Christiana Jaworskiego do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, jako 
nie będącego radnym, członka etatowego (w zarządzie zasiada 
również nieetatowy członek, ustroniak radny Stanisław Malina). 
Uchwałę o powołaniu Christiana Jaworskiego do Zarządu podjęto 
dopiero po trzecim głosowaniu. Do tego faktu nawiązał radny 
Adam Kędzierski, domagając się wyjaśnienia, dlaczego starosta 
chce odwołania Christiana Jaworskiego, skoro niecały rok wcześ-
niej aż trzy razy wnioskował o jego powołanie. 

Mieczysław Szczurek podał uzasadnienie do uchwały po 
wprowadzeniu jej przez radnych do porządku obrad: 

– W momencie powoływania pana Jaworskiegom robił on 
dobre wrażenie na większości radnych, natomiast ten niecały 
rok pracy zaowocował wieloma skargami, między innymi ze 
strony wójtów, burmistrzów, ze strony rady przewoźników, jak 
również nie wykonywał swoich obowiązków wynikających ze 
stosunku pracy, jaki został z nim nawiązany. To spowodowało, 
że postanowiłem podjąć taką decyzję. 

O głos poprosił Christian Jaworski, ale starosta jako przewod-
niczący Zarządu uznał, że jego uzasadnienie jest wystarczające. 
Radni z Klubu PiS i Akcji Samorządowej byli innego zdania 
i przewodniczący Kubicius udzielił głosu Christianowi Jawor-
skiemu, który powiedział m.in.: 

– Jest mi bardzo przykro, że tego uczy się nas, młodych ludzi, 
takiego postępowania, takiej polityki. To są standardy, które na 
wschodzie być może są stosowane, ale czy w Unii Europejskiej? 
Czy w kraju demokratycznym tak to powinno wyglądać? Skoro 
umawiamy się na jakąś koalicję, na wspólne tworzenie polityki 
i zarządzanie tym powiatem? Ja starałem się wypełniać swoje 
zadanie jak najlepiej. Być może chodzi o to, że od czasu do 
czasu zabierałem głos w mediach, starałem się uczestniczyć 
w sesjach rad gmin w moim okręgu wyborczym, starałem się 
jak najwięcej działać, być aktywnym. To być może kłuło kogoś 
w oczy. Ale przyświecało mi to, żeby trochę zmieniać ten powiat, 
to starostwo. W ciągu mojej, nie wiem, czy krótkiej kadencji, bo 
nie wiem, czy mnie państwo odwołacie, czy nie, ale wprowadzi-
łem kilka zmian, jestem zadowolony, że pomimo tego niecałego 
roku, udało mi się wprowadzić system rezerwacji terminów 
w Wydziale Komunikacji, udało mi się wprowadzić system po-
wiadamiania sms-owego odbioru prawa jazdy, odbioru dowodu 
rejestracyjnego. To są rzeczy, które mieszkańcom rzeczywiście 
pomogą w załatwianiu różnych spraw. I zawsze mi przyświecało, 
żeby urząd był dla mieszkańców. 

Ad vocem odniósł się starosta Szczurek, mówiąc, że nie ne-
guje niektórych pomysłów Christiana Jaworskiego, ale powiat 
nie może sobie pozwolić na konflikty z wójtami i burmistrzami. 
Istotna przy podejmowaniu decyzji była opinia członków Rady 
Przewoźników, którzy stwierdzili, że nie wyobrażają sobie dal-
szej współpracy z tym członkiem zarządu, a szalę przeważyło 
niedopełnianie obowiązków jako pracownika Starostwa Powia-
towego, za które Christian Jaworski otrzymał już upomnienie 
na piśmie.

Do wypowiedzi starosty odniósł się wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego radny Janusz Król – były starosta, 
mówiąc, że po wysłuchaniu wyjaśnienia pewnie też podjąłby 
taką decyzję, ale istotniejsza kwestią jest to, że powierzenie 
tak odpowiedzialnej dziedziny jak transport publiczny osobie 
niedoświadczonej, było błędem. 

Transmisja sesji Rady Powiatu pełna była przerw wynikających 
z niedziałającego nagłośnienia i zawieszania się systemu do gło-
sowania. Wprowadzenie dodatkowych uchwał do porządku obrad 
udało się dopiero za trzecim razem. Jednak głosowanie nad odwo-
łaniem członka Zarządu Christiana Jaworskiego odbyło się trady-
cyjną metodą i poszło sprawnie. Komisja skrutacyjna policzyła 
głosy oddane na kartach i jej przewodnicząca odczytała wyniki. 
W głosowaniu wzięło udział 29 radnych, za było 28, jeden radny 
wstrzymał się do głosu. W następnym głosowaniu na stanowisko 
członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego powołano Jana Poloczka 
(Ruch dla Ziemi Cieszyńskiej), byłego burmistrza Wisły (za 16 
głosów, przeciw 13). Oba głosowania były tajne.  

Jan Poloczek podziękował za powierzenie mu funkcji i wyraził 
nadzieję, że jego wykształcenie ekonomiczne ze specjalizacją 
w dziedzinie transportu oraz doświadczenie samorządowca bę-
dzie służyło dobru mieszkańców powiatu. Po zmianach Zarząd 
Powiatu Cieszyńskiego będzie pracował w składzie: starosta 
Mieczysław Szczurek, wicestarosta Janina Żagan (Porozumienie 
dla Samorzadów), członkowie: Stanisław Malina, Marcin Ślęk 
(Porozumienie dla Samorzadów), Jan Poloczek. 

Do tematu transportu powrócono raz jeszcze, gdy radni podej-
mowali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
z operatorami na świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na pięciu nowych liniach autobusowych, 
z czego dwie przebiegają przez Ustroń. Są to trasy: Skoczów 
– Ustroń Zawodzie – Ustroń Jaszowiec; Skoczów – Ustroń 
Centrum – Wisła Jawornik – Wisła Łabajów. Powiat złożył 
wniosek do wojewody o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicz-
nej. Przedstawiając uchwałę starosta powiedział, że nie da się 
obecnie powiedzieć, ile prowadzenie tych linii będzie kosztowało 
i z jakim zainteresowaniem podróżnych się spotkają, jednak 
postanowił skorzystać z obecnie dostępnego finansowania, bo 
nie wiadomo, czy w przyszłym roku będzie to możliwe. 

Monika Niemiec 

We wtorek 29 października odbyła się XII sesja Rady Powiatu 
Cieszyńskiego, podczas której odwołano z funkcji członka 
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Christiana Jaworskiego, 
mieszkańca Ustronia, prezesa Instytutu Śląska Cieszyńskiego, 
inicjatora obchodów rocznicy spalenia ustrońskiej synagogi we 
wrześniu 1939 roku. W Starostwie Powiatowym odpowiadał 
za komunikację i transport publiczny.
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A tamtejsze tereny są piękne szczególnie 
jesienią, gdy srebrzą się pnie buków, złocą 
ich liście, a nad drzewami rozpościera 
się błękitne niebo. Ustroniacy nie tylko 
z Poniwca wybierali się tam na spacer 
lub nawet na grzyby. W ostatnim czasie 
w obawie przed psami, wielu zrezygno-
wało z wędrówek. Sprawa zgłaszana była 
straży miejskiej i były interwencje. Mię-
dzy innymi po tym, jak psy zagryzły kury 
na jednej z sąsiednich posesji, i zraniły 
inne zwierzęta gospodarskie. 

Jednak 17 października strażnicy nie 
przyjechali nakładać mandaty, tylko rato-
wać umierające z głodu i pragnienia zwie-
rzęta. Właściciela nie było, bo wyjechał na 
wczasy do egzotycznego kraju, a osoba, 

która miała doglądać zwierząt, omal nie 
doprowadziła do ich okrutnej śmierci.

