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Fot. M. Niemiec

OSTATNI KIOSK W MIEŚCIE
9 grudnia 1996 roku, w dniu swoich imienin Wiesława Sikora zaczęła prowadzić kiosk
przy ul. 3 Maja, w samym sercu miasta, nieopodal ratusza. Wspierał ją w tej działalności mąż - Jan Sikora. Przez prawie 23 lata w kiosku zaopatrywali się mieszkańcy
Ustronia i wczasowicze, a właściciele mieli okazję obserwować zmiany, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie. Zmiany, które ostatecznie doprowadziły do zamknięcia
kiosku, co stało się 31 października.
Więcej na str. 5

OPŁATY
I SENIORZY
24 października odbyła się XI sesja
Rady Miasta Ustroń kadencji 2018-2023,
obrady prowadził przewodniczący RM
Marcin Janik i zwyczajowo przywitał
gości, wśród nich radnych powiatowych,
burmistrza, wiceburmistrz, skarbnik i sekretarza miasta, przewodniczących zarządów osiedli, naczelników i pracowników
urzędu miasta, w tym Aleksandrę Kwiecień-Zawadę, naczelnik nowo powstałego Wydziału Architektury i Gospodarki
Gruntami, wyodrębnionego z Wydziału
Inwestycji, Architektury i Gospodarki
Gruntami. Obecny był też naczelnik Wydziału Inwestycji Andrzej Siemiński.
W związku z podejmowanymi uchwałami w sesji uczestniczył Jerzy Graca,
przedstawiciel ustrońskich seniorów oraz
Zofia Ferfecka, reprezentująca rodziny
osób zamordowanych przez hitlerowców
9 listopada 1944 roku. Jednogłośnie podjęto uchwałę o powołaniu Rady Seniorów
Miasta Ustroń. W uzasadnieniu uchwały,
które napisał przewodniczący Janik czy(cd. na str. 6)
tamy:

1 listopada przed ustrońskimi cmentarzami odbyły się tradycyjne kwesty. Na zdjęciu z lewej strony Monika Zawada, prezes Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” z małymi współpracownikami przed Cmentarzem Komunalnym, a z prawej strony wejście na
cmentarz katolicki przy ul. Daszyńskiego i wolontariusze kwestujący dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi, prowadzącego Ośrodek
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nierodzimiu. Więcej na str. 4
Fot. W. Suchta, L. Szkaradnik
7 listopada 2019 r.
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XIX DNI KLEMENSOWE WPROWADZONO ZMIANY
12-17 LISTOPADA 2019 r.
12.11.2019 - wtorek Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka,
godz. 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,
godz. 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, godz. 16.15 – Wieczór autorski – Popołudniowe wiersze,
popołudniową porą – wpadnij, pogadamy wierszem – Danuta
Kapołka; – prowadzenie – Danuta Koenig.
15. 11.2019 - piątek Kościół św. Klemensa, 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

XX JUBILEUSZOWA

USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA
ZESPÓŁ DZIEŃ DOBRY – LEGENDY MUZYCZNE
Opierają się wyłącznie na akustycznym instrumentarium
(gitary, skrzypce, akordeon, drobne instrumenty perkusyjne)
a potrafią tak pięknie nim się posługiwać, że słuchacz zdumiony
nie może wyjść z podziwu nad nowatorskością ich występu.
Swoją muzykę określają mianem „pozytywnej akustycznej fali”
i maja rację, bowiem słuchając Dzień Dobry nie sposób się smucić. Pięciu przesympatycznych muzyków/wokalistów z prawdziwą radością występuje na scenie zarażając słuchaczy pozytywną,
świetlistą energią. Nie wiem jak to robią, ale to robią. Na scenie
„Prażakówki” zadebiutowali w ubiegłym roku z piosenkami
Marka Grechuty, tym razem ich koncert przebiegnie pod hasłem
„Osiecka, Młynarski, Stachura”. Mają swoje, czasem zaskakujące
aranżacje – ale zawsze piękne, inspirujące, zadziwiające. Jak
trzeba śpiewają łagodnie, zaś innym razem widać pazur w ich
koncercie. Jest to niesamowity zespół z którym chce się obcować,
na który chce się patrzeć i którego chce się słuchać. Zapraszam
8 listopada na godz. 18.00, bilety w cenie 25 zł już w sprzedaży.
Dyrektor MDK Barbara Nawrotek-Żmijewska
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W Ustroniu, a także w Cieszynie
i Skoczowie odbyły się kwesty
w Dniu Wszystkich Świętych.
Na cieszyńskim Cmentarzu Komunalnym kwestowano po raz
25 zbierając datki na ratowanie
zabytkowych grobów.

* * *

XXI Zaduszki Istebniańskie wypełniły wspomnienia o Jerzym
Kukuczce, wybitnym himalaiście, który 30 lat temu poniósł
śmierć podczas zimowej wspi-
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naczki na Lhotse. Jego postać
i dokonania przybliżył Krzysztof Wielicki.

* *Technicznych
*
Zespół Szkół

w Cieszynie nosi imię pułkownika Gwido Langera – słynnego
współautora złamania szyfrów
niemieckiej Enigmy. Szkoła,
która na oświatowej mapie jest
od ponad 105 lat, może również
poszczycić się sztandarem.

* * *

W sali konferencyjnej Zamku
w Cieszynie wręczone zostały stypendia dla utalentowanych uczniów klas maturalnych
i studentów pierwszego roku.
Pomoc finansową z Funduszu
Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego, który działa pod egidą

W ubiegłym tygodniu w naszej Gazecie Ustrońskiej miał się
ukazać wywiad z członkiem Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
Christianem Jaworskim. Jednak w dniu zamknięcia numeru
odbyła się sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, na której nieoczekiwanie odwołano Christiana Jaworskiego z pełnionej
funkcji. Artykuł o odwołaniu ukazał się zamiast wywiadu.
Poniżej zamieszczamy jego fragment, zawierający wypowiedź
Christiana Jaworskiego dotyczącą zmian, wprowadzonych
w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.

– Wprowadziliśmy bardzo istotne zmiany niwelujące kolejki,
będące utrapieniem dla wielu mieszkańców naszego powiatu.
W ciągu ostatnich miesięcy osobiście pracowałem nad wdrożeniem systemu rezerwacji terminów w Wydziale Komunikacji.
Obecnie każda osoba, która chce załatwić sprawę w wydziale,
zarejestrować pojazd lub odebrać dowód rejestracyjny, może
umówić się na wizytę, wybierając odpowiedni dzień i godzinę.
Rezerwacji terminu można dokonać osobiście w punkcie informacyjnym wydziału, telefonicznie, dzwoniąc pod nr 33 47 77 347 lub
internetowo poprzez stronę powiatu: https://www.powiat.cieszyn.
pl/szybkieMenu/internetowa-rezerwacja-terminow. Rezerwując
termin przez internet lub w inny sposób, klient oszczędza czas
i otrzymuje gwarancję, że zostanie obsłużony podczas swojej
wizyty w urzędzie. Dokonując rezerwacji należy podać niezbędne
dane, następnie wysłany zostanie kod z numerem rezerwacji,
który należy wprowadzić do biletomatu stojącego w wydziale.
W kolejnym kroku wydrukowany zostanie zarezerwowany bilet
kolejkowy, a z nim szybko zostaniemy poproszeni do odpowiedniego okienka.
Zachęcam mieszkańców Ustronia, by korzystali z tej możliwości i umawiali się na terminy, najlepiej przez internet.
Wprowadziliśmy również system powiadamiania SMS-owego.
Działa on na takiej zasadzie, że są wysyłane trzy SMS-y. Pierwszy SMS informuje o stanie kolejki. Drugi SMS przychodzi do
oczekującego, jeśli kolejka zmniejszy się do dwóch osób. Trzeci
SMS zawiera informację z prośbą o podejście do konkretnego
stanowiska obsługi.
(NB)

NA PAMIĄTKĘ 9 LISTOPADA
Muzeum Ustrońskie zaprasza na koncert REQUIEM DLA
POMORDOWANYCH, upamiętniający ofiary tragedii 9 listopada 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 (w sobotę) o godz.
16:00. Rozpocznie się złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową przy Muzeum Ustrońskim.
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,
otrzymało kilkanaście dziewcząt
i chłopców ze szkół powiatu.

* Towarzyskiego
* *
Klub Tańca

„Dance Step” w Skoczowie
wystartował w 1993 roku. Na
początku było w nim 9 par.
W ciągu dekady tancerze odnieśli wiele sukcesów na krajowych
i zagranicznych parkietach. Jubileuszu 15-lecia klub niestety
nie doczekał.

* * *

Władze gminy Brenna pogratulowały zespołowi dziecięcemu
„Sójki” pod kierunkiem Anny
Musioł. Dziewczynki zdobyły
Grand Prix i statuetkę „Szczyglika” podczas „Śląskiego Śpiewania 2019”. W nagrodę wystąpiły

w Koszęcinie przed koncertem
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

* * *

W nadolziańskim grodzie rośnie kilkadziesiąt pomników
przyrody. To drzewa chronione
w szczególny sposób, głównie
ze względu na swój wiek i rzadkość występowania. Przykładem są lipy, dęby, tulipanowce,
klony srebrzyste.

* * *

Drewniany zabytkowy kościół
w Kaczycach został przeniesiony na teren wsi na początku lat
70. ubiegłego wieku z Ruptawy.
Świątynię wzniesiono jednak
w 1620 roku. Kaczycka parafia
została wydzielona z pogwizdowskiej i samodzielnie funkcjonuje od 1976 roku.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:
Wanda Biernat zd. Boczek
Wiktor Byczuk 		
Krystyna Chwastek zd. Nowak
Maria Cipold zd. Wnuk
Anna Czyż zd. Niedoba
Marta Glajc
Wacław Gorgosz
Marian Janicki 		
Waldemar Kolondra
Franciszek Korcz
Helena Kral zd. Kocjan
Anna Michalak zd. Szubert
Andrzej Pilch 		
Zuzanna Pinkas zd. Czyż
Helena Stryja zd. Łamacz
Natalia Tułecka zd. Brzósko
Paweł Zwierniak
Bronisława Żurek zd. Gawlas

lat 85
lat 90
lat 93
lat 80
lat 85
lat 97
lat 85
lat 90
lat 80
lat 93
lat 91
lat 97
lat 80
lat 90
lat 80
lat 91
lat 80
lat 90

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112

ul. Stalmacha
ul. Konopnickiej
ul. Topolowa
ul. Źródlana
ul. Dominikańska
ul. Katowicka
ul. Porzeczkowa
ul. Szeroka
ul. Kasprowicza
ul. Wantuły
ul. Chałupnicza
ul. Spółdzielcza
ul. Belwederska
ul. Skoczowska
ul. Liściasta
ul. Słoneczna
ul. 3 Maja
ul. Drozdów

* * *

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

PODATKI 2019
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności IV
raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 15.11.2019 r. Wpłaty
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na
decyzji podatkowej.

