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Były to zarówno urodziny jak i imieniny Szkoły Podstawowej nr 6 i w Nierodzimiu święto-
wano 30. rocznicę nadania placówce imienia Józefa Kreta. Patron szkoły osiadł na Śląsku 
Cieszyńskim, bo urzekli go ludzie i folklor. Pedagog, nauczyciel, działacz harcerski i twórca 
uniwersytetów ludowych, jeden z nich prowadził właśnie w Nierodzimiu. Swoim życiem  
i działalnością wpisał się w historię lokalnej społeczności. Więcej na str. 4.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że mieszkańcy Ustronia zebrali już 
ponad 1000 podpisów pod petycją do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kato-
wicach, w której domagają się zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowa-
niach z ul. Katowicką, szczególnie ul. Dominikańskiej, A. Brody, Myśliwskiej  
i Akacjowej. 

Akcja potrwa do końca roku i wciąż jeszcze można się podpisywać w naszej redakcji, 
w sekretariacie Urzędu Miasta, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Muzeum Ustroń-
skim, w szkołach, np. w Jedynce, przedszkolach – w Siódemce i w Chatce Puchatka, 
w sklepach, np. u pani Wandy Misiorz na Brzegach, u osób prywatnych, np. u pana 
Piotra Rakowskiego na ul. A. Brody. Akcję poparł burmistrz Przemysław Korcz i wszyscy 
ustrońscy radni, którzy również zbierają podpisy. Listy udostępniają też przewodniczący 
zarządów osiedli. Podpisy można składać elektronicznie na stronie: www.petycjeonline.
com/petycja_mieszkacow_w_sprawie_drogi_dw_941 

Gdyby ktoś chciał odwiedzić sąsiadów i poprosić ich o złożenie autografu lub w inny 
sposób zebrać podpisy, wydrukujemy treść petycji i listy na podpisy. W tej sprawie oraz 
wszelkich innych związanych z petycją można dzwonić do naszej redakcji, tel. 33 854 34 
67 oraz do przewodniczącej Zarządu Osiedla Ustroń Hermanice Doroty Walker.  

Pod petycją do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach w sprawie poprawy bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniach z DW 941 
podpisał się Kajetan Kajetanowicz, rajdo-
wiec, czterokrotny mistrz Polski, trzykrotny 
mistrz Europy, tegoroczny wicemistrz świata 
WRC2, ale też mąż, ojciec, mieszkaniec 
Ustronia. 
             

(dok. na str. 10)

PRZYBYWA PODPISÓW
POD PETYCJĄ W SPRAWIE DW 941
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„Gympel” na bogato obcho-
dzi jubileusz swojego 70-le-
cia.   

Zamek w Zebrzydowicach zo-
stał wzniesiony w XVI wieku 
w stylu gotyckim. Należał do 
Liszków. Przynajmniej dwu-
krotnie go przebudowano. Ze 
zniszczeń wojennych odbudo-
wany został w latach 60. ub. 
wieku. Obecnie mają tu siedzi-
bę Gminny Ośrodek Kultury, 
biblioteka i poczta. W ostatnich 
latach zabytkowy obiekt został 
kolejny raz „odmłodzony”.

Autobusy w Wiśle mają nowe 
miejsce do odjazdów. Plac wy-
znaczono na parkingu w rejonie 
zmodernizowanego dworca ko-
lejowego. Są tam trzy stanowi-
ska.                                   (nik)  

Jana Szersznika. Laureatami 
za 2019 rok zostali: anima-
torka kultury Jolanta Dygoś  
z Cieszyna, dziennikarz i dra-
maturg Andrzej Niedoba z Wi-
sły, rzeźbiarz ludowy Jan Bojko 
z Jaworzynki i Amatorski Klub 
Filmowy „Klaps” z Chybia.  

Od blisko 20 lat przy Zespole 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej prowadzone są zespo-
ły dziecięce i młodzieżowe.  
W tym czasie wielu wycho-
wanków zasiliło „dorosły” ze-
spół. Pierwszy nabór do dzie-
cięcej grupy przyciągnął na 
zajęcia ponad 150 chętnych  
w wieku od 5 do 15 lat. 

Z okazji 10-lecia Muzeum 
Regionalnego „Na Grapie” 
w Jaworzynce, na frontowej 

ścianie drewnianego budynku 
umieszczono tablicę pamięci 
dra Jerzego Ruckiego, fundato-
ra placówki zmarłego w Szwaj-
carii. Zaprojektował tę tablicę 
śp. Karol Kubala. Placówka ma 
już 25 lat.

Popularny kiedyś bar „Beczka” 
na Kubalonce w latach 30. ubie-
głego wieku miał zupełnie inny 
wygląd niż obecnie. Stała tam 
otóż pokaźnych rozmiarów bro-
warna beka i spełniała rolę bu-
fetu. Przykryta była blaszanym 
dachem na drewnianych słu-
pach. Dach zwieńczony był... 
miniaturą Wieży Piastowskiej. 
 
Gimnazjum Polskie w Czeskim 
Cieszynie zostało utworzone  
 1949 roku. Placówka ta kształci 
uczniów z Zaolzia. W tym roku 

to i owo
z 

okolicy
Pierwsza wzmianka o Kończy-
cach Małych pochodzi z 1305 
roku. Mieszkańcy osiedlali się 
początkowo nad rzeką Piotrów-
ką. Właściciele wsi często się 
zmieniali. Przed wojną fol-
warkami zarządzała rodzina 
Folwarcznych. 

W Sali Rzymskiej Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego wręczono 
powiatowe nagrody w dziedzi-
nie kultury im. ks. Leopolda 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Firma Pilch Innowacje, biorąca udział 
w projekcie unijnym Granty na dizajn, 
po raz pierwszy nawiązała współpracę  
z projektantem wzornictwa przemysło-
wego – Pawłem Mularczykiem. Efektem 
wspólnych działań jest Kivak – siedzisko, 
służące do aktywnego siedzenia. Inicja-
tywa łącząca polskie przedsiębiorstwa 
meblarskie z projektami wzorniczymi to 
forma wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości i jednocześnie krok  
w rozwoju designu w regionie. 

Zaprojektowany przez Pawła Mularczy-
ka Kivak to wyjątkowe siedzisko, służące 
do aktywnego siedzenia, np. podczas 
pracy biurowej lub w domu. Dzięki opcji 
balansowania, produkt aktywuje mięśnie 
odpowiadające za utrzymanie prawidłowej 
pozycji ciała.  

– Główną funkcją tego siedziska jest 
aktywne siedzenie. Co prawda, na rynku 
istnieje wiele tego typu produktów, jednak 
głównie znajdują się one w portfoliach 
dużych firm, korzystających ze sztucznych 
tworzyw. Kivak, który zaprojektowałem dla 
Pilch Innowacje, bazuje na naturalnych 

materiałach i posiada funkcję regulowania 
wysokości. Sam w sobie jest także nieco 
wyższy, dzięki czemu ułatwia balanso-
wanie na nim. Produkt wpisuje się w po-
pularny obecnie trend, well being. To też 
pierwszy krok do tego, by pomyśleć o całej 
kolekcji mebli – biurka czy też stołu, spój-
nego z naszym Kivakiem, poprawiającymi 
komfort pracy – opowiada o produkcie 
Paweł Mularczyk – projektant wzorniczy.

Projekt Granty na dizajn umożliwia 
polskim firmom meblarskim stworzenie 
unikalnych kolekcji z pomocą profesjo-
nalnych projektantów i design managerów. 
Jedną z nich była Pilch Innowacje – firma 
zajmująca się wdrażaniem innowacyj-
nych rozwiązań na polskim rynku, która 
wchodzi w skład spółki Pilch – producenta 
edukacyjnych zabawek drewnianych, 
skierowanych do przedszkoli i szkół. 