Ustrońscy strażnicy niejedno już wi-
dzieli, często dyżurują przy rannych, 
a czasem umierających, potrąconych przez 
samochody zwierzętach dopóki nie przyja-
dą odpowiednie służby, ale to, co zobaczy-
li na Poniwcu naprawdę nimi wstrząsnęło. 
Zaalarmowali ich mieszkańcy, którzy 
widzieli trzy psy zamknięte na tarasie, 
żeby nie mogły uciec poza ogrodzenie. 
Niestety nie miały tam nic do jedzenia 
ani nawet do picia. Właściciela nie było, 
a mężczyzna, który miał się opiekować 
zwierzętami podjął takie bezmyślne i ok-
rutne środki zapobiegające wałęsaniu się 
jego podopiecznych. Psy zostały zabrane 

do schroniska w Cieszynie, ale okazało 
się, że na terenie nieruchomości znajdują 
się jeszcze trzy kuce w stanie skrajne-
go wyczerpania. Gdyby strażnicy wraz 
z Alicją Cieślar, prezesem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Zwierząt „AS” w Ustroniu 
i weterynarzem przybyli dzień później 
mogłyby już nie żyć. Otrzymały wodę, 
lekarstwa, kroplówkę wzmacniającą, jed-
nak nieprędko dojdą do siebie, nawet 
pozostając pod stałą opieką lekarza. Konie 
znalazły bezpieczne schronienie na ranczu 
w Ustroniu Polanie. Chodzenie sprawia im 
jeszcze wiele trudności, bo kopyta mają 
bardzo zaniedbane. Sprawę zgłoszono 
policji, trwa postępowanie.              (mn)

RATUNEK W OSTATNIEJ CHWILI
Kuce były skrajnie wyczerpane.                                                        Fot. Stowarzyszenie AS

Na wrześniowym zebraniu mieszkańców osiedla Poniwiec mówiono o puszczanych wolno, 
agresywnych psach, które biegały po Poniwcu wokół dawnego prewentorium, później domu 
opieki społecznej dla dziewcząt, a obecnie prywatnego budynku przy ul. Bażantów.

24 października odbyła się 11. sesja Rady Miasta Ustroń. 
Podjęto na niej m.in. uchwały określające stawki podatków 
lokalnych. Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok wzro-
sły w przedziale od 1,77% do 5,26% w porównaniu do stawek 
obowiązujących w 2019 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 
13 radnych, od głosu wstrzymał się Paweł Sztefek. Następnymi 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2020 ROK
dwoma uchwałami radni jednogłośnie wprowadzili zwolnienia z 
podatku od nieruchomości grunty i budynki, i od podatku rolnego 
grunty wykorzystywane na działalność związaną z ochroną prze-
ciwpożarową za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą. 
O innych uchwałach w następnym numerze. Porównanie stawek 
w powiecie na str. 10.  

Tabela zawierająca stawki podatku od nieruchomości uchwalone na rok 2020 oraz ich wysokości obowiązujące w poprzednich latach. 
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Internauci śledzili postęp prac na bieżą-
co, a uczestnikom spotkania w Muzeum 
Ustrońskim pokazano retrospektywę, jak 
dom mieszkalny państwa Danuty i Leona 
Śliwków zamienia się w Domek Pracy 
Twórczej. W sobotę po południu przy 
Hutniczej obecni byli zarówno wcześniejsi 

MAŁY DOMEK WIELKA SPRAWA

Podziękowania dla Zbigniewa Dobranowskiego, Zbigniewa Michałka i Grzegorza Kubienia.

Warsztaty dla dorosłych rozpoczną się w styczniu, więcej informacji na str. 3. 

Domek został wybudowany ok. roku 1890 r.                        

mieszkańcy domu, jak i przyszli użytkow-
nicy, a także ustroniacy, którzy pomogli 
w remoncie swoją pracą lub finansowo, 
ludzie kultury i ci, którym leży na sercu 
naszej młodzieży chowanie. 

„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, 
rób małe rzeczy w wielki sposób”. Tą 

myślą amerykańskiego pisarza Napoleo-
na Hilla dyrektor Muzeum Ustrońskiego 
Magdalena Lupinek przywitała zebranych,  
a wśród nich burmistrza Przemysława 
Korcza oraz radnych Ustronia Bożenę 
Piwowar i Pawła Sztefka. Z zaintere-
sowaniem oglądano prezentację, która 
przybliżała historię domku, pokazywała, 
jaki zakres prac został wykonany i jakie 
warunki do pracy twórczej będą miały 
od teraz dzieci i dorośli. Metamorfozy 
Szelągowskiej się nie umywają. 

Trzech najbardziej zaangażowanych  
w remont panów dyrektor Lupinek popro-
siła na środek, gdzie przyjęli serdeczne 
podziękowania i upominki. Oklaskiwano 
inżyniera Zbigniewa Dobranowskiego, 
który wykonał inwentaryzację techniczną, 
sprawował nadzór budowlany oraz opra-
cował harmonogram prac, żeby mogły 
się zakończyć na czas, oraz Zbigniewa 
Michałka i Grzegorza Kubienia, którzy 
wykonali wszystkie prace budowlane, od 
murarskich po malowanie. 

Burmistrz Korcz wyraził uznanie dla ini-
cjatywy dyrektor i pracowników Muzeum 
oraz radość z faktu, że w Ustroniu rodzą się 
takie wspaniałe pomysły, żyją tacy oddani 
pracy ludzie oraz dzieci, które chcą uczyć 
się nie tylko nowych gier komputerowych, 
ale innych rzeczy, związanych z tradycją, 
lokalnymi zwyczajami, historią i sztu-
ką. Urszula Broda-Gawełek z Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Ustroń przekazała na ręce 
Magdaleny Lupinek symboliczny czek na 
zakup gliny. Właśnie Cieszyńskie Glinio-
ki – grupa dzieci od 6 lat spotykająca się  
w holu muzeum na zajęciach ceramicz-
nych – będą pierwszymi użytkownikami 
Domku. 

Po oficjalnych przemówieniach zaczęło 
się zwiedzanie. Dużo tego nie było, bo 
raptem toaleta, kuchnia, sień i jedna izba, 
ale wnętrza odnowione, wypucowane, 
jakby czekały, żeby emocjami, śmiechem, 
a przede wszystkim twórczością wypełniły 
je dzieci i młodzież. Po roku, jaki minął od 
rozpoczęcia prac, Domek Pracy Twórczej 
otworzył podwoje dla wszystkich arty-
stycznych dusz. 

Podziękowania za pomoc finansową 
dla: Spółdzielni Mieszkaniowej „Nova” 
w Jastrzębiu Zdroju, Urszuli Tomaszek, 
państwa Elżbiety i Michała Wantulo-
ków, Lucyny i Adama Adamczyk, Doroty  
i Rafała Kubików, Katarzyny i Roberta Ka-
sprzyckich, za pomoc rzeczową: Romana 
Fuczyło – dyrektorowi „Castorama” Biel-
sko-Biała – za wykładzinę PCV, Konrada 
Owczarka – firma Kosta – za farby, Izabeli 
i Bronisława Konderli – firma „Aldo” – za 
okno na poddasze, Krzysztofa Nagodziń-
skiego za stolarkę w kuchni i przedsionku,

Piotra Fobra za grzejnik z regulato-
rem tygodniowym, rodzin Hadaszczak  
z Ustronia i Macura z Cisownicy za ka-
felki, firm „Azbud” i „Anbud” za biały 
montaż i całodobowe doradztwo, Andrzeja 
Hadaszczaka, Bartłomieja Gawlika, Idneja 
Gomeza, Mirosława Gaury – za poskręca-
nie mebli. Mamusie Glinioków upiekły na 
otwarcie pyszne ciasta, a cukiernia „Deli-
cje” upiekła tort z grafiką domku na lukrze.         