* * *

WARSZTATY DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Program uroczystości
Godz. 10.30 Nabożeństwo Ekumeniczne w Kościele Ewangelicko-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

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

* * *

* * *

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA

BEZPIECZNY SENIOR
WYKŁAD UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na wykład
pt.: „Bezpieczny senior”, który odbędzie się 27 listopada o godz.
10.00 w Muzeum Ustrońskim. O bezpieczeństwie seniorów
mówić będzie policjant, aspirant Tomasz Pszczółka. Serdecznie
zapraszamy. Wstęp wolny.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Karol Gluza		
Ryszard Kosowski
Erwin Cymorek

lat 77
lat 63
lat 77

ul. Polańska
ul. Słoneczna
os. Cieszyńskie
44/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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 Uniwersytetu
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, wyjechało
do Hiszpanii bronić Republiki. Autor przywraca pamięć o nich
jako o ludziach z krwi i kości, a nie z propagandowych pomników – stawianych czy obalanych. To historia widziana oczyma
Ślązaków, których los rzucił za Pireneje, a potem rozsiał po
całym świecie.
44/2019/2/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

7 listopada 2019 r.
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30. BIEG LEGIONÓW

Po raz 30 w Ustroniu zorganizowany będzie BIEG LEGIONÓW.
9 listopada na al. Legionów wystartować będzie można na jednym
z trzech dystansów: 5 km, 10 km lub w sztafecie na 100 km.
Program:
- godz. 7.00 – 7.30 – weryfikacja zgłoszonych sztafet, wydawanie
pakietów startowych,
- godz. 07.45 – odprawa techniczna i honorowe rozpoczęcie
startu,
- godz. 08.00 – start biegu sztafetowego,
- godz. 11.00 – 14.00 – czynne biuro zawodów dla biegu na 5
km i 10 km,
- godz. 15.00 – start biegu 10 km, 5 km,
- godz. 17.00 – zakończenie biegu 10 km, 5 km – ogłoszenie
wyników, dekoracje,
- godz. 18.00 – zakończenie biegu sztafetowego.
Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną www.pomiaryczasu.pl

SPRZĄTANIE DZIELNIC

Zbiórka przed cmentarzem ewangelickim.

Fot. L. Szkaradnik

LISTOPADOWE
KWESTY
1 listopada, gdy od rana do zmierzchu mieszkańcy Ustronia
gremialnie odwiedzają miejsca wiecznego spoczynku, by pomodlić się nad grobami swoich bliskich już od lat tradycyjnie
urządzane są kwesty na cele miejscowych stowarzyszeń.
Przed cmentarzem katolickim zbierali datki na Ośrodek
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nierodzimiu
jego pracownicy i rodzice dzieci związanych z tą placówką,
a efektem tej zbiórki była kwota 4997 zł.

W słoneczne, sobotnie dopołudnie 19 października zebrali się
chętni z dwóch dzielnic Lipowca i Nierodzimia na wspólne sprzątanie. Po zaopatrzeniu się w worki, rękawiczki oraz rozdzieleniu
się na grupy wszyscy wyruszyli w teren. Po przejściu nowych
szlaków, ale również tych, które były sprzątane w czasie wiosennych porządków, udało się zapełnić sporo worków. Budującym
był fakt, iż na trasach, które sprzątane były poprzednim razem
znajdowało się niewiele śmieci. Po zakończonym sprzątaniu
w ramach poczęstunku była kiełbaska z grilla i ciasto. Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które wzięły udział
w sprzątaniu.
(MK)

U bramy cmentarza ewangelickiego kilkanaście wolontariuszy
oraz przedstawiciele władz miasta pełniło dyżur przy skrzynce
do zbiórki charytatywnej na Ewangelickie Stowarzyszenie
„Maria-Marta”, zrzeszające osoby niepełnosprawne wraz z ich
rodzinami, gdzie zebrano 3640 zł.
Z kolei na naszej ekumenicznej nekropolii, zwanej popularnie
cmentarzem komunalnym z puszkami do kwestowania dyżurowało 11 osób dorosłych i 15 dzieci jako wolontariusze ze Stowarzyszenia „Można Inaczej” i zgromadzono 1812 zł.
Stowarzyszenia dziękują wszystkim darczyńcom za gest serca
i ofiarność, a pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na różnorodną i jakże pożyteczną działalność statutową.
44/2019/3/R
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Pracownicy gazety w czwartki zamieniają się w... gazeciarzy. Na zdjęciu Bożena Przybyłka
przed kioskiem RUCH-u na ul. Cieszyńskiej w 2005 roku.
Fot. M. Niemiec

OSTATNI KIOSK W MIEŚCIE
(cd. ze str. 1)

A jeszcze w 2005 roku działało w naszym mieście 12 kiosków prywatnych lub
w ajencji RUCH-u. Dysponujemy takimi
szczegółowymi danymi, gdyż od 30 lat
prowadzimy sprzedaż Gazety Ustrońskiej,
a niemal każdy otwierający się kiosk czy
sklep z prasą chciał mieć Ustrońską w
sprzedaży. Dzięki temu mogliśmy obserwować, co się otwiera, a co zamyka,
i śledzić zmiany na handlowej mapie
miasta. Według faktur sprzedaży na 17
listopada 2005 roku odwiedzaliśmy 42
punkty sprzedaży, dzisiaj dowozimy gazetę do 24 punktów. Już te liczby pokazują,
że obecnie funkcjonuje mniej sklepów,
a zniknęły głównie te małe, rodzinne.
Wpływ na likwidację sklepów i kiosków
miało powstanie dużych sklepów, a także
coraz większa liczba samochodów, które

stały się stosunkowo łatwo dostępne, a co
za tym idzie nowy styl robienia zakupów.
Już nie szło się do kiosku po dwie – trzy
rzeczy, tylko jechało do dużego sklepu
z dużym parkingiem i tam kupowało
wszystko, co potrzebne i dużo tego, co
niepotrzebne.
Państwo Sikorowie zrezygnowali z prowadzenia kiosku, bo stało się dla to nich
nieopłacalne. Mimo pracy od wczesnych
godzin rannych do późnego popołudnia,
trudno im było utrzymać rentowość tej
działalności handlowej.
– Zaczynaliśmy jako najemcy RUCH-u
i wtedy dobrze nam się powodziło – wspomina Wiesława Sikora. – Wprawdzie byliśmy zobligowani do pobierania towaru
z hurtowni tego przedsiębiorstwa, ale to
było korzystne, bo wybór mieli bardzo

Rok 2005, 3 lata przed likwidacją Kuźni Ustroń. Na rogu Daszyńskiego i Fabrycznej, naprzeciwko zakładu zaopatrywali się pracownicy i mieszkańcy pobliskich domów. Fot. M. Niemiec
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duży. Nie musieliśmy płacić za produkty, a
potem otrzymywaliśmy dość wysoki procent od sprzedaży, w wysokości 30-40%
w zależności od asortymentu. Najwięcej
zarabiało się na gazetach i papierosach, bo
głównie po to przychodzili klienci.
– Ale kiedyś do kiosku szło się też po
chemię gospodarczą, kosmetyki, widokówki i wiele innych rzeczy potrzebnych
w domu – dopowiada Jan Sikora. – Kto to
jeszcze dziś pamięta? Teraz chodzi się do
marketów, w których można kupić wszystko, a otwarte są od rana do wieczora. Nie
ma szans, żeby z nimi konkurować.
A jednak kiosk przy ul. 3 Maja otwarty
był ponad 20 lat, dla kogo?
– Wielu mieszkańców przychodziło
do nas z przyzwyczajenia i dlatego, że
lubili sobie porozmawiać, nie każdemu
odpowiadają wielkie hale pełne towarów
i anonimowa obsługa – wyjaśnia pani
Wiesława. – Otwieraliśmy o godz. 6
i bywało, że klienci już czekali. Jeszcze
nie tak dawno ludzie chcieli kupić dzienniki wcześnie rano, żeby mieć najświeższe
informacje, teraz sprawdza się je w komórce. Sprzedaż prasy bardzo spadła, bo
ludzie w ogóle czytają coraz mniej gazet,
a poza tym mogą je kupić w marketach.
Drugim najbardziej opłacalnym towarem
były papierosy i tych ludzie też kupują
mniej, a jak już, to przy okazji zakupów
spożywczych. Jest nam przykro, że musimy się pożegnać z naszymi stałymi
klientami, a oni też nie byli zachwyceni
likwidacją punktu, bo u nas mieli pozakładane teczki, do których odkładaliśmy
ich ulubione gazety, żeby nie przegapili
żadnego numeru. W sklepach nie będą
mieli takiej możliwości.
Jeśli chodzi o sprzedaż prasy, państwo
Sikorowie mówią, że kilkanaście lat temu
najwięcej sprzedawali Gazety Wyborczej,
Dziennika Zachodniego, Trybuny, z tygodników – oczywiście schodził „Głos
Ziemi Cieszyńskiej”, „Gazeta Ustrońska”,
„Polityka”. Takie gazety bardziej do czytania niż do oglądania. Później nastała era
„Super Ekspresu” i „Faktu” oraz wszelkich gazet plotkarskich i poradnikowych,
w których bardziej chodziło o obrazki niż
o tekst. Wydawcy zaczęli się też prześcigać w dodawaniu prezentów. Dzięki
reklamom kleinci najczęściej wiedzieli,
w którym czasopiśmie jest płyta CD, a
w którym notesik, choć czasem im się
to myliło i długo dochodziliśmy do tego,
czego właściwie szukają.
– Swego czasu poszukiwanym towarem
były mapy i plany miasta, o które pytali
głównie turyści, ale teraz, żeby gdzieś
trafić, używa się internetu i nawigacji
– wspomina pani Wiesława, jej mąż dodaje: – Mimo to dalej, tak samo jak 20
lat temu pełniliśmy funkcje informacji
turystycznej. Widocznie niektórzy wolą
wskazówki na żywo. Tłumaczyliśmy
tysiące razy, jak dojść na Równicę, dotrzeć do wyciągu na Czantorię, gdzie są
przystanki autobusowe, lody, restauracje,
pytali nas o wszystko, a my cierpliwie
odpowiadaliśmy. Nie przypominam sobie,
żeby ktoś psioczył na nasz Ustroń, raczej
wszyscy się zachwycali.
(dok. na str. 15)
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OPŁATY
I SENIORZY
(cd. ze str. 1)