– Już od jakiegoś czasu zastanawiali-
śmy się nad tym, czy do portfolio firmy 
Pilch nie wprowadzić właśnie kivaka. 
Początkowo jednak produkt ten miał 
być dedykowany placówkom szkolnym.  
W ramach współpracy z projektantem 

pomyśleliśmy, że jest to świetny mebel dla 
dorosłych, szczególnie takich, którzy mają 
siedzący tryb pracy. W procesie projekto-
wych skupiliśmy się więc na jego estetyce, 
funkcjonalności i ergonomii. Dzięki tej 
współpracy, chyba po raz pierwszy, wyko-
rzystaliśmy w produkcji materiał obiciowy. 
Początkowo było to dla nas wyzwanie, 
ponieważ do tej pory tworzyliśmy tylko  
z drewna. Finalnie jednak jesteśmy bardzo 
zadowoleni z tego zestawienia – dodaje 
Monika Marek z Pilch Innowacje. 

Inicjatywa łącząca projektantów wzor-
niczych z polskimi przedsiębiorstwami 
meblarskimi to forma wsparcia Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
w rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw meblarskich w Polsce. Program to 
nie tylko źródło praktycznej wiedzy doty-
czącej projektowania wzorniczego mebli, 
ale również cykl szkoleń z zakresu szeroko 
pojętego designu, od trendów społecz-
nych, konsumenckich i technologicznych, 
po komunikację oraz dystrybucję i sprze-
daż. Granty na dizajn, realizowane przez 
biuro strategiczno-projektowe CODE 
design, były przeznaczone dla firm, które 
wcześniej nie korzystały z usług profesjo-
nalnych projektantów mebli. 

Wystawa na międzynarodowych targach 
– Warsaw Home Expo, na których Pilch 
Innowacje zaprezentował Kivak autorstwa 
Pawła Mularczyka, była zwieńczeniem 
całego procesu projektowego mebla.

Działanie Granty na dizajn jest elemen-
tem Programu Polskie Meble, koordyno-
wanego przez Polski Fundusz Rozwoju. 
W rządowej Strategii na Rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju branża meblarska 
została określona jako jedna z polskich 
specjalizacji przemysłowych. Projekt 
odbył się w ramach Poddziałania 2.4.1. 
Centrum analiz i pilotaży instrumentów 
inno_LAB Pilotaż „Granty na dizajn” 
Programu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój, 2014 – 2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Projekt zrealizowało biu-
ro strategiczno-projektowe CODE design.

                                  Justyna Kieltyka

*  *  *

*  *  *

Pilch Innowacje z Ustronia beneficjentem projektu unijnego Granty na dizajn

INNOWACJE Z USTRONIA
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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 

48/2019/2/R

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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Edward Żydel  lat 84 ul. Wiejska

48/2019/1/R

*   *   *
PROMOCJA 

PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie 

im. Jana Jarockiego zapraszają na promocję 22 tomu „Pamiętnika 
Ustrońskiego”, która odbędzie się we wtorek 17 grudnia o godz. 
17.30 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

W programie: – „Regionalizm wobec wyzwań współczesno-
ści” – słowo wstępne dr. hab. Marka Rembierza, – prezentacja 
22 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego” – redaktor prowadzący                       
wydawnictwa Bożena Kubień, – akcent muzyczny – występ 
ustrońskiego wokalisty Andrzeja Sikory.

*   *   *

48/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

ŚWIĄTECZNE KONKURSY 
Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do wzięcia udziału  

w konkursie „Najpiękniejsza bombka choinkowa”. Rozstrzygnięcie 
nastąpi w piątek 13 grudnia o godz. 12.00 w sali 15 MDK „Praża-
kówka”. Prace można dostarczać do sekretariatu 6 i 9 grudnia br.

Konkurs „Lampion – światełko do nieba” skierowany jest do 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych naszego miasta. Ogłoszenie 
wyników  nastąpi 12 stycznia ok. godz. 16.30 na rynku podczas 28. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prace przyjmujemy  
w sekretariacie MDK „Prażakówka” od 18-20 grudnia oraz  
2 i 3 stycznia. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie mdk.
ustron.pl w zakładce „Konkursy”.

KONCERT 
W KOŚCIELE ŚW. KLEMENSA 

7 grudnia o godz. 16.00 w Kościele św. Klemensa odbędzie się 
koncert Chóru Mieszanego miasta Sternberk (Czechy) oraz Or-
kiestry Smyczkowej Musica Iuvenalis (Słowacja). Wstęp wolny.

*   *   *

*   *   *

Maria Brudna zd. Korcz   lat 90  ul. Porzeczkowa
Adam Burawa    lat 80  ul. Bładnicka
Emilia Foniok zd. Fiedor  lat 80  ul. Nadrzeczna
Janina Gajdzica zd. Jurczok  lat 85  ul. Źródlana
Bronisława Górniok zd. Kozieł  lat 85  ul. Katowicka
Rafał Greiff    lat 85  os. Centrum
Ewa Haręża zd. Czyż   lat 92  os. Manhatan
Elżbieta Krysta zd. Herman  lat 92  ul. Lipowski Groń
Helena Kustra zd. Gomola  lat 80  ul. Błaszczyka
Helena Lipowczan zd. Wacławik  lat 96  ul. Grażyńskiego
Eugenia Mostowik zd. Rozmus  lat 91  ul. Konopnickiej
Karol Niedoba    lat 80  ul. Słoneczna
Olga Ogrodzka zd. Brudny  lat 85  ul. Bładnicka
Elżbieta Podżorska zd. Raszka  lat 85  ul. Spółdzielcza
Andrzej Rembisz   lat 80  os. Centrum
Adam Szczepański   lat 85  ul. Złocieni
Karol Tyrna    lat 80  ul. Bładnicka

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Panu Józefowi Kuczera

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci ojca

śp. Bolesława Kuczery
składają 

Burmistrz 
oraz pracownicy Urzędu Miasta Ustroń

48/2019/1/N
URZĄD MIASTA I MOPS
OTWARTE W SOBOTĘ

W sobotę 7 grudnia Urząd Miasta Ustroń oraz Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Ustroniu otworzą swe podwoje dla 
mieszkańców oraz zainteresowanych. Tego dnia petenci będą 
mogli załatwić wszystkie potrzebne sprawy tak jak w każdy 
dzień powszedni, w zwykłych godzinach pracy. 24 grudnia  
w Wigilię Bożego Narodzenia zarówno Urząd Miasta jak i MOPS 
będą zamknięte. 

*   *   *

SEMINARIUM – SPORT I ZDROWIE 
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia zaprasza na 

Seminarium „Sport i Zdrowie”, które odbędzie się w piątek 5 
grudnia w Hotelu Muflon o godz. 17.00. Udział w seminarium, 
konsultacje, badania, testy i zabiegi są bezpłatne, a każdy uczest-
nik otrzyma drobne upominki.
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48/2019/5/R

30 LAT POD PATRONEM

Po hymnie państwowym przywitano 
gości: burmistrza Ustronia Przemysława 
Korcza, przewodniczącego Rady Miasta 
Ustroń Marcina Janika, wiceprzewodni-
czącą RM i radną dzielnicy Nierodzim 
Jolantę Hazukę, przewodniczącego Komi-
sji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Miasta Pawła Sztefka i jednocześnie na-
uczyciela SP-6, kierownik Centrum Usług 
Wspólnych Sylwię Moskal, prezes Od-
działu Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Ustroniu Ewę Lankocz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 Magdalenę Herzyk, dy-
rektor Klimatycznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 Grażynę Tekielak, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przed-
szkolnymi Jolantę Kocyan, wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 Renatę Swo-
bodę, przewodniczącą Rady Rodziców 
Różę Szczypkę-Kuboszek, członków 
Rady Rodziców i wszystkich obecnych 
rodziców, nauczycieli – emerytów, którzy 
przez długie lata tworzyli historię tej szko-
ły, dyrekcję i grono pedagogiczne naszej 
szkoły. Konferansjerzy powitali również 
uczniów i absolwentów SP-6. 