             Tekst i foto:  Monika Niemiec
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PROFESOR PATRONEM

Zarówno w życiu pojedynczych osób, jak 
i różnych grup bywają takie chwile, które 
na długo pozostają w sercach. Taka chwila 
stała się udziałem społeczności Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ustroniu we wtorek 
22 października 2019 r. W tym dniu odbyła 
się uroczystość nadania imienia profesora 
Jana Szczepańskiego auli szkolnej. Miej-
sca, w którym odbywają się najważniejsze 
w szkole wydarzenia – ślubowanie pierw-
szoklasistów, uroczystości patriotyczne, 
przedstawienia teatralne, spotkania ze 
społecznością miasta, z ciekawymi ludźmi 
oraz różnorodne warsztaty edukacyjne. 
Tam także przeprowadzane są ważne dla 
uczniów egzaminy. 

Uroczystość otworzyła drugi dzień VI 
edycji Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych 
i Społecznych prof. Jana Szczepańskiego. 
Po odśpiewaniu hymnu szkoły dyrektor 
SP-1 Magdalena Herzyk przywitała prze-
wodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskie-
go Stanisława Kubiciusa, radną powiatową 
Annę Suchanek, radnego powiatowego 
i członka Zarządu Powiatu Stanisława 

Malinę, członka Zarządu Powiatu Chri-
stiana Jaworskiego, burmistrza Ustronia 
Przemysława Korcza, przewodniczącego 
Rady Miasta Ustroń Marcina Janika, pro-
boszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Ustroniu ks. radcę Piotra Wowrego, 
przewodniczącą Rady Rodziców SP-1 
Małgorzatę Gogółkę-Kozik oraz Danutę 
Koenig, wieloletnią naczelnik wydziału 
oświaty ustrońskiego ratusza, przewod-
niczącą Rady Programowej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ustroniu. Dr hab. An-
drzej Kasperek powitał reprezentację na-
ukowców na czele z honorowym rektorem 
Wolnej Szkoły prof. Danielem Kadłubcem, 
któremu towarzyszyli wykładowcy: ks. 
prof. Janusz Mariański z Lublina, prof. 
Zdenek Nespor z Pragi oraz mieszkanki 
Ustronia – prof. Ewa Ogrodzka-Mazur, 
dr Katarzyna Szkaradnik i dr Magdalena 
Bełza-Gajdzica.

Prof. Kadłubiec wygłosił krótki wykład 
na temat patrona zwracając się przy tym 
przede wszystkim do najmłodszych słu-
chaczy. Mówił o czasach, gdy profesor 

był uczniem ustrońskiej podstawówki,  
a później cieszyńskiego liceum i, poma-
gając rodzicom w gospodarstwie, jedno-
cześnie pilnie uczył się języków obcych. 
To były jego pierwsze kroki na drodze do 
stania się światowej sławy socjologiem. 

Akt nadania imienia profesora Jana 
Szczepańskiego odczytała dyrektor szkoły, 
a następnie wspólnie z burmistrzem oraz 
Anną Gluzą, siostrzenicą prof. Szczepań-
skiego dokonano uroczystego przecięcia 
wstęgi na portrecie patrona. Po tej podnio-
słej chwili zaproszono zgromadzonych do 
refleksji nad tekstami Jana Szczepańskiego 
zawartymi w książce „Korzeniami wrosłem 
w ziemię”, które wygłaszali uczniowie. 
Pięknym słowom o krajobrazie, ścieżkach 
Ustronia, domu, rodzinie, pracy, szkole 
i rozmowom współbrzmiała muzyka in-
strumentalna i śpiew dzieci, którym towa-
rzyszyli nauczyciele. Również regionalne 
stroje dziewcząt oraz jesienna dekoracja 
sceny sprzyjały zadumie nad ponadczaso-
wością słów wybitnego myśliciela.   

Profesor Jan Szczepański powiedział:  
O sensie i wartości życia stanowi działanie. 
Działam, więc żyję. Mamy nadzieję, że 
działania, które będą prowadzone w auli 
imienia profesora Jana Szczepańskiego 
nadadzą sens i wartość życiu wychowan-
ków Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu, 
aby rozsławiali nasze miasto, podobnie jak 
czynił to patron szkolnej auli.  Iwona Kulis

Powitanie dyrektor M. Herzyk, przemówienie przewodniczącego M. Janika i wykład prof. D. Kadłubca.                               Fot. M. Niemiec

Podczas uroczystości wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.                                                                       Fot. M. Niemiec

Niech Wam nasz Gościradowiec zagra ode mnie najpiękniejszą melodię – 
szumem fal przemijającego czasu!                            prof. Jan Szczepański
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B I B L I O T E K A POLECA  
Agnieszka Dauksza

„Jaremianka”

Maria Jarema była jedną z najzdol-
niejszych i najbardziej charyzmatycz-
nych artystek XX wieku. Studiowała pod 
kierunkiem Xawerego Dunikowskiego, 
współtworzyła Grupę Krakowską i te-
atr Cricot. Była malarką, rzeźbiarką, 
graficzką, projektantką kostiumów te-
atralnych, lalek i pomników. Prywatnie 
– ukochana żona Kornela Filipowicza, 
przyjaciółka m.in. Różewiczów, Ster-
nów, Przybosiów. Doskonale napisana 
biografia przywracająca Jaremiance 
właściwe miejsce w historii sztuki.

Bonnie MacBird - „Sherlock 
Holmes i sztuka we krwi”

Trzydziestoczteroletni Sherlock 
Holmes załamany pod ciężarem wy-
rzutów sumienia wraca do kokainy po 
katastrofalnym śledztwie w sprawie 
Kuby Rozpruwacza. Nawet Watson 
nie potrafi przywrócić przyjacielowi 
chęci do życia – do momentu, gdy  
z Paryża przychodzi dziwnie zaszyfro-
wany list. Piękna gwiazda francuskiego 
kabaretu pisze, że jej synek zniknął,  
a ona została napadnięta na ulicach 
Montmartre’u. Genialny detektyw wy-
rusza z  wiernym Watsonem do Paryża.

KUBUŚ, BELLA
MAGDA GESSLER

na Oberżę Dzik i Dąb. Już sama nazwa 
wskazuje na spore zmiany jakie zaszły 
w tym miejscu podczas intensywnych 4 
dni, kiedy to Magda Gessler wywraca do 
góry nogami wizerunek oraz menu lokalu. 
Podobnie było i tym razem. W niepamięć 
odeszła pizza, struktury personelu uległy 

mniejszym i większym zmianom, a wy-
strój był przysłowiową „kropką nad i”  
w szeregu czynników składających się 
na metamorfozę miejsca. Finałowa ko-
lacja planowana była na godzinę 14, ale 
rozpoczęła się z drobnym, bo dwugo-
dzinnym opóźnieniem. Zainteresowanie 
było spore, a w wyjątkowym wydarzeniu 
uczestniczyli starsi i młodsi goście, któ-