Pomiar ciśnienia każdy dbający o zdrowie wykonuje w domu, ale
można jeszcze sprawdzić wynik na innym aparacie. Fot. L. Szkaradnik

W SILE WIEKU DZIĘKI
SILE ZIÓŁ

Zbliżają się chłodne, a nawet mroźne dni, więc warto pomyśleć o zwiększeniu odporności na przeziębienia przed zimą.
Wychodząc temu naprzeciw w ośrodku „Tulipan” na Zawodziu
23 października urządzono po raz piąty „Dzień dla zdrowia”.
Głównym organizatorem była Fundacja Senioralna, natomiast
współorganizatorami Urząd Miasta i Uzdrowisko. Podobnie jak
w latach ubiegłych można było wysłuchać wykładów na ważne
dla seniora tematy, a więc jak pielęgnować stopy i dbać o nie,
a że coraz więcej osób choruje na zaćmę, toteż uczulano potencjalnych pacjentów na pierwsze objawy i przedstawiono metody
jej usuwania.
Wykłady zgromadziły wielu słuchaczy, lecz największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja ziół poprawiających zdrowie
w wieku senioralnym, co omówił lek. Krzysztof Błecha z Centrum
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w Żywcu, zwracając uwagę na
to, że kłopoty z pamięcią, sercem to jedne z wielu, z którymi
zmagają się osoby starsze, zmuszone tym samym do stosowania
licznych preparatów. Warto jednak przyjrzeć się ziołom, które
działają wielokierunkowo, a ich właściwości pozwalają na zastąpienie nimi niektórych leków syntetycznych. Na początku
prelegent przedstawił wyjątkowe wartości pożytków pszczelich
jak miód i pyłek, czerwonego wina oraz wszelkich owoców jagodowych, a wśród zaprezentowanych ziół znalazły się m.in. skrzyp
i rdest ptasi, dostarczające organizmowi niezbędnego krzemu,
który usuwa z organizmu szkodliwe, a wszechobecne aluminium,
oraz popularna ostatnio tarczyca bajkalska, stanowiąca remedium
na wiele schorzeń, a także odmładza komórki i dodaje energii.
Lekarz zwrócił też uwagę na wiele chorób wynikających z otyłości i podkreślił, że dla zachowania zdrowia lepiej niedojadać niż
się przejadać, co jest przecież sprawą powszechnie znaną, lecz
rzadko stosowaną w praktyce.
W ciepły słoneczny dzień do „Tulipana” podążali kuracjusze
z sąsiednich ośrodków, by skorzystać ze zlokalizowanych na ponad dwudziestu stanowiskach następujących bezpłatnych badań:
wzroku, słuchu, uszkodzeń skórnych, zakwaszenia organizmu,
pomiaru ciśnienia i poziomu cukru, tkanki tłuszczowej, EKG.
Ponadto udzielano porad kosmetycznych, fizjoterapeutycznych,
w zakresie szczepień ochronnych, profilaktyki chorób zakaźnych
i obuwia leczniczego. Załatwiano również Europejskie Karty
Ubezpieczeń Zdrowotnych i udzielano informacji na temat
e-recepty i Internetowego Konta Pacjenta, a także wydawano
Koperty Życia, popularyzowane przez Urząd Marszałkowski,
w których zamieszcza się informacje dotyczące chorób i używanych leków i przechowuje w lodówce, by okazać je w razie
przybycia pogotowia ratunkowego. Można było skorzystać
z darmowego poczęstunku i obiadu, a w godzinach popołudniowych zorganizowano dancing międzypokoleniowy. Była to
ciekawa i pożyteczna oferta, z której skorzystało o wiele więcej
kuracjuszy niż mieszkańców Ustronia.
Lidia Szkaradnik
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W związku z występującymi zmianami demograficznymi konieczne staje się zwiększenie działań poprawiających komunikację pomiędzy samorządem a mieszkańcami miasta. Większa
aktywność osób starszych na różnych polach działania sprawia,
że koniecznym i zasadnym jest powołanie Rady Seniorów Miasta
Ustroń, która umożliwi budowanie dialogu, partnerstwa, integracji międzypokoleniowej i współpracy między środowiskiem osób
starszych a władzami lokalnymi i innymi podmiotami. Wzmocni to
pozycję osób starszych w środowisku lokalnym. Istotnym zadaniem
Rady będzie podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu
starości i starzenia się, zwłaszcza w środowisku naukowców,
w mediach, wśród dzieci i ludzi młodych. Ponadto działania
na rzecz partycypacji osób starszych wpisują się w uchwaloną
w grudniu 2013 roku Strategię Miasta Ustroń na lata 2013-2020.
Zgodnie ze statutem, który jest częścią podjętej uchwały, Rada
Seniorów Miasta Ustroń składać się będzie z 9. członków – osób
powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Ustronia. Zostaną
one wybrane na zwołanym przez burmistrza zebraniu, w przypadku, gdy zgłoszonych zostanie więcej niż 9 kandydatów, którzy
muszą się wykazać poparciem co najmniej 25 mieszkańców. Ogłoszenie o naborze ukaże się na naszych łamach. Kadencja RSMU,
której przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, trwać będzie 4
lata. Pierwsze posiedzenie Rady zwołane zostanie do 30 dni od
wyborów, a poprowadzi je przewodniczący Rady Miasta Ustroń
lub burmistrz. Na tym zebraniu wybrany zostanie przewodniczący
Rady Seniorów Miasta Ustroń, wiceprzewodniczący i sekretarz.
Rada Seniorów będzie korzystać z pomieszczeń Urzędu Miasta
i wsparcia pracowników.
Zofia Ferfecka przyszła na sesję, gdyż radni mieli podjąć
uchwałę w sprawie ustroniaków zamordowanych 9 listopada.
Tragedia ta dotknęła wiele rodzin, które straciły bliskich na skutek
zaplanowanej akcji usunięcia niewygodnych dla okupanta osób,
a rozegrała się na pół roku przed wyzwoleniem Ustronia. 75 lat
temu Zofia Ferfecka straciła oboje rodziców, a w akcie zgonu do
dzisiaj widnieje zapis, że zmarli na atak serca (Plötzlicher Herztod). Uchwała została podjęta jednogłośnie, gdyż radni uznali
za stosowne potwierdzić w oficjalnym dokumencie, jaka była
prawdziwa przyczyna śmierci 34 mieszkańców naszego miasta.
W uzasadnieniu czytamy również:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we piśmie
z dnia 13 czerwca 2001 r. numer – DIR-VII-6000-84-4125/01
stwierdziło, iż brak jest podstaw prawnych do dokonania sprostowania treści aktów zgonu w zakresie, w jakim jako przyczynę
śmierci wskazują atak serca. Akt zgonu powinien bowiem wyłącznie stwierdzać fakt śmierci nie zaś okoliczności, które towarzyszyły
zarejestrowanemu zdarzeniu. Z pisma Ministerstwa wynika także,
iż Sąd Rejonowy w Cieszynie w 1995 r. oddalił wniosek członka
rodziny jednej z ofiar o ustalenie treści aktu stanu cywilnego, co
świadczy o tym, iż przyczyną śmierci nie może zostać sprostowana
również na drodze sądowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu oddział w Katowicach prowadziła śledztwo w sprawie ukarania osób odpowiedzialnych za zbrodnię 9
listopada 1944 roku, jednakże śledztwo zostało umorzone wobec
niewykrycia sprawców przestępstwa.
Po jednogłośnym przyjęciu uchwały Zofia Ferfecka zwróciła
się do radnych:
– Chciałam bardzo, bardzo podziękować, bo jest to dla mnie
niezwykle ważne, dla nas wszystkich. Miałam 5 miesięcy, kiedy
rozstrzelano mi obydwoje rodziców, a w akcie zgonu cały czas
widnieje atak serca. Pisałam do prezydenta, byłam w sądzie, ale
nic nie dało się zrobić. W całym moim życiu kierowałam się zasadą, że odwołania nie ma tylko od śmierci, więc wciąż miałam
nadzieję, że uda się zmienić krzywdzący zapis. Dziękuję panie
burmistrzu. To, co pan obiecał, to pan załatwił. Dziękuję radnym
i wszystkim, którzy się do tego przyczynili.
Prawie na każdej sesji przedstawiane jest sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej i tym razem dotyczyło ono kontroli wykorzystania
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miejskiej dotacji w wys. 20 tys. zł przez Spółkę Wodną Młynówki
Ustrońskiej. Radny Piotr Roman w zastępstwie nieobecnego
z powodu choroby przewodniczącego komisji Dariusza Śledziony odczytał protokół, z którego wynikało, że komisja nie ma
zastrzeżeń do wykorzystania środków miejskich na konserwację
i bieżące utrzymanie rowów. Komisja wnioskuje w protokole
o zabezpieczenie w budżecie na rok 2020 sumy 40 tys. zł na
utrzymanie rowów melioracyjnych na ul. Przetnica.
W stałym punkcie obrad pn. „Sprawy bieżące miasta” głos
zabrał przewodniczący RM Marcin Janik, który stwierdził, że
październik jako miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej, dał wiele okazji do spotkań z nauczycielami, rodzicami. Podczas nich przewodniczący Janik odebrał wiele negatywnych sygnałów od pracowników oświaty pełnych wyrzutów pod
adresem samorządu z powodu cięć w wydatkach na przedszkola
i szkoły. Nie chcąc kolejny raz powtarzać, że samorządy nie są już
w stanie ponosić większych kosztów w sytuacji, kiedy subwencja
nie wystarcza ani na utrzymanie bieżące budynków, ani na płace
dla nauczycieli, o inwestycjach nie wspominając. Przedstawił za
to wyliczenie przygotowane przez skarbnik miasta Aleksandrę
Łuckoś, w którym czytamy, że w 2011 roku dynamika wzrostu
subwencji oświatowej, w stosunku do poprzedniego roku, wyniosła 103,72%. Koszty bieżące w tym samym roku wyniosły
103,01%, natomiast koszty wynagrodzeń – 104,3%. Jednak w
kolejnych latach różnica pomiędzy potrzebami a subwencją
stale się zwiększała aż do roku 2018, kiedy to wysokość subwencji oświatowej wyniosła: 10.607 mln zł (dynamika wzrostu:
102,91%), koszty bieżące: 25.833 mln zł (dynamika wzrostu:
112,65%), a koszty wynagrodzeń: 19.221 mln zł (dynamika
wzrostu: 111,78%). Marcin Janik podsumowywał:
– Aby przedstawić to obrazowo, subwencja oświatowa w latach
2010-2018 wzrosła o 3,126 mln zł, natomiast koszty bieżące
wzrosły o 7,520 mln zł, a koszty wynagrodzeń o 6,272 mln zł.
Zakończył wypowiedź cytując Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic i prezesa Związku Miast Polskich: Subwencja
owszem, rosła, ale wolniej niż poprzednio. Nigdy wcześniej tempo
wzrostu nie było tak wolne. Tymczasem koszty w tym czasie wzrosły dramatycznie. Do tego dochodzi retoryka, która jest ważna
dla atmosfery, w której żyjemy. Jeżeli premier Rządu RP, krytykując samorządy mówi, że „oszczędzają na oświacie”, podczas
gdy widać, że dopłacamy coraz więcej, a nakłady na oświatę w
relacji do PKB czy budżetu spadają, to coś się nie zgadza. Nie
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ma naszego przyzwolenia na taką politykę. To wprowadzanie w
błąd opinii publicznej. Rząd ogranicza swoje zaangażowanie
w oświatę, wprowadza bzdurną reformę – to nie tylko koszty,
ale i połamane życiorysy młodych ludzi. Kreuje złą atmosferę
i przerzuca na samorządy odpowiedzialność za swoje błędy.
Z tego widać, że coś się w polskiej polityce zmieniło – wcześniej
bywało różnie, ale zawsze było jakieś partnerstwo, przynajmniej
dało się rozmawiać.
Radny Sztefek zadał pytanie, czy pomoże nam dodatkowe 300
zł na jednego ucznia, bo o tyle ma wzrosnąć subwencja z państwa.
Odpowiadała Sylwia Moskal, kierownik Centrum Usług Wspólnych – jednostki prowadzącej finanse placówek oświatowych:
– Szczerze powiedziawszy w aspekcie tego, co zostało przygotowane odnośnie wydatków i kosztów, to jest takie trochę pytanie
retoryczne, patrząc na wydatki przekazywane na oświatę. One
nigdy nie pokryją kosztów utrzymania tej oświaty. Mogłoby
się wydawać, że skoro zlikwidowane zostały gimnazja, to te
wydatki ciut spadną, ale to na pewno nigdy nie pozwoli nawet
na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli. Trudno być
pozytywnie nastawionym do tych kwot, bo tak naprawdę koszty
rosną cały czas. Problemem jest także to, że mamy wiele małych
placówek z małymi oddziałami i nie można stworzyć większych.
Koszt utrzymania jednego oddziału szkolnego wynosi rocznie
około miliona złotych. Trzeba postarać się, aby je maksymalnie
wypełnić, jeśli chodzi o szkoły. Przedszkola w tym momencie
nie mają możliwości, aby stworzyć większe oddziały i tam nie
ma możliwości, aby zaoszczędzić.
Bardzo szczegółową analizę oświaty w naszym mieście zawarto
w liczącym 33 strony dokumencie przygotowanym dla radnych
przez CUW. Znajdziemy go pod adresem: http://ustron.esesja.pl/
zalaczniki/61576/informacja-oswiatowa-2018-2019_566928.pdf
W poprzednim numerze GU zamieściliśmy stawki podatku od
nieruchomości, które obowiązywać będą w Ustroniu w roku 2020,
jednak na ostatniej sesji podjęto jeszcze jedną uchwałę dotyczącą
opłat lokalnych, określającą wysokość opłaty uzdrowiskowej.
Opłatę w obecnej formie zaczęto pobierać w roku 2015, a do jej
uiszczania zobowiązane są osoby, które przebywają w Ustroniu
dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych. W roku bieżącym stawka wynosi 3 zł,
a w kolejnym wynosić będzie 3,5 zł (maksymalna stawka na rok
2020 wg Ministerstwa Finansów to 4,48 zł). Dokładne informacje
zawierają tabele.
Monika Niemiec
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Jan Szczęśniewski i Paweł Sikora.