Wszyscy oni mogli obejrzeć przedsta-
wienie pt. „Trudny referat” w wykonaniu 
szkolnego zespołu teatralnego. Aktorzy 
przybliżyli postać Józefa Kreta, ale po-

Obecnie do SP-6 uczęszcza prawie 300 uczniów, podczas uroczystości zachowywali się 
elegancko.                                                                                                    Fot. M. Niemiec

Święto patrona w Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu miało w tym roku szcze-
gólnie uroczysty charakter, gdyż obchodzono 30-lecie nadania ustrońskiej Szóstce 
imienia Józefa Kreta. Akt nadania imienia datowany na 23 listopada 1989 roku, 
podpisany przez bielskiego kuratora oświaty można było obejrzeć w gablocie. Był 
on częścią wystawy jubileuszowej urządzonej w sali gimnastycznej, w której od-
bywała się uroczystość, obok innych dokumentów, zdjęć, kronik, a także życzeń 
i wierszy autorstwa współczesnych uczniów. 

kazali też przywiązanie trzech pokoleń 
do miejscowej szkoły. Ważnym wyda-
rzeniem podczas akademii była premiera 
hymnu Szóstki w wykonaniu chóru „Wio-
linki”. Recytatorzy też pokazali, co potra-
fią dojrzale interpretując wiersze wielkich 
poetów i swoich kolegów. Konferansjerzy 
wykazali się profesjonalizmem, przekazu-
jąc gładko bardzo dużo informacji na te-
mat historii i dnia dzisiejszego szkoły oraz 
na temat życia i działalności Józefa Kreta. 
Akademia była interesująca, dynamiczna, 
momentami żartobliwa, twórcom należą 
się duże brawa za scenariusz, reżyserię 
i wykonanie. Napracowali się też sceno-
graf i rekwizytor. 

– Uczestniczyliśmy przed chwilą 
w pięknej lekcji historii – powiedział 
dyrektor SP-6 Roman Langhammer 
i podziękował osobom zaangażowanym 
w przygotowanie uroczystości. – Chciał-
bym, aby z tego dzisiejszego spotkania 
jak najwięcej do nas dotarło, zostało nam 
w pamięci i w sercach. 

Burmistrz Korcz przypomniał, że 
w budynku, rozbudowanym i zaadapto-
wanym na szkołę, przed II wojną świa-
tową był Dom Policji Województwa 
Śląskiego im. Józefa Piłsudskiego. 

– Można powiedzieć, że jest to swego 
rodzaju genius loci, bo żaden inny budy-
nek w Ustroniu nie miał nigdy takiego 
patrona – mówił burmistrz. – Dzisiaj 
zamieściłem na Facebooku cytat z poety 
Tuwima: „Argument: ziemia naszych oj-
ców, dziadów, pradziadów należy zastąpić 
argumentem ziemia dzieci, wnuków i pra-
wnuków”. Słowa te powiedziane w wa-
szej szkole mają głęboki sens, ponieważ 
wy czerpiecie z tego, co się działo przez te 
30 lat w szkole, ale musicie też stworzyć 
coś, żeby za 30 lat wasze dzieci mogły 
się pochwalić tym, co wy osiągnęliście. 

– Jesteśmy pod wielkim wrażeniem 
programu, który na dzisiejszą uroczystość 
został przygotowany – powiedział prze-
wodniczący Janik i pogratulował działań 
na miarę osiągnięć patrona Józefa Kreta, 
a następnie odczytał list gratulacyjny od 
władz miasta. 

Życzenia złożyła również przewodni-
cząca Koła ZNP Ewa Lankocz i dyrek-
torki ustrońskich szkół.                   (mn)
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Dzień Pluszowego Misia co roku ob-
chodzimy 25 listopada. Właśnie tego dnia 
przypada rocznica powstania tej maskotki. 
Samo święto nie ma jednak długiej trady-
cji, obchodzone jest od 2002 roku, kiedy to 
pluszowy miś celebrował setne urodziny. 

Niewiele osób wie, że pluszowy miś 
to zabawka-symbol z niezwykłą historią. 
W 1902 roku prezydent Stanów Zjedno-
czonych Theodore Roosvelt brał udział  
w polowaniu, podczas którego postrzelono 
małego niedźwiadka. Prezydent nakazał 
jego uwolnienie. Historię zilustrowano 
komiksem, który ukazał się w waszyngtoń-
skiej prasie. Jednym z czytelników gazety 
był producent zabawek, który zainspiro-
wany tym wydarzeniem stworzył nową 
zabawkę dla dzieci w formie pluszowego 
misia. Nazwał go Teddy Bear, co stanowiło 
nawiązanie do imienia prezydenta USA. 

Dziś pluszowy miś to kultowa zabawka 
na całym świecie i mimo upływającego 
czasu oraz pojawiania się coraz bardziej 

nowoczesnych rozrywek dla dzieci bywa 
największym przyjacielem dziecka.

Dzień Pluszowego Misia jest obcho-
dzony na całym świecie. W niektórych 

miejscach ten dzień jest wyjątkowo cele-
browany, a są to przede wszystkim żłobki, 
przedszkola, szkoły, szpitale. Z okazji 
Dnia Pluszowego Misia organizowane 
są uroczystości i występy, wiele szkół 
przeprowadza konkursy związane z tą 
zabawką, biblioteki organizują publiczne 
czytanie książek o pluszowym misiu,  
a dzieci tego dnia mogą przynosić ze sobą 
do przedszkola swoje ulubione pluszaki.

W tym roku Miejska Biblioteka Pub-
liczna im. Jana Wantuły włączyła się w 
obchody tego wyjątkowego święta, odwie-
dzając wszystkie przedszkola oraz żłobek 
w Ustroniu. Patronem obchodów stał się 
miś Bruno, na co dzień zamieszkujący 
Oddział dla Dzieci ustrońskiej Bibliote-
ki. Jednym z przedszkoli na trasie była 
placówka w Ustroniu Polanie. Tamtejsze 
dzieci, ze względu na odległość dzielącą 
przedszkole od centrum, rzadko mają 
okazję zawitać w progi biblioteki, co 
na szczęście nie oznacza, że nie czytają 
książek. Mamy nadzieję, że nasze wizyty 
w przedszkolach zachęcą rodziców i opie-
kunów dzieci do zapisania ich podopiecz-
nych do Biblioteki. 

48/2019/9/R

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Dyrektorowi Langhamerowi marzy się odbudowanie harcerstwa w Szóstce. Podczas uroczystości wspominano chlubną tradycję jeszcze 
w pożyczonych mundurkach. Drużyny harcerskiej życzył burmistrz Korcz, życzenia i gratulacje złożył przewodniczący RM Janik. Do harcer-
skich działań Józefa Kreta (1895-1982) nawiązuje obchodzące w tym roku 10-lecie Koło Turystyczne „Krety”, szkoląc młodych ludzi pod 
kątem wytrwałości w pokonywaniu trudności i pomagając im poznawać piękne zakątki Polski.                                                  Fot. M. Niemiec
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TRUDNA PODWYŻKA
28 listopada odbyła się XII sesja Rady Miasta Ustroń, obrady 

prowadził przewodniczący RM Marcin Janik. Uchwalono m.in. 
ostatnie w tym roku zmiany w bieżącym budżecie, zmiany planu 
zagospodarowania w centrum oraz stawki opłat za śmieci.