(cd. ze str. 1)

rzy przyszli w gronie rodziny lub zna-
jomych. Przed lokalem zgromadziła się 
też spora grupa fanów programu, którzy 
cierpliwie czekali na chwilę rozmowy  
i zdjęcie z prowadzącą. Trzeba przyznać, 
że na żywo produkcja programu prezen-
tuje się nieco inaczej niż w telewizji,  
a sporo kamer, światła, mikrofony i duże 
samochody ekipy telewizyjnej mogą 
zestresować. Proces produkcji okazał 
się jednak być bardzo sprawny, ekipa 
służyła pomocą i radą, a po kilku słowach 
wyjaśnienia przyszedł czas na kolację. 
Atmosfera była wyjątkowo spokojna,  
a gdyby nie obecność kamer oraz żarty  
i piski kolorowej gospodyni programu 
nie odczułabym nawet, że właśnie gram 
we fragmencie telewizyjnego show. Ser-
wowane jedzenie było ciekawe i bardzo 
smaczne, a nowy wystrój dopełniał ca-
łości. A jaka jest sama Magda Gessler? 
Od pracującej w oberży Patrycji do-
wiedziałam się, że jest dokładnie taka, 
jaką oglądamy ją na szklanym ekra-
nie, czyli charyzmatyczna, energiczna, 
bezkompromisowa i bardzo pracowita, 
ale lubi też pożartować. Podczas kola-
cji przekonałam się, że opis jest trafny,  
a rewolucja jak to na rewolucję przystało 
bezprecedensowa. Zainteresowanych no-
wym wizerunkiem lokalu zapraszamy do 
osobistych oględzin, a więcej szczegółów 
z rewolucyjnych dni poznamy w kolejnym 
sezonie programu.       Karolina Francuz 

Porównanie stawek podatku od nieruchomości w wybranych gminach powiatu cieszyńskiego. 
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Sama do teraz nie mogę uwierzyć w to, że w biały dzień spod 
bloku można ukraść samochód. A jednak można. Nie wiem 
w jaki sposób klucz od samochodu znalazł się w posiadaniu 
podejrzanej. Wiem jedno, że to bardzo przykre doświadczenie. 
Przed godziną wysiadałam z samochodu z zakupami, objuczo-
na torbami, siatkami i po godzinie, kiedy powinnam pojechać  
w ważnych sprawach rodzinnych – auta nie było. Ale zaraz zamel-
dowali się ludzie życzliwi, którzy błyskawicznie reagowali na zło. 
Zaktywizowali się bez względu na własne plany. Po zawiadomie-
niu Policji, która też podjęła natychmiastowe działania operacyj-
ne, ruszył Facebook. To gigantyczna siła informacyjna, ponad ty-
siąc udostępnień w kraju i za granicą. Sieć Facebooka przyczyniła 
się do podwyższenia temperatury i przysłowiowa czapka zaczęła 
płonąć na złodzieju. Profesjonalna praca Policji doprowadziła 
do złapania sprawcy tego haniebnego czynu. Po dwóch dniach 
odzyskałam samochód sponiewierany, okradziony, zanieczyszczo-
ny atmosferą przestępcy. No cóż, dam sobie radę, brud fizyczny 
usunę, skradziony sprzęt oraz wyposażenie uzupełnię. Pozostanie 
aura złej energii, aura kryminalnego, przestępczego środowiska, 
którym jednak jesteśmy otoczeni czy tego chcemy czy nie. Ponad 
wszystko jest jednak we mnie przekonanie, że to nie my, zwykli 
ludzie, mieszkańcy osiedli, miast mamy się bać tych, którzy 
przekraczają granicę prawa. To przestępcy, kryminalne osoby 
mają się bać. Prędzej czy później zostaną osaczeni i nie wygrają.  
Z drugiej strony żal mi tych ludzi. Są okaleczeni, nie widzą innej, 
jaśniejszej strony życia, która daje przecież tyle dobrych emocji 
i radości. Oprócz chwilowych korzyści przed nimi tylko lęk, 
strach, zatrzymanie, przesłuchania oczekiwanie na wyrok sądu  
i ostatecznie więzienie i znowu zło. Beznadziejne błędne koło. 
Mimo wszystko hańbiącym postępowaniom należy się przeciw-
stawiać, nie tolerować, nie zamykać oczu. To jest nasz obowią-
zek aby stawiać opór złym czynom. Dziękuję raz jeszcze Policji  
z Ustronia i Cieszyna za skuteczne przeprowadzenie akcji  
w terenie, dziękuję wszystkim Przyjaciołom, Facebookowiczom  
i Sąsiadom za wsparcie oraz pomoc. Na zakończenie trafne słowa 
z „Kwiatów Polskich” Juliana Tuwima, cyt.:”….Niech prawo 
zawsze prawo znaczy a sprawiedliwość, sprawiedliwość…” DK

 W 
dawnym

Ustroniu
Tym razem przedstawiam jedno z nie-

znanych ujęć Hotelu „Kuracyjnego”, 
wzniesionego w latach 1802-1804. Ini-
cjatorem jego budowy był arcyksiążę 
cieszyński Albert Kazimierz, założyciel 
miejscowego przemysłu. Pierwotnie  
w obiekcie tym mieściły się łazienki do 
kąpieli żużlowych wraz z 12 pokojami dla 
gości kuracyjnych. Fotografia niniejsza 
wykonana została końcem lat 50. XX w. 
po opuszczeniu gmachu przez stacjonują-
cych tam do 1957 r. żołnierzy 41 Batalionu 
Wojsk Ochrony Pogranicza Ustroń. W tym 
czasie budynek pełnił funkcje hotelowe 
w ramach przedsiębiorstwa „Miejskie 
Hotele w Ustroniu”,  o czym zaświadczają 
tabliczki umieszczone po obu stronach 

głównego wejścia.  Z lewej strony w prze-
wiązce łączącej główny budynek Hotelu  
z dawnym salonem kuracyjnym widzimy 
wejście do Restauracji „Parkowa”. Nie 
mniej jednak bohaterami zdjęcia są oka-
załe, niemal trójwymiarowe kasztanowce 
na pierwszym planie zdobiące otoczenie 

Hotelu od 1858 r. Widok ten, ze wzglę-
du na bogatą ilość kasztanów, jest więc 
bliski sercu prawie każdego ustrońskie-
go dziecka. Więcej o Hotelu „Kuracyj-
nym”, ustrońskim budynku – symbolu już  
w najbliższym Kalendarzu Ustrońskim.

                                      Alicja Michałek

W Gazecie Ustrońskiej wielokrotnie powracają dwa tematy: 
wypadków na naszych drogach oraz inwestycji w drogi, ostatnio 
choćby w kontekście ul. Lipowej, czy też zamknięcia ul. Grażyń-
skiego. Mam silne przeczucie, a właściwie jestem przekonany, że 
jako mieszkańcy i władze kręcimy się w kółko. Chcemy poszerzać 
i wyrównywać drogi, a chwilę później boimy się o nasze bezpieczeń-
stwo, gdy kierowcy szarżują. Dochodzi do tego, że ledwo jakaś dro-
ga zostanie wyremontowana już słychać żądania, by zamontować 
progi zwalniające, bo samochody rozwijają nadmierne prędkości. 

Optymalizacja przepustowości dróg i poprawa bezpieczeństwa 
stoją w naturalnej sprzeczności. Czym droga szersza, tym mniej 
czujemy prędkość. Czym bardziej prosta i z lepszą widocznością, 
tym większa pokusa do rozpędzenia się. Czym bardziej równa, tym 
mniej oszczędzamy zawieszenie. Czym mniej drzew na poboczach, 
tym większe złudne poczucie bezpieczeństwa.

Jest wiele przykładów, gdy miliony włożone w infrastrukturę 
drogową, zmniejszyły bezpieczeństwo. Najbardziej znany to Aleja 
Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Prosta, szeroka ulica 
ze świetną widocznością… słynąca z wielu tragicznych wypadków. 

Przykłady z Europy Zachodniej, w szczególności z Niemiec, 
Francji, Holandii pokazują jak skutecznie zwiększać bezpieczeń-
stwo. Jezdnie trzeba zwężać, przejścia dla pieszych wynosić oraz 
stawiać szykany, tak aby spowolnić ruch i wymusić uwagę kierowcy.