GRUPA MOKATE

ZE ŚLĄSKIM BANKIEM ŻYWNOŚCI
Grupa Mokate rozpoczęła współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności.
Dzięki temu wspierać będzie ok. 50 tys. potrzebujących mieszkających
na Śląsku.
– Mokate to polska, rodzinna firma – od
początku istnienia związana ze Śląskiem.
Dlatego też dobro tego regionu i ludzi
w nim mieszkających, jest dla nas szczególnie istotne. Działalność Śląskiego
Banku Żywności bardzo dobrze odzwier-

ciedla nasze wartości, które wpisują się
w realizowaną przez nas politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Cieszymy
się, że nasza inicjatywa spotkała się z pozytywną reakcją Banku – tłumaczy Paweł
Sikora, Group PR Manager Mokate.

A po wspólnym śpiewaniu i dobrej zabawie w holu czekał poczęstunek oraz zwycięskie
zdjęcia.
Fot. K. Francuz

FINISAŻ W MUZEUM USTROŃSKIM
25 października w Muzeum Ustrońskim odbył się finisaż wystawy Śląsk
Cieszyński w obiektywie 2018 połączo-
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ny z koncertem Kameralnego Zespołu
Śpiewaczego TA Grupa. W holu budynku
znajdowało się 5 nagrodzonych i 15 wy-

– Z naszą organizacją współpracuje
regularnie wiele firm, jednak do tej pory
nie było wśród nich Mokate – tak znanej
i lubianej przez Polaków marki spożywczej. Tym bardziej więc cieszymy się, że
wspólnie z firmą rodzinną Mokate będziemy mogli otworzyć kolejny rozdział
w historii Śląskiego Banku Żywności,
a przede wszystkim poszerzyć zakres udzielanej pomocy najuboższym osobom i rodzinom – dodaje Jan Szczęśniewski, prezes
zarządu Śląskiego Banku Żywności.
Grupa Mokate składa się z kilku
przedsiębiorstw działających w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech,
Wielkiej Brytanii, RPA i Dubaju, które
eksportują swoje produkty do prawie
wszystkich krajów na świecie. Firma
posiada trzy zakłady produkcyjne –
w Ustroniu, Żorach i czeskich Voticach.
70 proc. przychodów pochodzi z rynków
zagranicznych. W firmie pracuje ok. 1400
osób na całym świecie. Do najbardziej
znanych marek Mokate należą: LOYD,
Mokate, NYcoffee, Minutka, Marilla,
Marizzi, Alpino i Babcia Jagoda.
Śląski Bank Żywności powstał
w 2001 roku. Posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego – Non Profit –
KRS 0000058731. Od 2005 roku jest
członkiem Federacji Polskich Banków
Żywności. W okresie swojej działalności
uratował przed zmarnowaniem i przekazał
potrzebującym mieszkańcom 82 gmin –
ponad 42.056 ton żywności o wartości
rynkowej przekraczającej 145,2 miliona
złotych. Co roku Bank wspiera pomocą
żywnościową co najmniej 50 tys. najuboższych osób i rodzin, bezdomnych, seniorów, osoby samotne i niezaradne życiowo
itd. Wspiera i prowadzi również akcje
charytatywne i programy edukacyjne.
różnionych fotografii, które zostały wybrane z 80 zgłoszeń konkursowych przez jury
w składzie Jerzy Pustelnik, Halina Sikora
i Michał Popieluk. Genezą konkursu był
rok 2018 w którym to obchodziliśmy 100
lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę i Czechy, a fotografie miały na celu
pokazanie piękna naszego regionu z okazji
tego wzniosłego jubileuszu. Z tego względu zorganizowano również zakończenie
wystawy i koncert zespołu TA grupa pod
batutą Joanny Nowickiej, który wykonał
utwory z całego świata między innymi
w języku polskim, ukraińskim, hebrajskim i czeskim. Jako solista wystąpił
Klemens Słowioczek, który ze swoim
barytonem występuje również w berlińskiej operze. Wykonano także utwory
z repertuaru profesroa Stanisława Hadyny
z okazji 100 rocznicy jego urodzin, a Karol
Suszka, dyrektor teatru w Czeskim Cieszynie w komediowy sposób przedstawił
historię powstania zespołu Śląsk czytając
jego wspomnienia. Trzeba przyznać, że ten
pokaz aktorskich umiejętności K. Suszki wzbudził wśród publiczności równie
wielki zachwyt, co występujący zespół.
W gmachu muzeum zgromadziła się spora
widownia, która oklaskami, a często także
gromkim śmiechem nagradzała występujących.
Karolina Francuz
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Delegacja władz miejskich również złożyła podziękowania

Fot. K. Francuz

PIĘĆ BISÓW MISTRZA
Co roku jesienną porą sala widowiskowa MDK „Prażakówka” zmienia się w miejsce
spotkań pasjonatów muzyki, a różnorodne gatunki wykonywane przez zaproszonych
gości gwarantują, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. I tak elegancko
ubrane Panie i Panowie tłumnie przychodzą, aby spędzić wieczór wśród dźwięków
muzyki, a w otoczeniu czerwonego aksamitu kotar i głębokiego brązu drewna można
poczuć się jak w operze czy sali koncertowej jednego z wielkich miast. To wrażenie
potęguje lista znanych nazwisk wielkich artystów, którzy swoim talentem i charyzmą
tworzą niepowtarzalną atmosferę owych wieczornych spotkań.