Obecnych było 13 radnych, nieobecny z przyczyn zdrowot-
nych był radny Dariusz Śleziona, jednak w pewnym momencie 
obrad teoretycznie nieobecna była również radna Daria Staniek. 
Od strony technicznej wyglądało to tak, że przed przystąpie-
niem do omawiania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości gminnej przy ul. Legionów w drodze 
bezprzetargowej, radna na tablecie wylogowała się z sytemu (tak  
w tej chwili wygląda lista obecności) i przy jej nazwisku wid-
nieje w sprawozdaniach status „nieobecna”. Radna Staniek 
nie mogła formalnie brać udziału w obradach, gdyż to na jej 
rzecz miasto sprzedawało działkę. Działkę położoną nad Wisłą 
w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu, którego Daria Staniek jest 
właścicielką. Miasto może sprzedać nieruchomość bez przetar-
gu tylko z określonych powodów, zgodnych z zapisem Ustawy  
o gospodarce nieruchomościami. W tym przypadku chodzi o to, 
że przedmiotem zbycia jest nieruchomość mogąca poprawić wa-
runki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej 
własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która 
zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć i nie może ona 
stanowić odrębnej nieruchomości. Na tej podstawie wydzielono 
z nieruchomości miejskiej fragment o pow. 0,0742 ha, a radni 
podjęli uchwałę o sprzedaży. Radna Daria Staniek jako nieobecna 
nie mogła wziąć udziału w dyskusji ani w głosowaniu. Dyskusji 
nie było, za przyjęciem uchwały głosowali: Marcin Janik, Jolanta 
Hazuka, Artur Kluz, Bożena Piwowar, Aleksander Poniatowski, 
Roman Siwiec, Mirosław Szuba, wstrzymali się od głosu: Sławo-
mir Haratyk, Wincenty Janus, Jadwiga Krężelok, Piotr Roman, 
Damian Ryszawy, Paweł Sztefek.

Jednogłośnie radni zaakceptowali zmiany w budżecie,  
a największa ujęta w zmianach kwota to 893 tys. zł kredytu prze-
znaczona na ustawowe podwyżki do wynagrodzeń nauczycieli 
szkół i przedszkoli do końca roku. Tak samo jednogłośnie radni 
podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na rok 2020. Stawki pozostały na 
tym samym poziomie, co w ubiegłym roku, gdyż mieszczą się 
w wyznaczonych przez ministerstwo widełkach. Uwzględnione 
są preferencyjne stawki dla pojazdów przyjaznych środowisku, 
posiadających certyfikat EURO.

Najtrudniejsze uchwały dotyczyły opłat za śmieci. Pierwsza 
z nich ustalała zwolnienia z opłat i tu od głosu wstrzymał się 
radny Piotr Roman, pozostali radni byli za przyjęciem niższych 
stawek dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny – 21 zł, 
dla właścicieli domów kompostujących odpady biologiczne – 25 
zł, dla dużych rodzin kompostujących odpady – 20 zł. Obniżki 
nie dotyczą gospodarstw, w których nie segreguje się odpadów. 

Zanim przystąpiono do głosowania nad wysokością opłat 
za śmieci wyjaśnień udzieliła naczelnik Wydziału Środowiska  
i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń Monika Maksymczak, któ-
ra powiedziała, że podwyżka stawki za osobę wynika z tego, 
że drastycznie wzrosły koszty odbierania i zagospodarowy-
wania odpadów komunalnych, co jest efektem m.in. dużego 
wzrostu kosztów za zagospodarowywanie odpadów przez 
Instalacje Komunalne, wzrost opłaty marszałkowskiej, nowych 
obowiązków nałożonych na firmy zajmujące się odpadami 
komunalnymi. Przed głosowaniem radny Damian Ryszawy  
w imieniu Klubu Radnych Ustroniacy powiedział: 

- Wiemy, że podnoszenie podatków, opłat, różnych danin jest 
niepopularne, słabo akceptowalne i niejednokrotnie kontrower-
syjne. Szczególnie ciężkie jest podnoszenie tych podatków dla 
nas, samorządowców, gdyż podwyżki dotykają nas wszystkich, 
naszych rodzin, przyjaciół, znajomych. Po przeanalizowaniu 
rosnących cen za gospodarowanie odpadami i innych przyczyn 
podwyżki, o których mówiła pani naczelnik, jako Klub Radnych 
Ustroniacy jesteśmy za urealnieniem tych opłat, pod warunkiem, 
panie burmistrzu, uszczelnienia systemu gospodarowania odpada-

mi. Wystąpimy z wnioskiem o podjęcie działań inwestycyjnych, 
mających na celu kontrole i uszczelnienie systemu. Nie może 
być tak, że my wszyscy, mieszkańcy Ustronia płacimy za śmieci, 
których nie produkujemy, a które wpadają do naszego ogólnego 
systemu odpadów komunalnych, przez co również stawki rosną. 
Jesteśmy przekonani, że działania kontrolne sprawią, że w przy-
szłości nie będziemy musieli tak drastycznie podnosić tych opłat. 

Burmistrz Korcz wyjaśnił, jakie zmiany legislacyjne zaszły 
w przepisach o gospodarce komunalnej i mówił o czynnikach 
zewnętrznych, wpływających na wysokość opłat. Zapewnił, że 
już wkrótce zostaną wprowadzone pewne rozwiązania, które 
będą miały na celu uszczelnienie systemu.  

Radny Paweł Sztefek powiedział, że podwyżka opłat o 70% 
na pewno nie spodoba się mieszkańcom i winni będą radni. 
Nasze podwyżki plasują nas w połowie krajowej stawki. Np.  
w Poznaniu wprowadzono podwyżkę z 12 zł na 16 zł, w Opolu 
z 13 zł na 19 zł, w Katowicach z 14 zł na 21 zł. Tak samo jak  
w Ustroniu opłaty zmieniły się w Bielsku-Białej. Burmistrz 
tłumaczył jeszcze, że mieszkańcy i tak muszą pokryć wyższe 
koszty gospodarki odpadami albo w formie indywidualnych sta-
wek albo jako dopłatę z budżetu miasta. Uchwalono miesięczną 
stawkę na 26 zł za osobę. Wszystkie stawki zawarte w uchwale 
są trzykrotnie wyższe w przypadku niesegregowania odpadów. 
Przeciw uchwale w sprawie metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat 
głosował radny Piotr Roman, wstrzymał się do głosu radny Paweł 
Sztefek, za głosowało 12 radnych.                   Monika Niemiec

                                      (ciąg dalszy relacji z sesji za tydzień)  

48/2019/6/R

KONCERT  KOLĘD 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego wraz z Ogniskiem 

Muzycznym serdecznie zapraszają na tradycyjny KONCERT  
KOLĘD w wykonaniu uczniów i pedagogów, który odbędzie się 
we wtorek 17 grudnia o godz. 16.30  w sali widowiskowej MDK 
„Prażakówka” Ustroń, ul. Daszyńskiego 28.
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AKCJA ZIMA

Gdy mówimy o okresie międzywojnia na 
naszym terenie, najczęściej na pierw-
szy plan wysuwają się spory narodo-
wościowe, szczególnie polsko-czeskie. 
Trudno się dziwić, skoro na ten okres 
przypada wojna polsko – czechosłowa-
cka i odcięcie Zaolzia od macierzy. Tym 
bardziej interesujące było spojrzenie 
na dwudziestolecie międzywojenne 
przez pryzmat klasy robotniczej.

Wśród decydentów to dzisiaj niepopu-
larny pryzmat, a odbiorcy jeszcze nie do 
końca odpoczęli od haseł o ucisku ludu, 
a jednak Dariusz Zalega – dziennikarz, 
doktorant w Instytucie Historii Uniwersy-
tetu Śląskiego, reżyser filmów dokumen-
talnych, pasjonat historii Śląska, ruchu 
robotniczego i czeskich piw – postanowił 
napisać książkę o robotnikach, o śląskich 
robotnikach, ale też o Hiszpanii. Na taką 
mieszankę zdecydowało się Wydawni-
ctwo „Czarne” i sam autor przyznał, że 
jest to dla książki rekomendacja. 

Tak samo jak słowa prof. Zbigniewa 
Kadłubka: Oto górnośląska gra w klasy! 

Opowieść o robotnikach, którzy harują 
na przemysłowych magnatów. O głodzie, 
który nie jest ani polski, ani niemiecki, ani 
czeski, lecz jest głodny. O śląskim głodzie, 
który jest pustym żołądkiem. O solidarno-
ści górnośląskiej ze światem robotniczym  
i walce Górnoślązaków z dyktaturą ge-
nerała Franco w Hiszpanii. Blask buntu 
lewej komory górnośląskiego serca.