Podając przykład z polskiego podwórka, warto wspomnieć strefę 
„Tempo 30” w Katowicach, w której kierowcy nie mogą przekra-
czać prędkości 30 km/h. Wprowadzenie przepisów powiązano 
z akcją informacyjną i edukacyjną, a następnie stanowczo egze-
kwowano nowe przepisy. Efektem mniejsza liczba wypadków i osób 
poszkodowanych, ale również upłynnienie ruchu. Doświadczenia 
były na tyle dobre, że w wakacje tego roku rozpoczęto rozszerza-
nie strefy. Liderem nowoczesnego myślenia o drogach w Polsce 
jest Jaworzno i bardzo bym się cieszył, gdyby Ustroń skorzystał 
z doświadczeń tej gminy. Bardzo polecam do przeczytania tekst pt. 
„Jaworzno jak Skandynawia. Tu już wiedzą, co zrobić, żeby na dro-
gach przestali ginąć ludzie” – http://bit.ly/ustronska_list_201010

Zachęcam czytelników do podjęcia tematu na łamach Gazety 
Ustrońskiej, bo jak mówił Einstein: „Bez zmiany sposobu myślenia, 
nie będziemy w stanie rozwiązać problemów, jakie stworzyliśmy 
przy obecnym trybie myślenia”. Trzeba wyjść z tego zaklętego 
kręgu.      Piotr Poznański, pieszy, rowerzysta i kierowca w jednym

Kia odjechała
LISTY DO REDAKCJI Wyjdźmy z zaklętego kręgu
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czasem w Europie po raz pierwszy stwierdzono obecność tego 
wtyka w roku 1999 we Włoszech. Od tego czasu szybko zaczął 
pojawiać się przede wszystkim w zachodniej i południowej części 
naszego kontynentu, a w 2007 roku zauważono wtyka amerykań-
skiego w Polsce, konkretnie we Wrocławiu i w Miechowie na 
Wyżynie Małopolskiej. Od tego czasu lista polskich stanowisk 
gatunku rośnie błyskawicznie, aż wreszcie wtyk amerykański 
trafił na łamy codziennej prasy, stając się bohaterem groźnie 

wybrzmiewających doniesień, 
iż oto pojawił się kolejny nie-
chciany gość, próbujący na czas 
zimowej hibernacji zaanektować 
różne szpary i zaciszne zakątki  
i zakamarki ludzkich domostw. 
O sukcesie tego amerykańskiego 
„agresora” w kolonizacji naszego 
kraju najlepiej świadczy szybka 
reakcja firm deratyzacyjnych, 
które za „drobną” odpłatnością 
oferują stosowne zabiegi, po-
zwalające ponoć pozbyć się tego 
pluskwiaka z mieszkań i domów.

 Doprawdy jest się czego po-
zbywać! Wtyk amerykański to 
stworzenie o imponujących jak 
nasze przyzwyczajenia rozmia-
rach – długość ciała dorosłego 
osobnika to 1,5-2 cm, a do tego 
dochodzą długie nogi i takież 
czułki. Wydłużona i ostro zakoń-
czona głowa jest zwykle brązowa 
lub czarna, z mniej lub lepiej 
widocznymi trzema czerwono-
żółtymi podłużnymi smugami. 
Na brązowożółtych pokrywach 
skrzydeł jasne linie „żyłek” two-

rzą deseń w kształcie litery „H”. Łatwo również dostrzec na 
goleniach tylnych nóg charakterystyczne, blaszkowate rozsze-
rzenie. Trudno nie zauważyć tak dużego i ubarwionego owada, 
zwłaszcza, że stworzenie to do szybkich nie należy – „na piechotę” 
porusza się raczej wolno i poniekąd dostojnie, a i jego lot trudno 
nazwać wirtuozerskim. Jak więc to raczej powolne i niezbyt lotne 
stworzenie w takim tempie potrafiło skolonizować całkiem spory 
kawałek ziemskiego globu? Przy pomocy człowieka oczywiście, 
a w zasadzie za pośrednictwem różnorakich środków transportu, 
które wtyk wykorzystuje jako pasażer na gapę.

Czy mamy się obawiać  wtyka amerykańskiego? W tej kwestii 
zdania są podzielone. Warto przede wszystkim wiedzieć, że jest 
to gatunek roślinożerny, odżywiający się sokami roślin i zupełnie 
nie zainteresowany nami jako potencjalnym źródłem pożywienia. 
Pluskwiak ten ma imponującą tzw. kłujkę, przy której blado 
wypada narząd kłująco-ssący pospolitego komara. Tyle tylko, że 
kłujka wtyka służy do wysysania z szyszek i igieł drzew iglastych 
płynnego pokarmu, a nie do nakłuwania naszych ciał. Owszem 
spotkać można doniesienia, że kiedyś kogoś jakiś wtyk amery-
kański „dziabnął”, co wywołało reakcje podobne do użądlenia 
przez osę czy pszczołę, ale jestem pewien, że są to zdarzenia 
przypadkowe, a wtyki użyły swej „gęby” zapewne przymu-
szone okolicznościami, niejako w obronie własnej. W zasadzie  
w każdym popularnym tekście o tym gatunku wspomina się 
także niezbyt aromatyczną woń, jakie pluskwiaki te wydają po… 
rozgniecieniu. No cóż, może niekoniecznie trzeba od razu zabijać 
te owady? W naszych domostwach szukają jedynie miejsca na 
czas zimowej hibernacji i zapewne wiele z nich już sobie od-
powiednie leża znalazło, wykorzystując nieuwagę gospodarzy. 
Zdecydowanie gorzej inwazja amerykańskiego wtyka przed-
stawia się z punktu widzenia drzew, leśników czy ogrodników. 
Jest to tzw. gatunek polifagiczny, czyli chętnie żeruje na igłach 
i szyszkach kilkudziesięciu gatunków drzew iglastych, z sosną 
pospolitą, sosną czarną, wejmutką czy limbą na czele. Biorąc pod 
uwagę szybkość z jaką ten wtyk kolonizuje nowe obszary oraz 
umiejętność przeżywania w różnych warunkach klimatycznych, 
można spodziewać się, że oto zadomowił się w Polsce intruz, 
który kondycji lasów i drzew – mocno nadszarpniętej zmianami 
klimatycznymi – nie poprawi.                      Aleksander Dorda

Dziwnie i poniekąd wieloznacznie brzmi tytuł niniejszego arty-
kuły, nieprawdaż? Wtyk przywołuje bowiem przeróżne skojarzenia. 
Może to „męski” odpowiednik swojskiej wtyczki, czyli elementu 
niezbędnego w naszym codziennym życiu, tak mocno zależnym 
od elektryczności i sprzętu „chodzącego na prąd”? Nie, chociaż 
według internetowego „Słownika języka polskiego” wtyk to „ele-
ment odbiornika energii elektrycznej współpracujący z nasadką 
przewodu zasilającego”. Żyjemy w dobie komputerów, uzależnieni 
w coraz większym stopniu od róż-
nych aplikacji i programów kompu-
terowych, w których co rusz spotkać 
można wtyczki, czyli – tym razem 
według Wikipedii – „dodatkowe 
moduły do programu komputero-
wego, które rozszerzają możliwości 
produktu wyjściowego”. Może więc 
wtyk to taka nieco poważniejsza 
wtyczka, a może hakerski „wytrych” 
umożliwiający co nieco popsocić 
w tym lub owym komputerze czy 
smartfonie? Nic z tych rzeczy. Wtyk 
nie jest również męską formą wtycz-
ki rozumianej jako szpieg, tajniak 
czy szpicel. Chociaż gdyby się tak 
głębiej zastanowić, to jednak wtyk 
amerykański ma coś wspólnego 
z „agentem”, tyle że nie jakiegoś 
wrogiego imperium czy organiza-
cji przestępczej, ale zaoceanicznej 
fauny.