Nie inaczej było 3 listopada, kiedy to do
miasta ponownie zawitał Adam Makowicz,
światowej sławy pianista jazzowy i honorowy mieszkaniec Ustronia. Przybyłych powitała Danuta Koenig, która podziękowała
za udział w cyklicznym już wydarzeniu
i przypomniała, że charytatywny koncert
fortepianowy odbywa się po raz dwudziesty, a cały dochód corocznie zostaje
przeznaczony na rzecz Ośrodka Edukacyjno–Rehabilitacyjno–Wychowawczego dla
Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu.
W tym roku wyjątkowo nie przypominała
bogatej biografii pianisty, za to przedstawiła go za pomocą cytatu jednego z krytyków

muzycznych, który Makowicza opisał
słowami „Wirtuozeria, niepowtarzalny
styl gry i wyjątkowa osobowość. A do tego
skromność, fantazja i humor.” A potem
Mistrz zaczął grać. Podczas trwającego
ponad półtorej godziny koncertu wykonał
utwory takich kompozytorów jak Fryderyk Chopin, kompozycje które stworzył
dla Polskiego Radia oraz wiele innych
utworów z własnego, bogatego repertuaru. Każdy set nagrodzony był gromkimi
oklaskami, a także owacjami na stojąco,
po których w żartobliwy i pełen klasy
sposób prowadząca zachęciła muzyka do
zagrania bisu. Bisów w sumie było pięć,

Mirosław, Bartosz i Mariusz ponownie stworzyli zgrane trio.

Fot. K. Francuz

ZNÓW NA USTROŃSKIEJ SCENIE
Trwa Ustrońska Jesień muzyczna, a za
nami kolejny koncert tegorocznej serii,
który na scenie MDK „Prażakówka” dała
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formacja Trzech Tenorów. Podobnie jak
pierwszy koncert muzycznego cyklu, tak
i ten był swego rodzaju jubileuszem.

a między nimi na scenie pojawiła się delegacja podopiecznych ośrodka, którzy na ręce
Makowicza złożyli kwiaty i piękny plakat,
a prowadzącej wręczyli bukiet czerwonych róż. Osobiście podziękował również
przewodniczący rady miasta Marcin Janik
za to, że muzyk nosi w sercu nasz piękny
Ustroń i że mieszkańcy mogą spotykać
się corocznie z tak znakomitym mistrzem.
Życzył mu również dużo sił i zdrowia,
a następnie wręczył album „Dzieje Ustronia
pocztówką pisane”. Burmistrz miasta Przemysław Korcz rozpoczął od podziękowania
za muzykę, która jest również wielką radością i wielkimi emocjami bijącymi z osoby
Makowicza. Do wypowiedzi dołączył
cytat mówiący o tym, że „to podczas najczarniejszej nocy należy czekać i wierzyć
w światło”. Zaznaczył, że zgodnie z cytatem wierni fani również będą czekać i wierzyć, że znów za rok to światło do nas zawita. Podarował mu również lampkę, która
jak powiedział jest połączeniem muzyki
oraz światła i ma wirtuozowi o tym miejscu
i czasie przypominać. Karolina Francuz

Delegacja wychowanków ośrodka wręczyła
kwiaty i plakat.
Fot. K. Francuz

Dyrektor placówki Barbara Nawrotek-Żmijewska po przywitaniu przybyłych
zdradziła bowiem, że z zespołem poznali
się równo 10 lat temu, a 7 lat temu wokaliści pierwszy raz wystąpili w Ustroniu.
Tym razem więc Mirosław Niewiadomski,
Mariusz Ruta i Bartosz Kuczyk już po raz
siódmy wystąpili dla ustrońskiej publiczności, a z tej okazji przygotowali specjalnie 11 nowych utworów z opery „Upiór
w operze”. Oczywiście odśpiewali też inne
popularne utwory znane już publiczności,
która chętnie dołączyła do nich na przykład
w utworze Grażyny Brodzińskiej i Bogusława Morka „Co się dzieje, oszaleję!”.
Wtedy to cała sala zaśpiewała chórem
„Każda krwi kropelka we mnie ciebie chce,
więc weź mą miłość i wzajemnie kochaj
mnie”, a co poniektórzy poklaskiwali do
taktu. Sala widowiskowa domu kultury
po raz kolejny wypełniona była po brzegi,
a po trwającym ponad godzinę koncercie
muzycy otrzymali owacje na stojąco oraz
podziękowania i kwiaty z rąk pracowników
placówki.
Karolina Francuz
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Podczas uroczystości nadania imienia prof. Szczepańskiego auli Szkoły Podstawowej nr 1
uczniowie czytali fragmenty „Korzeniami wrosłem w ziemię”.
Fot. M. Niemiec

W OCZEKIWANIU NA KOLEJNE
DZIENNIKI PROFESORA
Marzenie prof. Jana Szczepańskiego
ziściło się po raz szósty i Wolną Szkołę Nauk Filozoficznych i Społecznych
jego imienia zrealizowano w dniach 2124 października w Cieszynie, Ustroniu
i Ligotce Kameralnej jako trwały i istotny element życia kulturalnego na Śląsku
Cieszyńskim. Inauguracja oraz program
pierwszego dnia zostały urządzone na
Zamku w Cieszynie, gdzie nastąpiło powitanie gości przez przewodniczącego Rady
Powiatu Stanisława Kubiciusa i dr hab.
Marka Rembierza, zaś z przemówieniami
okolicznościowymi wystąpili m.in.: prof.
Daniel Kadłubiec jako Honorowy Rektor
WSNFiS, Mieczysław Szczurek – Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Przemysław
Korcz – Burmistrz Miasta Ustroń; Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Miasta
Cieszyna i prof. Zenon Gajdzica – dziekan
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Następnie zaprezentowano książkę „W
kręgu myśli prof. Jana Szczepańskiego”
(tom V i VI) dokonał dr hab. Marek Rembierz, a wykład inauguracyjny zaprezentowała prof. Katarzyna Olbrycht. W tym
dniu nastąpiła również promocja jej publikacji pt. „Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie”,
która była okazją do przypomnienia przez
autorkę swoich mentorów w krakowskim
środowisku uniwersyteckim.
Program WSNFiS jest zawsze bardzo
ambitny i różnorodny, co miało miejsce
również następnego dnia, który był zorganizowany w naszym mieście, a rozpoczęto
go nadaniem auli Szkoły Podstawowej nr 1
imienia Profesora. Później w tym miejscu
wystąpili z wykładami prof. dr Zdeněk R.
Nešpor referując temat: „Religia i kraj:
Czechy, Polska, Słowacja” konfrontując czeski ateizm z polską religijnością.

Z kolei ks. prof. Janusz Mariański prezentujący „Odrodzenie moralne społeczeństwa polskiego w refleksji socjologicznej
Jana Szczepańskiego”, powiedział m.in.
W życiu społecznym – pisał Profesor
najważniejsze jest to, co dzieje się między
ludźmi, to co ich łączy w zbiorowości.
Życie społeczne jest zespołem zjawisk
zachodzących między ludźmi, dlatego też
cechy ludzi wzajemnie na siebie oddziałujących nie mogą być obojętne dla badaczy
społecznych, w tym także dla socjologów.
Chodzi tu przede wszystkim o podstawowe
cechy człowieka decydujące i stanowiące
o jego człowieczeństwie. (...) Według Profesora każdy człowiek jest niepowtarzalną
jednostką, choć ukształtowaną społecznie.
Postulował on traktowanie indywidualności jako swoistego zadania człowieka,
także jako jeden ze sposobów obrony przed
złem. Zło ma swoje źródło przede wszystkim w życiu społecznym, a także egoizm ma
swoje źródła społeczne. W przeciwieństwie
do tego jest poczucie obowiązku, odpowiedzialności jako społecznie zakorzenione
zasady moralne (...). Wyobrażenia ludzi
o człowieczeństwie są bardzo zróżnicowane. Dla jednych człowieczeństwo
mierzy się zdolnościami realizowania idei
moralnych, intelektualnych, społecznych
poprzez określone dzieła, dla innych miarą
człowieczeństwa nie jest dzieło, ale wierność ideom. Ale są i tacy, dla których tą
miarą jest sukces w działaniu.
Z następnym referatem wystąpiła dr
Katarzyna Szkaradnik, przedstawiając
„Pisanie i czytanie historii Śląska Cieszyńskiego w świetle korespondencji Józefa
Pilcha”, która na wstępie powiedziała:
W przyszłym roku minie ćwierć wieku
od śmierci Józefa Pilcha – nieprzeciętnego humanisty samouka – bibliofila
i śląskoznawcy, działacza spółdzielczego
i kulturalnego oraz zasłużonego badacza
i popularyzatora dziejów tego regionu,
a zwłaszcza Ustronia. Spośród jego dorobku trzeba wymienić współautorstwo
„Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego”, zredagowanie ośmiu roczników
„Pamiętnika Ustrońskiego”, życiorysy
do Polskiego i Śląskiego Słownika Biograficznego, ok. 200 artykułów historycz-