Tak samo jak głód nie jest ani pol-
ski, ani czeski, ani niemiecki, tak samo 
zabawa. Więc spotykali się robotnicy 
polscy, czescy i niemieccy, żeby pograć 
w plenerze w piłkę nożną, a ich mecze 
odbywały się na… Czantorii. Jan Rusnok, 
polski działacz z Zaolzia, wspominał: 
Dobrze zapamiętałem swoją pierwszą 
wycieczkę na Czantorię z ojcem w 1933 
roku. Na szczycie Czantorii odbywał się 
swego rodzaju międzynarodowy pik-
nik komunistyczny. Kiedy wszedłem na 
górę, zdębiałem z wrażenia. Na Czantorii 
odbywał się normalny mecz piłkarski, 
a wśród piłkarzy rej wodził  szpakowaty 
już, ale smukły i sprawny poseł Śliwka. 
Podziwiałem Śliwkę jeszcze bardziej 
potem, kiedy przemawiał wyśmiewając 
w żywe oczy licznie asystujących temu 
zgromadzeniu żandarmów i „financów”. 
Po tym cytacie autor pisze: Te kontakty 
ponadgraniczne przydały się działaczom 
lewicy, gdy wybuchła wojna w Hiszpa-
nii. Czantoria była jednym z punktów 
przerzutowych dla śląskich robotników, 

ŚLĄZACY 
W HISZPANII

(dok. na str. 9)

Zostały zakończone prace przetargowe dotyczące wyłonie-
nia firm, które będą prowadzić odśnieżanie Naszego Miasta  
w tym roku. Został przygotowany sprzęt i materiał do zabez-
pieczenia dróg.

Jednak jak wszyscy wiemy zima jest nieprzewidywalna. Już 
mamy informacje, że śniegu nie będzie ale przewidywane są 
silne mrozy. 

Zatem nikt tak naprawdę nie wie jaka będzie nadchodząca 
śnieżna pora. 

Jedno jest jednak pewne – nasze bezpieczeństwo, jak zwykle, 
w znacznej części będzie zależało od nas samych. Od nas będzie 
zależało, czy dzieci przechodzące przez jezdnie będą bezpieczne 
i czy wrócimy cało naszym ukochanym samochodem.

Bierzmy również pod uwagę, że pomimo starań miasta może 
być po prostu ślisko, że nasze samochody nie będą się tak 
szybko zatrzymywać, a nasza rozwaga zarówno na chodnikach, 
przejściach dla pieszych czy jezdniach będzie miała istotny 
wpływ na bezpieczeństwo innych, a pozostawione samochody 
na poboczach, wąskich drogach osiedlowych czy parkingach w 
znaczny sposób mogą utrudnić, a czasami nawet uniemożliwić 
odśnieżanie.

Ze strony miasta będą prowadzone wszystkie niezbędne prace 
poprawiające warunki na jezdniach, chodnikach, przystankach 
czy przejściach dla pieszych, jednak musimy pamiętać, że śnieg 
musi być gdzieś zgarniany, a to wiąże się z przesuwaniem go 
na pobocza, strefy wzdłuż ogrodzeń, czy puste skwery i niejed-
nokrotnie może dochodzić też do sytuacji kiedy śnieg pojawi 
się na naszych podjazdach. Bardzo prosimy o wyrozumiałość  
i  cierpliwość. W górach zima jest piękna ale i znacznie bardziej 
wymagająca. 

Życzę wszystkim mieszkańcom i gościom Ustronia aby zima 
2019/2020 przyniosła same wspaniałe chwile i na wiosnę pozo-
stały tylko miłe wspomnienia.

W imieniu Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego 
Marek Gogółka

którzy w 1936 roku postanowili pomóc 
swoim towarzyszom walczącym na Pół-
wyspie Iberyjskim z dyktatorem Franco. 
Przez trzy tysiące kilometrów niosło 
ich też pragnienie zmiany losu i być 
może marzenia o pięknych Hiszpankach.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Krai-
na” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na: Najlepsze 
Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy. W konkursie może wziąć udział 
każda pełnoletnia osoba/podmiot zamieszkująca lub mająca 
siedzibę na terenie  Lgd, tj. Gminy Brenna, Chybie, Dębowiec, 
Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, 
Ustroń, Wisła, Zebrzydowice. 

Swoje wypieki (25 sztuk) jednego rodzaju ciasteczka należy 
składać wraz z formularzem zgłoszeniowym od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 do biura LGD „Cie-
szyńska Kraina” (Skoczów ul. Mickiewicza 9) do 16 grudnia 
2019r.  W ostatnim dniu do godziny 15.00.

Każda osoba/podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden 
rodzaj ciasteczka (25 sztuk) wraz z formularzem zgłoszenio-
wym. Osoba ta musi być pełnoletnia!

Gala Finałowa odbędzie się 18 grudnia 2019 r. o godzinie 17.00 
w Dębowcu (OSP, ul. Katowicka 4). Gościem specjalnym będzie 
Remigiusz Rączka!

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody o łącznej 
wartości 2000 zł. 1 miejsce - bon zakupowy o wartości 500 zł 
brutto, 2 miejsce - bon zakupowy o wartości 400 zł brutto, 3 
miejsce - bon zakupowy o wartości 300 zł brutto, 4 miejsce- bon 
zakupowy o wartości 200 zł brutto, 5-10 miejsce - bon zakupowy 
o wartości 100 zł brutto

Szczegółowe informacje podane są w regulaminie konkursu 
oraz pod numerem telefonu 33 48749 42.

 KONKURS 
NA NAJLEPSZE CIASTECZKO 

CIESZYŃSKIEJ KRAINY



8   Gazeta Ustrońska                                                                                           5 grudnia 2019 r.

I JAK TU TAKIEGO 
NIE KOCHAĆ

Złota Cieszynianka w towarzystwie Srebrnych Cieszynianek. 
                                                                            Fot. L. Szkaradnik

Andrzejki kojarzą się z magiczną nocą, wróżeniem i tajemni-
czymi obrzędami, które niegdyś były traktowane poważnie, 
a dziś raczej z przymrużeniem oka. Jest to też ostatnia oka-
zja do hucznej zabawy przed rozpoczęciem Adwentu, czyli 
oczekiwaniem na narodziny Jezusa.

Tymczasem Literackie Andrzejki w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Wiśle stanowiły czarowny wieczór, dedykowany wszystkim 
solenizantom, lecz wyjątkowy klimat i magia były niewątpliwie 
związane ze znakomitym spektaklem przygotowanym na bazie 
utworów poetyckich Andrzeja Piechockiego, który jest również 
znanym twórcą rzeźb i obrazów. 

Organizatorka imprezy, dyrektor biblioteki dr Renata Czyż 
podkreśliła, że jest on co prawda mieszkańcem Ustronia, lecz  
z mocnym akcentem wiślańskim, o czym świadczy chociażby dzia-
łalność w wiślańskich „Brzimach”, czy podczas Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej. Ustroniaków związanych z Wisłą i zaprzyjaźnionych 
z Andrzejem było więcej, a oto oni: Bogusław Heczko, Zbigniew 
Niemiec, Jan Misiorz oraz Alfreda i Witold Bąkoszowie. 

Godzinny program, w którym na pierwszym miejscu znalazła 
się poezja Andrzeja zobrazowana prezentacją multimedialną, jako 
retrospekcja utworów okolicznościowych, był doskonale przygoto-
wany i połączony z komentarzami jego przyjaciół. Zresztą wiersze 
tego wyjątkowego solenizanta były przecież, wielokrotnie publi-
kowane, jak chociażby w tomiku „Diabli nadali, anieli czuwali” 
oraz w wielu innych wydawnictwach. Jest on znanym autorem 
wierszy okolicznościowych dowcipnych, błyskotliwych, celnie 
określających opisywaną osobę lub problem. 