Wtyk amerykański to przedstawi-
ciel pluskwiaków różnoskrzydłych. 
Nie brzmi to zbyt ładnie i interesu-
jąco? No cóż, pluskwiaki z różnych 
przyczyn, ale przede wszystkim za 
sprawą cieszącej się jak najbardziej 
zasłużoną złą sławą pluskwy domowej, nie mają tzw. dobrej prasy, 
a wtyk amerykański raczej fatalnej reputacji pluskwiakom nie 
poprawi. Mamy jesień i tradycyjnie – choć w istocie od kilku, 
może ledwie 10 lat – w różnych mediach natknąć się można na 
utrzymane w mniej lub bardziej alarmistycznym tonie artykuły 
ostrzegające o „czyhających” zewsząd owadach, które zdają się 
dybać na nasze zdrowie i życie, a przede wszystkim próbują we-
drzeć się do domów i mieszkań, naruszając nasz mir domowy. Co 
nad wyraz charakterystyczne i typowe dla naszych czasów (cóż, 
taki mamy klimat, a w zasadzie postępujące zmiany klimatu), bo-
haterami tychże doniesień są w zasadzie tylko i wyłącznie owady 
należące do gatunków obcych dla naszej rodzimej fauny. Proszę 
się przez chwilę zastanowić – czy mniej więcej 15-20 lat temu 
mieliśmy jakieś problemy z biedronkami? Z tymi sympatycznymi 
i uroczo ubarwionymi stworzeniami, które nagminnie i z upodo-
baniem wysyłamy do nieba, co by przyniosły kawałek chleba? No  
w życiu! Aż tu proszę – oto w 2006 roku w Polsce po raz pierw-
szy pojawia się biedronka azjatycka, potocznie zwana również 
arlekinem lub harlekinem i prawie od razu okazało się, że w kraju 
nad Wisłą biedronki to niezwykle groźne zwierzaki. Szykując się 
na zimę owady te uwielbiają wciskać się do mieszkań i to od razu 
w dużej ilości. I „nagle” sympatyczna dotąd biedronka okazała 
się zwierzęciem w swej masie przerażającym, budzącym wstręt  
i obrzydzenie, na dodatek czasem niezbyt miło pachnącym, a raz na 
jakiś czas to i nawet gryzącym, co często u pogryzionych wywo-
łuje reakcje alergiczne. Na dodatek biedronka arlekin okazała się 
być zagrożeniem dla rodzimych gatunków biedronek, skutecznie 
konkurując z nimi o pokarm, a nawet objadając się ich jajami  
i larwami. Nic dziwnego, że ten azjatycki przybysz szybko uzyskał 
status gatunku inwazyjnego.

Poniekąd wtyk amerykański – mimo braku jakichkolwiek ro-
dzinnych koligacji z biedronką azjatycką – podąża „drogą” tegoż 
chrząszcza i zaczyna zajmować w powszechnym mniemaniu  
i świadomości podobne miejsce. Bo też i europejska oraz polska 
historia tego gatunku jest zaskakująco podobna do dziejów bie-
dronki arlekina. Wtyk amerykański na gatunkową nazwę zasłużył 
swym pochodzeniem – ojczyzną tego pluskwiaka jest kontynent 
północnoamerykański, a pierwotny obszar występowania obejmuje 
południową Kanadę, zachodnią część USA oraz Meksyk. Tym-

BLIŻEJ 
NATURY

WTYK AMERYKAŃSKI
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NOWY REKORD

JESIENNY PÓŁMARATON W SŁONECZNYCH BESKIDACH
ustronianka Anna Chowaniok – również 
Fantastic Team – uplasowała się na miejscu 
24. z czasem: 2:31:48. Pozostali repre-
zentanci naszego miasta zajęli pozycje:  
8. Jacek Brzozowski (2:18:15), 76. Joanna 
Gwiazdowska (2:55:03), 88. Kasia Cie-
ślar (3:01:05), 143. Agnieszka Domagała 
(3:39:39). 

Na mecie każdy zawodnik otrzymał me-
dal, ciepły posiłek i napoje, a swój podziw 
dla determinacji biegaczy wyrazili i na-
grody wręczyli: członek Zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego, radny powiatowy Stani-
sław Malina, radny Artur Kluz, przewodni-
czący Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki 
Społecznej Rady Miasta Ustroń, naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń Barbara 
Niemczyk, prezes Stowarzyszenia Jaszo-
wiec i właściciel „Kolejarza” Andrzej Szy-
manek, wiceprezes Ewa Lankocz, działacz 
Stowarzyszenia i przewodniczący Zarządu 
Osiedla Ustroń Polana Roman Zorychta 
oraz Anna Sikora, utytułowana ustrońska 
biegaczka i trenerka. 

Uczestnicy Orłowa Trail przyjechali  
z całej południowej Polski, od Wrocławia 
po Kraków, ale także z Tomaszowa Ma-
zowieckiego i Warszawy, a jeden z nich 
tak ocenił Orłowa Trial: – Bardzo dobry 
bieg, super trasa, dobrze oznakowana, mili 
ludzie. Okazuje się że za 60 zł wpisowego 
można przygotować pakiet z koszulką, izo, 
batonem i porządnym posiłkiem po biegu. 
Inni powinni brać przykład.                     (mn)

Organizowanych jest coraz więcej bie-
gów ekstremalnych, przykładem jest Bar-
barian Race czy Piekło Czantorii, ale nie 
ma to jak stary dobry bieg górski, tym 
bardziej, że góry najpiękniej prezentują się 
właśnie jesienią. Nie wiem, czy biegacze 
mieli czas i siły podziwiać na trasie wi-
doki, na pewno oddawali się temu kibice, 
członkowie rodzin i przyjaciele sportow-
ców, którzy licznie stawili się na starcie 
Orłowa Trail. 

Ten dość ciężki technicznie, pełen nie-
spodzianek półmaraton po nieznanych 
ścieżkach Beskidu Śląskiego prowadził 
wyczynowców przez Orłową, Palenicę 
i Skalicę. Liczył 22 kilometry, 1300 m 
przewyższenia i zyskał już spore grono 
sympatyków, o czym świadczyć może 
liczba startujących, a sklasyfikowano 
ponad 160 osób. Organizatorzy zaprosili 
je na ul. Stromą u stóp hotelu „Kolejarz”, 
który był też współorganizatorem biegu. 
Uczestników Orłowa Trial powitał prze-
wodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin 
Janik życząc wytrwałości oraz satysfakcji 
z indywidualnych osiągnięć. 

Na najszybszego zawodnika trzeba 
było czekać niecałe 2 godziny, a był nim 
Piotr Koń z Ręczna, który pokonał trasę  
w czasie: 1:57:28, drugi był Krzysztof 
Grudzień z Bładnic Dolnych (2:02:43), 
3. miejsce zajął Robert Dudzik z Mszany 
Dolnej (2:10:09.00), a 4. najlepszy ustro-
niak – Łukasz Ząber (2:13:33). Najlepsza 
zawodniczka przyjechała do Jaszowca 

z Krakowa. Beata Winiarczyk-Jadach 
trasę pokonała w czasie: 2:24:20. Dru-
ga była Agnieszka Krowicka również 
z Krakowa (2:24:30), 3. miejsce zajęła 
Marzena Ogierman-Dykas z Orzesza, re-
prezentująca ustroński klub Anny Sikory 
Fantastic Team (2:26:26.00). Najlepsza 

Organizatorami półmaratonu Orłowa Trail byłi: Stowarzyszenie Jaszowiec, Fantastic Ania Sikora i Miasto Ustroń.                 Fot. M. Niemiec

Najlepsi ustroniacy: Anna Chowaniok i Łukasz 
Ząber.                                    Fot. M. Niemiec

Podczas zawodów Hydrodynamic 2019  
w Wiedniu Mateusz Malina poprawił wynik 
AIRDA WR w konkurencji basenowej DYN BF, 
czyli pływaniu poziomo w dwóch płetwach 
z wynikiem 250 metrów w czasie 4:43. Jak 
pisze sportowiec było to dla niego niespo-
dzianką, ponieważ celem zawodów było 
zdobycie większej statyczności, a nie lepszy 
wynik. Mateusz jest na etapie rehabilitacji 
kolana po niewielkiej kontuzji i jeszcze nie 
rozpoczął treningu fizycznego oraz siłowego 
do nowego sezonu, mógł więc wykorzystać 
wyłącznie formę, która bez treningu jest 
coraz słabsza. Mimo to wypadł o 10s lepiej 
niż podczas zawodów, które odbyły się przed 
3 tygodniami. 
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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.