B I B L I O T E K A POLECA
Janusz L. Wiśniewski – „Koniec samotności”
Kontynuacja błyskotliwego debiutu autora. Powieść "Samotność w sieci" została
wydana w 2001 roku i do tej pory sprzedała
się w nakładzie przekraczającym milion
egzemplarzy (wg. wydawcy). W ekranizacji
powieści w 2005 roku zagrali Magdalena
Cielecka i Andrzej Chyra.
Główni bohaterowie kontynuacji to nowe
pokolenie. Kuba i Nadia również poznali
się dzięki Internetowi, ale w zupełnie
nietypowym miejscu... Ich związek jest
całkowitym przeciwieństwem chłodnej
relacji łączącej rodziców Kuby.
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Richard Branson – „Kroki w nieznane”
Autobiografia brytyjskiego miliardera, twórcy obejmującej ponad 400 firm Virgin Group. Branson
w wieku 20 lat założył sklep muzyczny „Virgin”, który przekształcił w wytwórnię płytową wydającą
z czasem takich wykonawców muzyki jak Mike Oldfield, Sex Pistols,
The Rolling Stones, Genesis czy
Simple Minds.
Potem rozszerzył swoją działalność o linie lotnicze, turystykę
i telefonię komórkową.
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nych, a także wydawnictwa zwarte, m.in.
„Polskie pierwodruki cieszyńskie” i „Z
dziejów Robotniczego Stowarzyszenia
Kulturalno-Oświatowego „Siła” na Śląsku
Cieszyńskim 1908–1939”. Był laureatem
ogólnopolskich konkursów na wspomnienia, Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia oraz Nagrody im. Karola Miarki
za wybitną działalność wzbogacającą
i upowszechniającą kulturę. Za dokonania w popularyzacji wiedzy historycznej
otrzymał ponadto dyplom uznania od
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Same te osiągnięcia
uzasadniałyby przypomnienie jego postaci
w trakcie Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych, jednak warto napomknąć o związkach Pilcha z patronem
naszej Szkoły oraz placówki, gdzie się
znajdujemy. Otóż bohatera mojego wystąpienia łączyły ze Szczepańskim nie tylko
korzenie (ewangelicka rodzina chłopska),
lecz także lata spędzone w jednej klasie
w Szkole Podstawowej nr 2. W dojrzałym
wieku dawni koledzy odnowili znajomość,
czego śladem pozostało też parę listów.
Spośród licznej korespondencji J.Pilcha
referentka dokonała wyboru ponad 250
listów, które opracowuje do wydania
w formie książkowej na rocznicę 25-lecia
śmierci bohatera referatu.
Z kolei Anna Gluza, siostrzenica prof.
Szczepańskiego, przepisująca jego dzienniki do publikacji, przedstawiła kilka
uwag o ich zawartości z lat 1969-1976
i przygotowaniach do wydania III tomu.
Zaznaczyła ona, że przepisywanie rękopisów nie jest łatwą sprawą, bo prof.
Szczepański zawsze pisał „maczkiem”,
a z czasem litery były jeszcze mniejsze.
Dzienniki zawierają wszystko, bo zakres
zainteresowań Profesora był bardzo szeroki, począwszy od temperatury dnia,
pogody, przyrody z którą był bardzo zżyty. Jak pisał, nieraz wstawał o godz. 3
rano i lubił patrzeć za rozjaśniający się
horyzont i wstające słońce. Lubił pisać
i pisał codziennie rano, na przykład recenzję jakiejś książki. Pisał o pracy, kontaktach ze współpracownikami, problemach
z administracją, a był wtedy dyrektorem
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Był

Uczestnicy Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych odwiedzili nową siedzibę Ośrodka
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Nierodzimiu.
Oprowadzała ich dyrektor Dorota Kohut.
Fot. L. Szkaradnik

członkiem bardzo różnych komitetów, komisji, stowarzyszeń i to również międzynarodowych. Bardzo dużo podróżował,
interesował się polityką i w dziennikach
odnotowuje wszystkie wydarzenia nie
tylko w Polsce, ale również na świecie.
Interesował go też sport, zresztą sam
dbał o kondycję fizyczną, gimnastykował
i biegał po lesie. Po rozruchach studenckich napisał w 1969 r.: Procesy studenckie jeszcze trwają, ale w Warszawie cisza.
Środowisko uczelniane i studenckie jest
tak spenetrowane przez UB, że nie może
ani drgnąć.
Choć rękopis trzeciego tomu został już
przepisany, nie wiadomo jednak, kiedy będzie opracowany i wydany, a z pewnością
cieszyłby się wielkim zainteresowaniem.
Następnie zgodnie z programem uczestnicy WSNFiS przybyli do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego
w Nierodzimiu, który od ponad roku
działa w nowym trzykondygnacyjnych
obiekcie, nieco przypominającym piękny
dawny zamek z nowoczesnym specjalistycznym wyposażeniem, a wszystko
działa nad podziw profesjonalnie pod
dyrekcją dr Doroty Kohut, więc wizyta
ta wywarła na gościach wielkie wrażenie.
W godzinach popołudniowych nastą-

piło uroczyste złożenie kwiatów pod
pomnikiem prof. Jana Szczepańskiego
przez delegacje Uniwersytetu Śląskiego,
Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz
burmistrza Przemysława Korcza.
Ostatnim etapem programu w tym dniu
był przejazd autokarem do Ligotki Kameralnej, gdzie przyjęto gości na parafii
ewangelickiej, a dodatkową atrakcją było
podziwianie panoramy Zaolzia z wieży
kościelnej.
Natomiast w środę zorganizowano warsztaty fotograficzne i psychologiczne dla
cieszyńskiej młodzieży szkół średnich
oraz zajęcia muzyczne i z psychodramy
dla najstarszych klas szkół podstawowych,
co połączone z wykładami miało miejsce
na Uniwersytecie Śląskim, zaś w czwartek warsztaty o tej tematyce urządzono
w auli naszej Szkoły Podstawowej nr 1 dla
uczniów ustrońskich szkół.
Najważniejszymi organizatorami WSNFIS byli: Uniwersytet Śląski
w Cieszynie, Starostwo Powiatowe, Urząd
Miasta Ustroń, Urząd Miasta Cieszyna
i Zamek Cieszyn. Należy mieć nadzieję,
że to nad wyraz ambitne przedsięwzięcie
spotka się w przyszłości z zainteresowaniem szerszego grona mieszkańców ziemi
cieszyńskiej.
Lidia Szkaradnik

W dawnym

Ustroniu
Mecz old-boyów na ustrońskim boisku,
1938. Od lewej: trzeci – inżynier Andrzej
Pilch, czwarty – Jan Błaszczyk, siódmy aptekarz Władysław Kośmider, dziewiąty
– rzeźnik Robert Grünkraut. Od prawej:
czwarty – lekarz Władysław Bruk-Stonawski, w pierwszym rzędzie pierwszy od
prawej klęczy kupiec Józef Drózd. Grażyna Kubica-Heller udostępniła fotografię
z prośbą o szybkie rozpoznanie pozostałych osób, gdyż będzie ona zamieszczona
w „Kalendarzu Ustrońskim”, który niebawem zostanie przekazany do drukarni.
7 listopada 2019 r.
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Promocja książki w bibliotece jest jak
najbardziej na miejscu, szkoda jednak, że
tym razem w nielicznym gronie spotkano
się w piątek 25 października, by wysłuchać Andrzeja Hermanowicza, autora
cyklicznego przewodnika poszukujących
pt. „Mistyczne podróże V”, wydanego
przez Księgarnię św. Jacka, który można

było nabyć w promocyjnej cenie 75 zł.
Spotkanie zorganizowało Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Ekumeniczne, a zatem
gościa wieczoru powitał przewodniczący
Łukasz Sitek, zaś wśród zainteresowanych
była radna powiatowa Anna Suchanek,
przewodniczący Rady Miasta Marcin
Janik i radna Barbara Staniek-Siekierka.

Autor na wstępie zastrzegł się, że jest
lepszym pisarzem niż mówcą i trzeba
przyznać, że nakład wcześniej wydanych
obszernych i wnikliwych przewodników
został już w większości wyczerpany.
Hermanowicz jest doktorem medycyny,
a większość swego życia spędził w Niemczech, gdzie leczył chorych, ale zarazem
jest miłośnikiem sztuki i odkrywczych
podróży, więc będąc na emeryturze ma
jeszcze wiele planów dotyczących penetracji artystycznych i napisania na ich
kanwie poczytnych przewodników. Są
one bardzo szczegółowe, a ostatnie opracowanie zajęło mu pięć lat. Promowana
w Miejskiej Bibliotece Publicznej książka
nosiła podtytuł „Dzieje i sztuka bizantyjska słowiańskich Bałkanów XI-XV w. (architektura, freski i ikony) i na 567 stronach
zawiera setki barwnych fotografii. Autor
wprowadza czytelnika w mało znany
świat sztuki bizantyjskiej na terenie Macedonii, Serbii i Bułgarii. Największym
utrudnieniem podczas tych podróży były
ograniczenia dotyczące wykonywania
zdjęć w cerkwiach, a w tym zakresie zakonnice były o wiele bardziej restrykcyjne
od mnichów i zdecydowanie zakazywały
używania aparatów fotograficznych nie
tylko wewnątrz obiektów sakralnych, ale
również na zewnątrz. Podczas dyskusji
podsumowującej spotkanie wypowiadali
się nasi miejscowi podróżnicy Barbara
Staniek-Siekierka i Wiktor Żyszkowski,
którzy znali prezentowane przez autora
tereny. Zainteresowanym przekazujemy
informację, że promowany przewodnik
można nabyć poprzez Internet.
Lidia Szkaradnik

DOBRA
NOWINA
Z WŁOCH

repertuarze występują pieśni o zbawieniu
w Jezusie Chrystusie, opierając się na
tekstach z Nowego Testamentu. To muzyka mająca swój rodowód w kulturze
czarnoskórych mieszkańców Ameryki,
lecz jej popularność zatacza coraz szersze
kręgi. Chór gospel ma specyficzny wizerunek, związany z jednolitym ubiorem jego
członków, a typowym dla niego strojem
są dwukolorowe szaty o luźnym kroju.
Występ The Voices Gospel Choir był
wyjątkowo pięknym, pełnym autentycznej

radości koncertem, zaś sposób, w jaki chórzyści nawiązują kontakt z publicznością,
czyli żywiołowość, dynamika, ogromna
otwartość i serdeczność sprawiają, że
każdy uczestnik od pierwszych dźwięków
doświadczał, że z wykonawcami łączy go
szczególna więź. Chór ukazał inspirującą
moc muzyki i stworzył wielce entuzjastyczne widowisko, które zachwyceni
słuchacze nagrodzili długimi brawami na
stojąco prosząc o bis.
Lidia Szkaradnik

Autor przewodnika (z lewej) podczas rozmowy z Romanem Leśniakiem, częstym uczestnikiem
imprez kulturalnych. 					
Fot. L. Szkaradnik

INTERESUJĄCY PRZEWODNIK
POSZUKUJĄCYCH

Muzyka jest mową duszy, a prawdziwą
muzykę rozumie się tylko wtedy, gdy się
ją czuje. Wyjątkową okazją, by zauroczyć
się koncertem wokalnym na światowym
poziomie był występ włoskiego zespołu
The Voices Gospel Choir w niedzielę 20
października w kościele ewangelickim ap.
Jakuba Starszego. Organizatorem tej petardy muzycznej, jak określił to wydarzenie
prowadzący Łukasz Sitek, było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne
którego jest on przewodniczącym, wraz
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
Tournee włoskich wokalistów po Polsce
stanowiło rewizytę, gdyż uniwersytecki
chór „Harmonia” brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki organizowanym przez ten zespół. Powstał on 6 lat
temu we włoskim miasteczku Casalvieri
z inicjatywy dyrygentki i solistki Nicole
Riggi, dynamicznej, charyzmatycznej
wokalistki o przejmującym głosie, porywającym wprost pod niebiosa.
Gospel oznacza dobrą nowinę, będąc
rodzajem muzycznej modlitwy, zaś w jej
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Koncert wysłuchało wielu melomanów, wśród których był również burmistrz Przemysław
Korcz.
Fot. L. Szkaradnik
7 listopada 2019 r.