Prezenterem twórczości bohatera wieczoru był Szymon Pilch  
z Brennej, znany i ceniony na ziemi cieszyńskiej aktor, konferan-
sjer, wodzirej i organizator imprez, który zrobił to znakomicie, po 
prostu po mistrzowsku, z wyczuciem i obyciem scenicznym. I na 
tym samym poziomie włączyli się w to widowiskowe spotkanie: 
Renata Czyż, Danuta Koenig, Jerzy Kufa oraz syn Jacek przybyły 
specjalnie 800 kilometrów z Niemiec, który zaśpiewał ojcu własną 
kompozycję z akompaniamentem gitary. Oto słowa piosenki jego 
autorstwa:

Złotym kobiercem wymoszczone góry
To znak natury co ludzie weną zwą
Wenę poczuł do architektury
I se zbudował „zadumy kąt”

Ref. Poeta wierszokleta z ulicy Lipowej
 Lubi czasem do ręki pióro wziąć
 Coś tam naskrobać w ciszy domowej
 Zaprosić ludzi i zrobić im show
Ludzie tak lubią żeby im dowalić
Pilnikiem ironii przytrzeć lekko nos
Potem będą się śmiać, będą mu klaskali
Przyjmując z pokorą celnie zadany im cios
 Wynajął speców by show poprowadzić
 Bo któż z tą poezją radę sobie da
 Jedynie Szymon może tu zaradzić
 Nie zdołał Wilczak, Chwaściu poddał się raz, dwa
Taka sytuacja w prezydencjalnej sali
Ktoś wreszcie dostrzegł jaki z niego gość
Pod kolor włosów laur mu przyznali
Jeszcze tylko refren, bo macie chyba już dość
 Na deskach teatru pot ściekał po skroniach
 Wielu prężyło dumnie swe klaty
 Dwie cieszynianki trafiły do Ustronia
 Dajcie im brawa, a ja dam kwiaty

Były oczywiście i brawa i kwiaty, a że spotkaniu towarzyszyło 
motto: „Jak to dobrze się dzieje, że w Ustroniu i Wiśle są An-
drzeje”, więc zaproszono na scenę i pogratulowano Andrzejowi 
Niedobie, pisarzowi i publicyście z Wisły, który podobnie jak 
Andrzej Piechocki został w tym roku uhonorowany Srebrną 
Cieszynianką, zaś Andrzej dedykował mu następujący utwór: 

Andrzej Niedoba
Ten Pan  to mi się podoba
Ostatnio widziałem go jak osrebrzony
stał na scenie wzruszony, zadowolony
Obok osrebrzeni panowie i panie
Oraz dumni z niego wiślanie
I tak oto oficjalna część Wieczoru Andrzejkowego dobiegała 

końca. Nim to jednak nastąpiło z akcentem muzycznym zaprezen-
towały się „Wuzetki” – wiślański 7-osobowy dziewczęcy zespół 
kameralny pod kierunkiem Agnieszki Szarzec, występujący rów-
nież na wstępie. Uroczystość urządzoną przy blasku lampionów 
sfinalizowano wręczeniem zbioru wierszy wszystkim Andrzejom, 
lecz po wyjściu z sali na licznie zgromadzonych uczestników 
czekała wystawa obrazów solenizanta i smakowite kanapki, 
więc długo jeszcze trwały rozmowy w zaprzyjaźnionym gronie. 

                                                                       Lidia Szkaradnik

Jacek Piechocki przybył na scenę wprost z długiej trasy z Niemiec, 
lecz własną piosenkę zadedykowaną ojcu wykonał znakomicie. 
                                                                            Fot. L. Szkaradnik
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(dok. ze str. 7)

APOSTOŁ POKOJU
Andrzej Georg tradycyjnie w imieniny wygłasza wykład  

w Czytelni Katolickiej na temat różnych nieznanych wątków  
z życia i działalności patrona kościoła. W tym roku wraz z żoną 
Elżbietą podjęli problematykę „Rzymskość św. Klemensa I, 
papieża i męczennika drogą cywilizacji zachodniej”, co przygo-
towywali cztery miesiące, studiując dokumenty i kompletując 
fotografie z licznych podróży śladem św. Klemensa. Niestety,  

z powodu problemów zdrowotnych nie towarzyszyła mu żona, 
lecz do tej prężnie działającej placówki przybyli znajomi prele-
genta i stali uczestnicy spotkań. 

Kim był św. Klemens I Rzymski, zwany Apostołem poko-
ju? Okazuje się, że jego legendę rozbudowało średniowiecze,  
a o męczeńskiej śmierci wspomniana tradycja pochodząca  
z IV wieku. Około roku 90. w Koryncie wybuchł spór. Na wieść  
o zamieszkach w Koryncie zareagował stanowczo biskup Rzymu, 
Klemens. Pierwszy „List do Koryntian” pozwala nam również go 
scharakteryzować. Musiał być człowiekiem spokojnym, łagod-
nym, któremu pokój leżał na sercu, taki jest też wyważony ton 
jego listu. Był również gruntownie obeznany z kulturą grecką,  
o czym świadczy, na przykład, przepojony nauką stoicką opis 
harmonii wszechświata. Ale równocześnie był to człowiek tradycji 
biblijnej, czujący się członkiem tej samej rodziny duchowej, do 
której należeli Mojżesz i Izaak. Znał wybornie Pismo Święte 
Starego Testamentu, cytował je bądź za oryginałem hebrajskim, 
bądź za przekładem Septuaginty. Na dwie płaszczyzny, pogańską 
i żydowską, nakłada się trzecia, która je łączy i konsoliduje. Jest 
nią chrześcijaństwo. Św. Klemens bowiem, mimo związku z tymi 
dwoma nurtami, jest przede wszystkim chrześcijaninem. Stąd 
wnioskujemy, że był zhellenizowanym Żydem, wykształconym 
w retoryce oraz administracji. Św. Klemens papież i męczennik 
był na pewno „rzymski”. Jego „rzymskość” wynika z jego po-
chodzenia, wykształcenia, działalności a przede wszystkim z jego 
piśmiennictwa. Z umysłowości greckiej i porządku rzymskiego, 
włączonych w chrześcijańską rzeczywistość i w niej przeistoczo-
nych, zrodzi się wspaniały typ człowieka, cywilizowany człowiek 
Zachodu, który przez ponad piętnaście wieków będzie nadawał 
określony kształt historii, zatracający się jednak stopniowo  
w naszej epoce.

 Drugą część spotkania stanowiła prezentacja multimedialna  
z komentarzem autora pięknych fotografii i znawcy tematu, który 
wraz z żoną przez kilka lat podążał śladami św. Klemensa, doku-
mentując związaną z nim ikonografię. Wiedza i zaangażowanie 
w tę trudną i mało znaną problematykę niewątpliwie wzbudza 
podziw i uznanie.                                           Lidia Szkaradnik 

Andrzej Georg nadal podąża śladami św. Klemensa.   Fot. L. Szkaradnik

Stoczyli ciężkie walki w szeregach brygad  
międzynarodowych armii republikańskiej, 
wspieranej przez komunistyczny rząd 
ZSRR przeciwko zbuntowanym oddzia-
łom nacjonalistycznym dowodzonym 
przez gen. Francisco Franco, wspieranym 
przez nazistowski rząd III Rzeszy i fa-
szystowski rząd Włoch. Na pięć tysięcy 
Polaków walczących w wojnie domo-
wej w Hiszpanii zginęło trzy tysiące. 
Ci którzy ocaleli, po zakończeniu walk 
zostali internowani we Francji. Nie byli 
już Polakami, bo za walkę w szeregach 
obcej armii państwo polskie pozbawiło 
ich obywatelstwa. Do kraju mogli wrócić 
dopiero po wybuchu II wojny światowej. 
Losy niektórych bohaterów po powrocie  
z Hiszpanii również są opisane. 