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

Brykiet bukowy, buk suchy 
workowany, drewno podpałko-
we – kartony, węgiel groszek 
workowany. (33) 854-47-10.

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

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

MOBILNY FRYZJER dla 
osób starszych, seniorów, 
emerytów, zapracowanych pań  
i panów, zabieganych mam 
oraz dzieci! Zadzwoń przyja-
dę! 505-152-958.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

WHISKY NA STÓŁ
Adam Makowicz tym razem nieco wcześniej – bo w październi-

ku – zagra charytatywnie i jak zawsze pięknie dla wielbicieli jego 
muzyki, których ma wielkie grono. Ten koncert prócz wielkiego 
artyzmu niesie za sobą ogrom ciepła i zawsze tchnie optymizmem 
dzięki osobowości Mistrza Fortepianu” – tak o koncercie, który 
odbył się 24 października w „Prażakówce”, napisano w folderze 
wydanym z okazji 10. jubileuszu Ustrońskiej Jesieni Muzycznej. Ale 
był to już jedenasty koncert jazzmana w naszym mieście.

KONIEC II ETAPU
Zakończył się drugi etap prac remontowych w budynku przy 

ul. Mickiewicza l, gdzie od lat mieszczą się poradnie lekarskie. 
Kiedyś w budynku tym funkcjonowała przychodnia rejonowa, 
przychodnia chorób płuc, gabinety lekarzy dermatologów, laryn-
gologów, okulistów, ginekologów oraz laboratoria. Po reformie 
służby zdrowia cieszyński ZOZ powoli rezygnował z kolejnych 
poradni. Zaczął za to działać największy niepubliczny zakład 
opieki zdrowotnej, skupiający lekarzy rodzinnych i pierwszego 
kontaktu. Pozostała też „zozowska” przychodnia chirurgiczna 
oraz prywatne: stomatologiczna i ginekologiczna. A budynek 
był własnością powiatu, który chciał sprzedać nieruchomość.  
W listopadzie 2007 roku ustroński samorząd podjął decyzję  
o kupnie, ponieważ ewentualny prywatny właściciel, najprawdo-
podobniej zdecydowałby się na bardziej opłacalną działalność. 
Zwłaszcza, że przychodnia położona jest w bardzo atrakcyjnym 
miejscu – w samym centrum miasta, w pobliżu parku. 

ZAŚLUBIONY
24 października 2009 r. felietonista Gazety Ustrońskiej, fi-

lozof z Uniwersytetu Śląskiego, Marek Rembierz, przestał być 
kawalerem, co chyba warte jest odnotowania w prasie. Jego 
wybranką została..., czy raczej wybrała go Maria Teresa Misik. 
Ślubu udzielał w kościele Dobrego Pasterza w Polanie ks. biskup 
Janusz Zimniak w asyście dziesięciu księży. Ks. proboszcz Alojzy 
Wencepel stwierdził na wstępie, że pierwszy raz w tym kościele 
biskup udziela ślubu. Po zaślubinach były życzenia, które trwały 
prawie tyle samo, co sama ceremonia. Zbójnicy podarowali mał-
żonce zbójnika filozofa ciupagę, ale znając Marka, na pewno się 
nie przyda. Wszystko przypieczętował armatni strzał odpalony 
przez pannę młodą.                                            Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 29.10.2009 r.

3.11 18.00 Koncert Adama Makowicza, MDK „Prażakówka”, bilet 
   40 zł 
8.11 17.00 Spotkanie autorskie z Dariuszem Zalegą, autorem 
   książki „Śląsk zbuntowany” poprowadzi Andrzej  
   Drobik, czytelnia MBP 
8.11 18.00 Zespół „Dzień Dobry” – Legendy muzyczne, MDK  
   „Prażakówka”, bilety 25 zł 
9.11 7.00-18.00 30 Bieg Legionów, al. Legionów
9.11 12.00 75. rocznica rozstrzelanych mieszkańców Ustronia, SP -1 
9.11 16.00 Requiem dla pomordowanych – koncert Krzysztofa 
   Durlowa i Joanny Lipowczan-Stawarz, Muzeum Ustrońskie
11.11.  Uroczystość patriotyczna z okazji Narodowego Święta  
   Niepodległości, więcej informacji obok
12.11 16.15 Wernisaż wystawy Gabrieli Pająk „Piękno przyrody,  
   kwiatów i koni”, Czytelnia Katolicka
13.11 16.15 Francuski album Wspólnoty św. Klemensa – z okazji 
   pierwszej rocznicy śmierci ks. Leopolda Zielasko, 
   Czytelnia Katolicka
14.11 16.15 Wieczór autorski Danuty Kapołki, prowadzenie Danuta 
   Koenig, Czytelnia Katolicka
15.11 18.00 Pomyśl o mnie – koncert piosenek Anny German, MDK 
   „Prażakówka”, bilety 25 zł
16.11 00.00-17.00 Piekło Czantorii, Szczegółowe informacje: 
   beskidzka160.pl/pieklo-czantorii/

31.10-1.11  Lawenda    ul. Skoczowska 137    tel. 855-10-14
2-3.11     Centrum    ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
4-5.11     Pod Najadą    ul. 3 Maja 13     tel. 854-24-59
6-7.11    Centrum    ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
8-9.11    Na Szlaku    ul. 3 Maja 46      tel. 854-14-73
10-11.11   Rumiankowa    ul. Skoczowska 76    tel. 300-30-40

DYŻURY APTEK

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

Jesienny kotek Benio został znaleziony w Ustroniu na ul. 
Szpitalnej. Miły, sympatyczny, ma dobre relacje z innymi 
kotami oraz z pieskami. Uwielbia być głaskany i przytulany. 
Kocie sprawy załatwia w kuwecie. Został odrobaczony i za-
szczepiony. Czeka na nowy dom w Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Zwierząt „AS”, tel. 606 911 687.

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE 
Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA
Program uroczystości
Godz. 10.30  Nabożeństwo Ekumeniczne w Kościele Ewan-

gelicko-Augsburskim Ap. Jakuba Starszego
Godz. 11.30  Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, 

uczestników uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Narodowej 
(Ustroń-Rynek)

Godz. 12.00  Uroczystość patriotyczna. Złożenie kwiatów 
przy Pomniku Pamięci Narodowej

Godz. 13.00  Koncert orkiestry dętej na ustrońskim Rynku
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Nie taki dawny Ustroń, 2007 r.                                  Fot. W. Suchta                              

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) coś mało realnego, 8) w telewizji szuka 
żony, 9) grudniowa solenizantka, 10) odrobinka czegoś, 
12) żydowskie „pokój wam”, 14) grecki bóg handlu,  
15) grzecznościowe gesty, 16) dodatek do kamery,  
19) soczysty owoc egzotyczny, 22) pomiędzy łożyskami 
w kole, 23) strój karateki, 24) ozdobny płot.
PIONOWO: 2) przydatna w kuchni, 3) szkolna albo ar-
tystyczna, 4) miasto w Rumunii, 5) kłoda drewna, 6) typ 
lamp ściennych, 7) ptak czczony w Egipcie, 11) gatunek 
żółtego sera, 13) brat w klasztorze, 17) lasy na Syberii,  
18) metalowa pokrywa nad kanałem, 20) świetlna reklama, 
21) jeden ze znaków drogowych. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie pod odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwią-
zania oczekujemy do 8 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 41 

BUDŻET OBYWATELSKI   
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Lidia Tomiczek 
z Ustronia, ul. Olchowa. 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
43/2019/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                       F. Wardener 1926 

43/2019/4/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Mokate pobudza myślenie!