Michał Niesyt

SZACH... I MAT!

Michał Niesyt to uczeń 4 klasy Szkoły Podstawowej nr 1, który
zdeklasował rywali wygrywając z półtora punktową przewagą
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów w szachach,
które odbyły się w dniach 21-27 października w Pokrzywnej.
Karolina Myrmus była trzecia, a z czwartych miejsc awans do
finału Mistrzostw Polski wywalczyli także Mateusz Myrmus
oraz Maja Nieckarz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w
Nierodzimiu. Olimpia jako jedyny klub z województw śląskiego
i opolskiego wprowadziła do finałów 4 zawodników.

Grzegorz Panfil (z lewej), utytułowany tenisista, obecnie zawodnik
i trener Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskidy” zajął 1. miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Mężczyzn rozgrywanym
w Łodzi, a stało się to tydzień po zwycięstwie w Ogólnopolskim
Turnieju Mężczyzn w Chorzowie.

WYNIKI W KRATKĘ
W drugiej połowie października na nudę nie mogli narzekać ustrońscy adepci
szczypiorniaka, którym w przeciągu kilkunastu dni przyszło rozegrać kilka spotkań.

Od kogo należałoby zacząć swoisty raport z ostatnich wydarzeń z życia MKS-u
Ustroń? Oczywiście od młodziczek, które
w piątej kolejce podejmowały liderujący
Ruch Chorzów. Zdecydowanym faworytem tego spotkania były przyjezdne
i niestety chorzowianki wręcz wzorowo
wywiązały się ze swojej roli, zwyciężając 33:10. W szóstej serii gier ustrońskie
szczypiornistki udały się do Gliwic, gdzie
mierzyły się z miejscową SPR Sośnicą. Po
pierwszej połowie tej rywalizacji w lepszej
sytuacji były gliwiczanki, które prowadziły 8:6, jednak po zmianie stron ustrońskie
piłkarki ręczne z nawiązką odrobiły straty
i wygrały 17:15.

będą wspominać z uśmiechami na twarzach, ponieważ górą z tego starcia wyszli
sosnowiczanie, którzy zwyciężyli 33:17.
Najlepszym rzucającym tego spotkania był
Michał Raszka, który aż dziesięciokrotnie
pokonywał bramkarza gospodarzy. W kolejnej serii gier ustrońscy szczypiorniści
gościli Viret Zawiercie i trzeba przyznać,
iż podopieczni trenera Piotra Bejnara nie
byli zbyt gościnni, ponieważ zwyciężyli
23:19. W piątej kolejce piłkarzy ręcznych
z Ustronia podejmował Zryw Chorzów. Po
pierwszej połowie tego spotkania wynik
był korzystniejszy dla chorzowian, którzy
po przerwie nie dali już sobie odebrać
prowadzenia i wygrali 17:13.
ŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW

ŚLĄSKA LIGA MŁODZICZEK
1 Akademia Handballu Ruch I Chorzów 6

18

220:116

1 MUKS Zagłębie ZSO-14 I Sosnowiec

4

12

167:58

2 MTS Żory				

6

15

178:101

2 KS Viret CMC Zawiercie				

4

11

153:104

3 MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice		

6

9

141:134

3 MKS Zryw Chorzów				

4

9

94:77

4 MKS Ustroń				

5

6

88:134

4 MKS Ustroń				

4

6

82:94

5 SPR Sośnica I Gliwice				

6

6

129:147

5 SPR Grunwald Ruda Śląska			

4

4

110:127

6 KS II Bystra				

5

3

129:155

6 SPR Pogoń 1945 II Zabrze				

3

0

50:116

7 SPR Pogoń 1945 II Zabrze				

4

0

51:149

7 UKS MOSM Bytom				

4

0

53:133

Jak radzili sobie ich rówieśnicy?
W trzeciej kolejce młodzicy udali się do
Sosnowca i tego wyjazdu z pewnością nie
7 listopada 2019 r.

Najstarsi ustrońscy szczypiorniści,
czyli juniorzy młodsi, w trzeciej kolejce
gościli drużynę z Siemianowic Śląskich.

		

W pierwszych minutach tego spotkania
lepiej prezentowali się przyjezdni, jednak
bardzo szybko do głosu doszli podopieczni
trenera Piotra Bejnara, którzy już do samego
końca kontrolowali grę i zwyciężyli 39:15.
Spotkanie to pod względem indywidualnych
wyników było popisem Szymona Patyny
i Aleksandra Bejnara, którzy zdobyli kolejno
jedenaście i dziesięć bramek. W czwartej
serii gier ustrońscy szczypiorniści udali się
do Zabrza, gdzie o kolejne ligowe punkty
przyszło im walczyć z miejscowym Górnikiem. Był to przeciwnik z najwyższej
półki, ponieważ zabrzanie ubiegły sezon
zakończyli z medalem Mistrzostw Polski.
Z tego też powodu to właśnie gospodarzy
należało upatrywać w roli zdecydowanych
faworytów tego starcia i trzeba przyznać,
że z tej roli zabrzanie wywiązali się bez
zarzutu, ponieważ przez całe spotkanie
prowadzili i ostatecznie wygrali 44:16.
ŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
1 SPR Górnik I Zabrze				

4

12

178:72

2 SPR Górnik II Zabrze				

4

12

135:100

3 UKS 31 Rokitnica Zabrze				

4

9

133:104

4 MKS Ustroń				

4

6

110:113

5 MUKS Zagłębie ZSO-14 Sosnowiec		

4

6

106:139

6 KS Viret CMC Zawiercie				

4

3

121:139

7 MKS Olimpia Piekary Śląskie			

4

0

100:150

8 MKS Siemion ZS-4 Siemianowice			

4

0

74:140

Arkadiusz Czapek
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

8.11 17.00
			
			
8.11 18.00

Podoba wam się w naszym muzeum?

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

Cyklinowanie bezpyłowe
parkietów, desek. Odnawianie
schodów. Tanio! 666-989914.
MOBILNY FRYZJER dla osób
starszych, seniorów, emerytów,
zapracowanych pań i panów,
zabieganych mam oraz dzieci!
Zadzwoń przyjadę! 505-152958.
Oddam w dobre ręce całe roczniki Gazety Ustrońskiej od
pierwszego numeru do 2017 r.
731-513-654.
Pokój z łazienką do wynajęcia,
umeblowany, centrum, na dłużej. 505-201-564.
Spawanie plastików. Ustroń, ul.
Obrzeżna. 501-444-534.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

P R Z E TA R G I
www.ustron.bip.info.pl
30.10.2019 r. został opublikowany w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie i wdrożenie modułu „e-Bezpieczeństwo CZK” wraz z dostawą urządzeń realizowanego w ramach projektu
pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego
z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe
Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych – termin
składania ofert – do dnia 07.11.2019 do godziny 10:00.
31.10.2019 r. został opublikowany w TED (Tenders electronic daily) – suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w miniPortalu przetarg
nieograniczony pn. Udzielenie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości – termin składania
ofert – do dnia 03.12.2019 do godziny 8:00.

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

7.11					Centrum				
8-9.11				Na Szlaku				
10-11.11			Rumiankowa				
12-13.11		Centrum				
14-15.11		Na Zawodziu				
16-17.11		Centrum				
18-19.11 Cent. Leków MAX

ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
ul. 3 Maja 46 					tel. 854-14-73
ul. Skoczowska 76				tel. 300-30-40
ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
ul. Sanatoryjna 7 				 tel. 854-46-58
ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
ul. Daszyńskiego 1 		tel. 856-11-93
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Spotkanie autorskie z Dariuszem Zalegą, autorem
książki „Śląsk zbuntowany” poprowadzi Andrzej
Drobik, czytelnia MBP
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 na str. 3
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 Poetycki wieczór autorski Danuty Kapołki, prowadze			
nie 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/
22.11 18.00 Jej portret – muzyczne wizerunki polskich i świato			
wych artystek, MDK „Prażakówka”, bilety 25 zł

10 lat temu - 4.11.2009 r.
EBEAM W GIMNAZJUM NR 2
2 października podczas uroczystości w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Monika Martynek
i Karolina Stojda, uczennice klas frankofońskich Gimnazjum nr 2
w Ustroniu w towarzystwie dyrektor Iwony Werpachowskiej
i nauczycielki języka francuskiego Joanny Iskrzyckiej-Marianek,
odebrały cyfrową tablicę interaktywną eBeam. Urządzenie to
wręczali Konsul Generalny Francji w Krakowie Pascal Vagogne,
Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk i Śląski Kurator Oświaty
Stanisław Faber. Ten nowoczesny sprzęt otrzymało 17 śląskich szkół.
GRUNT POD STADION
Wszystko wskazuje na to, że jest szansa na nowy stadion Klubu
Sportowego Kuźnia Ustroń. Na walnym zgromadzeniu członków
klubu podjęto uchwałę o przekazaniu terenu stadionu miastu.
21 października w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się
walne zabranie Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń. Obrady prowadził prezes klubu Zbigniew Szczotka, który przywitał zebranych,
w tym burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę, wiceprzewodniczącą Marzenę Szczotkę,
radnego Stefana Bałdysa. Podstawowym punktem obrad było
podjęcie uchwały o darowiźnie na rzecz miasta działek posiadanych przez klub.
NAJLEPSI Z ANGIELSKIEGO
28 października w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu, po
raz drugi odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
„The Best”. Do „szóstki” wraz ze swoimi opiekunami przybyło
16 uczniów z ustrońskich szkół, by dowiedzieć się, kto z nich
jest „the best” (najlepszy). W kategorii klas szóstych pierwsze miejsce zajęła Magdalena Kłoda, drugie Michał Dudys,
a trzecie Mateusz Krysta – wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr
2. Zwycięska trójka przybyła na konkurs pod opieką Magdaleny
Gregorskiej. Wśród piątoklasistów pierwsze miejsce wywalczył
Adam Bajorek – również z „dwójki”. Drugie miejsce zajęła Ksymena Pawłowska ze Szkoły Podstawowej nr 6, prowadzona przez
Lucynę Raszkę. Trzecie miejsce zdobył Tomasz Bobola (Szkoła
Podstawowa nr 1), którego uczy Monika Grzywna. Uczniowie
wykazali się sporą wiedzą.
Wybrała: (lsz)
7 listopada 2019 r.