Dariusz Zalega oparł książkę na wspo-
mnieniach i dokumentach znajdujących 
się w Archiwum Państwowym w Katowi-
cach, w katowickim Oddziałowym Archi-
wum Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie,  
a nawet archiwów Międzynarodówki 
Komunistycznej dotyczących Brygad 
Międzynarodowych, przechowywanych  
w Państwowym Archiwum Historii Spo-

łeczno-Politycznej w Moskwie. Jak po-
wiedział autor „Śląska zbuntowanego”, 
zasoby tego ostatniego są zdigitalizowane, 
więc nie trzeba jechać do Moskwy po 
informacje. W posłowiu autor przytacza 
wiele książek i prac naukowych, z których 
czerpał. I mimo takich merytorycznych 
fundamentów opowieść ma lekką kon-
strukcję, czyta się ją niemal jak powieść 
historyczną, momentami przygodową. 
Nie brakuje dramatycznych momentów  
i brutalnych opisów rzeczywistości robot-
ników na Śląsku i żołnierzy na froncie, 
czuć także niepokojącą atmosferę, panu-
jącą w Europie w przededniu wybuchu 
II wojny światowej. Książka pokazuje 
też, jak wielka polityka wpływa na losy 
pojedynczych ludzi, ale także, jak oni 
sami tworzą historię. 

Dariusz Zalega przyjechał do Ustronia 
na zaproszenie Krzysztofa Krysty, dyrek-
tora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Jana Wantuły. Autor bardzo ceni patrona 
naszej biblioteki i prosił o fotografię  
z jego portretem. Na zdjęciu obejmuje 
swojego przyjaciela Andrzeja Drobika, 
dziennikarza, autora książki „Rozmowy  
o Śląsku Cieszyńskim”, reżysera fil-
mu „Jeszcze tu jesteśmy” o potomkach 
wiślańskich osadników w Serbii, który 
spotkanie prowadził. Taki był w każdym 
razie zamysł, a wyszła z tego dyskusja 
dwóch pasjonatów z udziałem uważnie 
słuchających ich czytelników, również 
pasjonatów historii Śląska, sądząc po 
wnikliwości ich pytań i uwag. Wszyscy 

Dariusz Zalega i Andrzej Drobik z portretem 
Jana Wantuły w tle.           Fot.  M. Niemiec

poczuli się jak ryby w wodzie, gdy oma-
wiano stały punkt programu, czy Śląsk 
Cieszyński należy do Śląska. 

Zanim Dariusz Zalega przystąpił do 
wpisywania dedykacji do książek polecił 
stronę na Facebooku pt. „Zbuntowany 
Śląsk” i dostępny na YouTube film pt.: 
„Pięść i dynamit. Opowieść o śląskich 
antyfaszystach w Hiszpanii”, który koń-
czy się słowami: Ochotnicy przegrali 
wiele bitew, oby nie przegrali tej ostatniej 
o pamięć.                             Monika Niemiec

ŚLĄZACY 
W HISZPANII
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Akcja ustroniaków wywołała zaintere-
sowanie mediów, informacje o zdetermi-
nowanych mieszkańcach pojawiły się na 
portalach regionalnych i ogólnopolskich. 
Poparł nas poseł do Parlamentu Europej-
skiego z Bielska-Białej Łukasz Kohut, 
który 21 listopada wystosował z Brukseli 
pismo do Zbigniewa Tabora, dyrektor Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
Jego treść zamieszczamy poniżej. 

Akcję poparł czterokrotny mistrz Polski, 
trzykrotny mistrz Europy i wicemistrz 
WRC2, słynny rajdowiec rodem z Ustronia 
– Kajetan Kajetanowicz oraz utytułowany 
piłkarz, trener i wychowawca młodzieży 
Adrian Sikora z Kuźni Ustroń. Dzieci  
w ustrońskich przedszkolach i szkołach  
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 
przez burmistrza miasta tworzą rysun-
ki, na których pokazują, jak wyobrażają 
sobie bezpieczną drogę do domu i do 
szkoły.                            Monika Niemiec 

Szanowny Panie Dyrektorze,
zapewne dotarły do Pana informacje  

o petycji, którą mieszkańcy Ustronia 
planują skierować do Zarządu Dróg Woje-

wódzkich w Katowicach, a która dotyczy 
problemów komunikacyjnych na obwod-
nicy ich miasta.

Chodzi dokładnie o skrzyżowania dróg 
gminnych i powiatowych z drogą wo-
jewódzką nr 941, przebiegającą przez 
Ustroń, których funkcjonowanie skutkuje 
rosnącą liczbą osób rannych i zabitych 
w wypadkach drogowych. Mieszkańcy 
miasta oczekują od ZDK przygotowania 
rozwiązań, które znacząco poprawią bez-
pieczeństwo na przedmiotowych skrzy-
żowaniach.

Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeń-
stwo na drogach powinno być priorytetem 
dla każdego systemu transportu drogowe-
go. W związku z tym, jako poseł do Par-
lamentu Europejskiego ze Śląska, chciał-
bym prosić Pana Dyrektora o informacje 
dotyczące tej sprawy, a w szczególności 
o informacje:

1. Jak Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach ocenia poziom bezpie-
czeństwa drogowego na skrzyżowaniach 
dróg gminnych i powiatowych z drogą 
wojewódzką nr 941 zlokalizowanych na 
terenie Ustronia?

2. Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach prowadził, prowadzi lub 
zamierza prowadzić prace nad rozwią-
zaniami komunikacyjnymi, które popra-
wią bezpieczeństwo na przedmiotowych 
skrzyżowaniach? Jeśli tak, to w jakim 
zakresie? Jeśli nie, to z jakich przyczyn?

Równocześnie proszę Pana Dyrektora 
o wszelkie informacje, które pomogłyby 
rozwiązać tą pilną sprawę, oraz – zdając 
sobie sprawę z ograniczeń budżetowych 
– gorąco apeluję o niezwłoczne podjęcie 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ka-
towicach wszelkich możliwych kroków 
w interesie zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom dróg na terenie Ustronia. 

Trener Adrian Sikora.              Fot. M. Niemiec

(dok. ze str. 1)

Fot. W. Herda

PRZYBYWA PODPISÓW
POD PETYCJĄ W SPRAWIE DW 941

Fot. W. Herda
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W tym samym dniu, kiedy ogłosiliśmy, że już ponad 1000 osób 
podpisało apel do ZDW w sprawie bezpieczeństwa na ul. Kato-
wickiej, doszło do kolejnego wypadku na skrzyżowaniu DW941 
z ul. Dominikańską. 50-letni mieszkaniec Goleszowa jadący 
volkswagenem T4 skręcał z dwupasmówki w stronę Kozakowic. 
Za szybko i za blisko jechała za nim 36-letnia mieszkanka powiatu 
cieszyńskiego. Uderzyła volkswagenem passatem w tył busa, 
przez co pojazd wywrócił się, a jego kierowca trafił do szpitala. 
Obrażenia nie zagrażały jego życiu. 

Nietypowa kolizja miała miejsce na ul. Skalica w nocy z nie-
dzieli na poniedziałek. Jadący z dużą prędkością vw passat nie 
utrzymał się na jezdni (świadczą o tym ślady opon) i wjechał na 
skarpę rozbijając po drodze betonową barierę wiaduktu i kosząc 
drzewa. Gdyby nie one, samochód znalazłby się nad Wisłą lub 
nawet w rzece. Ludzi, którzy mogli ewentualnie jechać passatem  
i odnieść obrażenia, szukali policjanci z psami. Nikogo nie zna-
leźli. Wyciąganie samochodu trwało kilka godzin, trzeba było 
wycinać drzewa, ale bardzo ostrożnie, żeby samochód nie zjechał 
na dół. Śledztwo prowadzi policja.                                       (mn)

Radny Roman Siwiec.          Fot. M. Niemiec

Z UDZIAŁEM PASSATÓW

Radny Piotr Roman.               Fot. M. Niemiec

Radna Daria Staniek.           Fot. M. Niemiec Radny Paweł Sztefek.               Fot. M. Niemiec

Radny Damian Ryszawy.      Fot. M. Niemiec

Radny Mirosław Szuba.        Fot. M. Niemiec

1 grudnia podczas wydarzenia „Roz-
pal świąteczną radość i bądź widocz-
ny” w warsztatach plastycznych na 
rynku wzięło udział 25 dzieci. Pod 
kierunkiem Agnes Nagy młodzi artyści 
tworzyli rysunki na konkurs pt. „Bez-
pieczna droga do domu i szkoły”. Prace 
będą dołączone do list z podpisami 
mieszkańców i dostarczone dyrek-
torowi Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach. Na wszystkich rysun-
kach na skrzyżowaniach są światła!