Czego żałuje szachista, że nie zrobił tego wcześniej?
Poznanie historii szachów.
Obecnie większość graczy skupia się tylko na wymiernym 

aspekcie samej gry. Jednak gdy słyszysz arcymistrza lub osoby 
o wiedzy szachowej rozmawiających o klasycznych szachach, 
mistrzach świata lub meczach o mistrzostwo świata, możesz tylko 
podziwiać i życzyć sobie, żebyś znał połowę tych opowieści.
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SNY 
SPEŁNIAJĄ SIĘ 

PO RAZ KOLEJNY

Po serii dwóch kolejnych zwycięstw 
podopieczni trenera Mateusza Żebrow-
skiego udali się do Wodzisławia, gdzie 
czekało na nich nie lada wyzwanie, ponie-
waż ich rywalem była zajmująca pierw-
sze miejsce w ligowej tabeli Odra. Od 
pierwszych minut tego spotkania częściej 
i groźniej atakowali gospodarze, jednak  
w bramce Kuźni bardzo dobrze spisywał się 
tego dnia Bartosz Sekuła. Prawdziwy popis 
swych wysokich umiejętności młody gol-
kiper dał w 71 minucie spotkania, kiedy to  
w jednej akcji zanotował aż trzy kapitalne 

interwencje. Niestety nie udało mu się  
w starciu z liderem zachować czystego 
konta, ponieważ w 25 minucie meczu 
uderzeniem z pierwszej piłki pokonał 
go Sławomir Musiolik. Piłkarze Kuźni 
nie zamierzali się poddawać i do samego 
końca grali niezwykle ambitnie i walecz-
nie. Dzięki takiej grze udało im się dopiąć 
swego, ponieważ w ostatniej minucie spot-
kania w polu karnym rywala sfaulowany 
został Michał Pszczółka. Z rzutu karnego 
nie pomylił się niezawodny Adrian Sikora, 
dzięki czemu Kuźnia wywalczyła cen-
ny punkt na niezwykle trudnym terenie.  
W przyszłej kolejce podopieczni trenera 
Mateusza Żebrowskiego rozegrają mecz  
w Ustroniu, a ich rywalem będzie Drze-
wiarz Jasienica.

Kuźnia Ustroń wystąpiła w składzie: 
Bartosz Sekuła – Damian Madzia (od 78 
minuty Anton Fizek), Michał Pszczółka, 
Arkadiusz Trybulec, Dariusz Rucki, Kon-
rad Kuder (od 58 minuty Jakub Waliczek), 
Jakub Wojtyła, Arkadiusz Jaworski (od 58 
minuty Tomasz Czyż), Mykhailo Lavruk, 

WYSZARPANY 
REMIS

APN Odra Wodzisław 
– KS Kuźnia Ustroń 

1:1

1 APN Odra Wodzisław 12 24 27:14 

2 KP GKS II Tychy S.A. 12 23 29:16 

3 LKS Unia Książenice 12 23 30:20 

4 LKS Goczałkowice-Zdrój 12 22 22:16 

5 LKS Czaniec 12 21 17:10 

6 MKS Czechowice-Dziedzice 12 20 25:23 

7 KS Kuźnia Ustroń 12 19 24:18 

8 LKS Drzewiarz Jasienica 12 19 24:24 

9 KS Polonia Łaziska Górne 12 18 15:17 

10 TS Podbeskidzie II BB 12 17 19:21 

11 LKS Bełk 12 16 21:29 

12 KS Spójnia Landek 12 13 13:16 

13 GKS Radziechowy-Wieprz 12 12 20:21 

14 MKP Odra Centrum Wodzisław 12 12 14:29 

15 LKS Wilki Wilcza 12 7 11:22 

16 KP Beskid Skoczów 12 5 18:33  

Paweł Sękowski (od 58 minuty Adrian 
Sikora), Maksymilian Wojtasik.

                                Arkadiusz Czapek

Ostatniej soboty piłkarze Nierodzi-
mia udali się do Kończyc Wielkich, by  
w ramach 13 kolejki skoczowskiej A Klasy 
zmierzyć się z miejscową Błyskawicą. 
Zdecydowanym faworytem tego spotka-
nia byli gospodarze, którzy prowadzenie 
objęli w 37 minucie meczu. Grad bramek 
padł dopiero po przerwie, czego efektem 
były aż cztery trafienia. Niestety wszystkie 
z nich były autorstwem piłkarzy Błyska-
wicy, którzy ostatecznie zwyciężyli 5:0. 

PIĘĆ BŁYSKÓW 
BŁYSKAWICY

1 LKS Pogórze 13 37 59:11 
2 UKS APN Góral Istebna 13 33 39:18 
3 LKS Kończyce Małe 13 25 33:17 
4 LKS Błyskawica Kończyce W. 12 23 32:14 
5 LKS Błękitni Pierściec 13 20 32:31 
6 KP Beskid II Skoczów 13 20 27:24 
7 LKS Olza Pogwizdów 13 18 26:26 
8 LKS Zryw Bąków 13 17 21:30 
9 LKS Beskid Brenna 13 15 19:23 
10 LKS Iskra Iskrzyczyn 13 12 26:44 
11 LKS Orzeł Zabłocie 13 10 20:34 
12 LKS Victoria Hażlach 12 9 13:22 
13 LKS Strażak Pielgrzymowice 13 8 16:40 
14 KS Nierodzim 13 8 25:54 
 

Ustrońscy zawodnicy spotkanie to koń-
czyli w dziesiątkę, ponieważ w 71 minucie 
drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartką ukarany został Daniel Husar. 

KS Nierodzim wystąpił w składzie: 
Robert Walarus – Krzysztof Słowiński, 
Mateusz Cieślar (od 67 minuty Szymon 
Danel), Szymon Górniok (od 53 minuty 
Daniel Husar), Dawid Kisza, Marcin 
Czyż, Sylwester Makarski, Dariusz Sto-
kłosa, Daniel Ciemała, Seweryn Sobota, 
Daniel Mężydło

Spotkaniem z Błyskawicą piłkarze 
Nierodzimia zakończyli pierwszą część 
sezonu, po której plasują się na ostatnim 
miejscu w ligowej tabeli. W dotychcza-
sowych trzynastu spotkaniach ustrońscy 
zawodnicy dwukrotnie zwyciężyli, tyle 
samo razy zremisowali oraz ośmiokrotnie 
zmuszeni byli przełknąć gorycz poraż-
ki. Najlepszym strzelcem zespołu po 
pierwszej rundzie jest Daniel Mężydło, 

LKS Błyskawica Kończyce Wlk 
– KS Nierodzim – 5:0

który aż dziesięciokrotnie pokonywał 
bramkarzy rywali. Tak okazały wynik 
daje mu czwarte miejsce w klasyfikacji 
najlepszych strzelców rozgrywek. 

                               Arkadiusz Czapek

Tak Kajetan Kajetanowicz podsumo-
wał tegoroczny Rajd Hiszpanii, który 
wraz z Maciejem Szczepaniakiem ukoń-
czyli na 3 miejscu w klasyfikacji WRC  
2 i awansowali jednocześnie na 2 pozycję 
w klasyfikacji generalnej WRC 2. Ustroń-
ski sportowiec podziękował kibicom  
i całemu zespołowi. Jak stwierdził to 
dzięki nim łatwiej było dodawać gazu  
w tej wymagającej rywalizacji.