44/2019/5/R

44/2019/4/R

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

Kącik Szachowy – rozwiązanie z GU nr 43: Hf4

W poniedziałek państwo Sikorowie sprzątali kiosk i snuli wspomnienia. Między innymi przeżyli dwa włamania. Nie czuli się też
bezpiecznie, gdy obok działał salon gier.
Fot. M. Niemiec

OSTATNI KIOSK W MIEŚCIE
(dok. ze str. 5)

Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.

Fot. W. Suchta

Według wspomnianych faktur w listopadzie 2005 roku działało
w Ustroniu 12 kiosków. Wśród nich był już kiosk Wiesławy Sikory pod nazwą „U Sikorek” i możemy potwierdzić, na podstawie
sprzedaży Gazety Ustrońskiej, że w pierwszej dekadzie XXI
wieku prasę kupowało się głównie w kioskach. My sprzedawaliśmy w kioskach prawie 38% gazet, a od tego numeru już żadnej.
Wybierając się w podróż w czasie do roku 2005, zajrzymy do
kiosku na ul. Wczasowej przy przejściu na most wiszący nad
Wisłą, napotkamy kiosk na Brzegach przy przystanku PKS, dwa
kioski w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 - jeden przy parkingu,
drugi przy ul. 3 Maja, dwa kioski przy rynku - jeden przy Lotto,
drugi przy rondzie, naprzeciwko Banku Śląskiego. Kupimy gazetę w kiosku przy ul. Cieszyńskiej, naprzeciwko Savii, a także
z drugiej strony, przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 2 i os.
Cieszyńskiego. Na następny kiosk natrafimy przy ul. Daszyńskiego, naprzeciwko Dębu Sobieskiego, kolejny naprzeciwko Kuźni
Ustroń, jeszcze jeden przy skrzyżowaniu ul. Dominikańskiej ze
Skoczowską, a ostatni przy przystanku autobusowym i przychodni zdrowia w Nierodzimiu.
Monika Niemiec

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) ustrońska dzielnica, 8) kuzyn patelni,
9) ostry narkotyk, 10) ptak o jasnobłękitnym upierzeniu, 12) na głowie Araba, 14) negatywne stanowisko,
15) kompleks narciarski w Istebnej, 16) Jimmy – amerykański prezydent, 19) podwarszawska miejscowość,
22) uniesienie z zachwytu, 23) imię męskie, 24) tłuszcz
dodawany do potraw.
PIONOWO: 2) imię męskie, 3) w rodzinie krokodyli,
4) ryżowa wódka, 5) związek państw, 6) wschodniosłowiańska grupa etniczna, 7) śląski brydż, 11) gwiazda polskiego tenisa, 13) pozorowanie czegoś, 17) dawna droga
kupiecka, 18) szczelina w drzewie ścinanym piłą, 20) imię
żeńskie, 21) imię psa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 15 listopada.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 42

TALENTY NA SCENIE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Wojciech Bujok
z Ustronia, ul. Wczasowa. Zapraszamy do redakcji.
7 listopada 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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Nad sytuacją na boisku panował sędzia.

			

Fot. W. Suchta

WYSTAWIENI DO WIATRU
KS KUŹNIA USTROŃ - LKS DRZEWIARZ JASIENICA - 1:2 (0:1)
W śniegu po kostki grała Kuźnia
w meczu o mistrzostwo ligi okręgowej
z Drzewiarzem. Stadion Kuźni tonął
w błocie i często od sprytu zawodnika
zależało, czy przewidzi, gdzie zatrzyma
się piłka – tymi słowami rozpoczynała
się relacja w Gazecie Ustrońskiej z meczu
Kuźnia Ustroń – Drzewiarz Jasienica rozegranego 11 listopada 2009 r. Wówczas
wygraliśmy 2:1. Po dziesięciu latach
Kuźnia podejmowała Drzewiarza 2 listopada 2019 r. Tym razem aura uraczyła
nas zimnym, przenikliwym wiatrem. Na
widowni oczywiście najwierniejsi kibice
Kuźni, chroniący się przed arktyczną wichurą. Wychodząc na mecz sprawdziłem
temperaturę. Była dodatnia. Postanowiłem
nie brać czapki, no bo wejdę w tej czapce
na stadion i wyjdę na idiotę. Tak więc
wkroczyłem na stadion i zauważyłem,
że wszyscy jakoś swoje głowy chronią.
A ja? Z gołym łbem, znowu jak idiota.
Cóż, tak bywa. Po chwili jednak zauważyłem, że nie jestem sam. Wśród ponad setki
widzów można było dostrzec pojedyncze
nieokryte głowy.
Mecz rozpoczyna się atakami Kuźni.
Nasz zespół ma wyraźną przewagę, co
kończy się faulem w polu karnym, a do
rzutu karnego dla Kuźni podchodzi Paweł Sękowski. Przed dwoma tygodniami
karnego przeciw Kuźni Podbeskidzie
wykonywało na tą samą bramkę, a strzał w
lewy róg obronił Bartosz Sekuła. Znaczy
narożnik szczęśliwy dla Kuźni. Cóż z tego,
skoro Sękowski strzela w prawy róg, co

oczywiście wybija bramkarz. Kuźnia ma
jeszcze rzut rożny, bramka wisi na włosku,
ale do kontrataku przechodzi Drzewiarz i
bez trudu zdobywa bramkę.
Mecz mógł się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby nie świetnie obroniony rzut
karny – stwierdził po meczu trener Drzewiarza Jarosław Zadylak.
Kolejne minuty spotkania nie wnoszą
nic nowego. Odnotować można jedynie
zmarnowaną sytuację sam na sam z bramkarzem przez Michaiła Ławruka.
Najgroźniejsze są akcje indywidualne,
ale też najtrudniejsze, bo zawsze jakiś
obrońca wybija piłkę, a w ostateczności
fauluje, na co dość pobłażliwie reagował
sędzia Sebastian Frenke starając się nie
nadużywać żółtych kartek. Udało się
i w całym meczu nie ukarał żadnego zawodnika, choć często na boisku iskrzyło.
To normalne w takich warunkach. Obyło
się bez brutalnych fauli, polowania na
kości, za to zawodnicy jak zwykle klęli,
sędzia nie reagował, ale chyba takie są
wytyczne, bo prawdopodobnie zdaniem
władz futbolowych podnosi to walory
widowiska. Tymczasem, skoro klną na
boisku, to dlaczego nie na trybunach.
Druga połowa spotkania nie różni się od
pierwszej. W 62 minucie po indywidualnej
akcji mamy 0:2 dla Drzewiarza. Kuźnia
stara się, tworzy sytuacje, ale jakoś nic
z tego nie wynika. Dopiero w 84 min. po
rzucie rożnym Sękowskiemu udaje się
zmniejszyć rozmiary porażki. Czasu do
końca spotkania pozostało niewiele, więc

w poczynania naszego zespołu wkrada się
nerwowość, a wynik nie ulega zmianie.
Mecz można podsumować tak: Drzewiarz dwie bramki zdobywa z akcji po
ziemi, Kuźnia jedną z dośrodkowania. Co
skuteczniejsze, łatwo odpowiedzieć. Na
usprawiedliwienie Kuźni można zauważyć, że wyglądało to tak, jakby naszym
w pierwszej i drugiej połowie przyszło
grać pod wiatr.
Po meczu niektórzy zziębnięci kibice
chcieli sobie skrócić drogę do domu chcąc
przejść alejką przy torach kolejowych.
Nic z tego. Przy furtce stał ochroniarz
i dzielnie bronił zasad klubu i ustalonego
porządku. W związku z tym, idący pod
wiatr ul. Sportową, skostniali z zimna
kibice utyskiwali, a to że trybuna nie po
tej stronie, bo po przeciwnej nie tylko na
widowni byłoby cieplej, ale i na boisku
mniej wietrznie, bo wiatry u nas najczęściej od Czantorii, a to, że wejście na stadion, nie wiadomo dlaczego, ulokowano
jak najdalej od parkingu i centrum miasta.
Takie tam austriackie gadanie. Osobiście
jestem przekonany, że ani władze miasta,
ani władze klubu, nie ulegną jakimś tam
malkontentom.
Wojsław Suchta
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LKS Unia Książenice
APN Odra Wodzisław
LKS Goczałkowice-Zdrój
KP GKS II Tychy S.A.
LKS Drzewiarz Jasienica
LKS Czaniec
KS Polonia Łaziska Górne
MKS Czechowice-Dziedzice
TS Podbeskidzie II BB
KS Kuźnia Ustroń
LKS Bełk
GKS Radziechowy-Wieprz
KS Spójnia Landek
MKP Odra Centrum Wodzisław
LKS Wilki Wilcza
KP Beskid Skoczów

Gol dla Kuźni.
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