Fot. W. Herda
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Przewrotny scenariusz miała inscenizacja 
przygotowana przez nauczycielkę Karinę 
Wowry z uczniami Szkoły Podstawowej  
nr 1. W pierwszą niedzielę adwentu na 
scenie na rynku aktorzy zamiast zapalać, 
gasili adwentowe świece, bo te nie miały 
już ani siły, ani ochoty, żeby świecić. Świe-
ce symbolizują kolejne tygodnie okresu 
liturgicznego przed Bożym Narodzeniem 
i wartości, które nie są dzisiaj szanowane, 
o czym właśnie traktowało przedstawienie. 
Ostatecznie pokój, wiarę i miłość przeko-
nała do pozostania między ludźmi nadzieja, 
która na powrót zapaliła pozostałe świece, 
mówiąc: Nie na darmo nazywają mnie na-
dzieją. Świecę po to i zapalę inne świece, 
aby was nauczyć, że i wy potraficie budować 
pokój, wiarę i miłość w waszej rodzinie, 
wśród przyjaciół i wrogów, i w Kościele. 
A inni aktorzy dodali: Teraz już lepiej 
rozumiemy, dlaczego mamy cztery świece  
w wieńcu adwentowym, aby lepiej pamiętać 
i uczyć się czym jest adwent. Aby budować 
pokój i mówić o nim innym w pierwszym 
tygodniu. Aby lepiej poznawać Boga i Jego 
Słowo i w ten sposób umacniać wiarę, 
pamiętając o tym w drugim tygodniu. Aby 
kochać nie tylko tych, którzy nas kochają, 
ale wszystkich, nawet wrogów i dziękować 
Bogu za jego miłość w trzecim tygodniu  
i z nadzieją czekać i oczekiwać na przyjście 
Pana Jezusa. 

Na scenę weszli kapłani – proboszcz 
Parafii pw. św. Klemensa Papieża i Męczen-
nika w Ustroniu ks. Wiesław Bajger i pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Ustroniu ks. radca Piotr Wowry, którzy 
są wiceprezesami Chrześcijańskiego Stowa-
rzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Przy 
zapaleniu pierwszej świecy adwentowej 
towarzyszył im prezes Stowarzyszenia Łu-
kasz Sitek oraz burmistrz Ustronia Przemy-
sław Korcz. Na scenie obecni byli również 
radni: Sławomir Haratyk, Wincenty Janus, 
Bożena Piwowar, Aleksander Poniatowski, 
Damian Ryszawy, Roman Siwiec oraz 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń 
Jolanta Hazuka i przewodniczący Rady 
Marcin Janik. Uroczyste zapalenie świecy 
poprzedziły słowa burmistrza, który wyraził 
radość, że w tak szczególny czas, ustroniacy 
są razem, mówią jednym głosem i działają 
mimo różnic, będących bardziej inspiracją 
niż przeszkodą w dialogu. Zwrócił uwagę 
na rysunki dzieci na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i powiedział, że prace 
pojadą do Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach razem z podpisami pod 
petycją o zapewnienie bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach z drogą wojewódzką. 

Wspólne i uroczyste zapalanie świec 
adwentowych zaczerpnęliśmy z tradycji 
naszego miasta partnerskiego Hajdunanas. 
Ustroń otrzymał świece od burmistrza Tibo-
ra Szólláth, a my podarowaliśmy Węgrom 
beskidzkie smreki. W niedzielę następną 
świecę zapalą ustrońscy seniorzy.       (mn)

Świąteczne iluminacje pięknie się prezentują, ale pierwszy tydzień adwentu jeszcze bez 
światełek na choince. Rozbłysną 6 grudnia.                                              Fot. K. Heczko

Wieniec przystroiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu, świece przyjechały z Haj-
dunanas.                        Fot. M. Niemiec

„Równica” – podziwiana, uwielbiana, oklaskiwana, fotografowana i filmowana.Fot. M. Niemiec 

ZAPŁONĘŁA 
PIERWSZA ŚWIECA
Pokój ponad podziałami
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27 listopada odbył się wykład „Bez-
pieczny Senior” przeznaczony dla człon-
ków ustrońskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Spotkanie poprowadził 
aspirant Tomasz Pszczółka z Komendy 
Powiatowej Policji w Cieszynie, który 
opowiedział zebranym jak powinni dbać  
o swoje bezpieczeństwo w czasach, kiedy 
na osoby starsze czyha wiele zagrożeń. 
Głównym tematem była asertywność, 
którą powinni wykształcać w sobie se-
niorzy chcący uniknąć oszustwa i wy-
łudzenia. W budynkach mieszkalnych 
pojawiają się kominiarze, domokrążcy  
i osoby zbierające pieniądze na cele cha-
rytatywne, a niejednokrotnie ciężko jest 
odróżnić oszustów od osób z dobrymi 
intencjami. T. Pszczółka zwrócił również 
uwagę na to, aby pilnować kluczy do 
domu i samochodu oraz przechowywać je 
w zamkniętej kieszeni kurtki lub torebki. 
Podobną ostrożność zalecił w przypadku 
dokumentów, dodał również, że najbez-
pieczniej jest pozostawić je w domu 
lub zabierać ze sobą tylko te, które są 
nam niezbędne. Przypomniał także, aby 
każdorazowo dokładnie zamykać drzwi 
nie tylko opuszczając domostwo, ale też 
będąc w domu, gdyż ograniczy to ryzyko 
włamania i kradzieży. Przypomniał też, 
że tłok w miejscach publicznych, po-
śpiech czy skupianie uwagi na zakupach 
mogą sprzyjać kradzieżom. Następnie 
omówił temat dotyczący spraw spadko-
wych, ponieważ wielu seniorów nie zdaje 
sobie sprawy z tego, co stanie się z ich do-
robkiem w przypadku choroby lub śmier-
ci. Aspirant omówił także zagrożenia, 
które obecnie najczęściej dotykają osób 
starszych, takie jak kradzieże „metodą na 
wnuczka”.                                             (kfz)

POLICJANT 
I 

SENIORZY

W promieniach pięknej jesiennej pogody w dniach 22 do 24 listopada, seniorzy z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku pojechali na ostatnią w tym roku wycieczkę. Tym razem udali się 
do Bukowiny Tatrzańskiej. Po drodze zwiedzili Dwór w Łopusznej poświęcony rodzinie 
Tetmajerów, która bardzo była związana z Podhalem, odwiedzili także grób ks. prof. 
Józefa Tischnera. W drugim dniu zaplanowano wycieczkę do Bachledowej Doliny na Sło-
wacji. Przepiękne widoki i spacer Ścieżką w Koronach Drzew „Bachledka” zapierały dech  
w piersiach. Zjawiskowe widoki można było zobaczyć z 32-metrowej wieży widokowej, która 
jest również niezwykła pod względem architektonicznym. Po południu seniorzy skorzystali 
z dobrodziejstw basenów w Bukowinie. W ostatnim dniu, w niedzielę odwiedzili Zakopane, 
żeby przespacerować się Krupówkami, wyjechać na Gubałówkę, zwiedzić stary Cmentarz 
Zasłużonych na Pęksowym Brzysku. W drodze powrotnej zaliczyli jeszcze starą karczmę  
w Jeleśni, by wieczorem zakończyć urokliwą jesienną wycieczkę.                            (UTW)

W niedzielę na rynku odblaski rozdawał Łukasz Sitek – rajdowiec, pracownik Urzędu Miasta 
Ustroń i komendant Komisariatu Policji w Ustroniu Łukasz Żyła. Odblaski zakłada Jolanta 
Hazuka i ks. Piotr Wowry.                                                                             Fot. L. Szkaradnik
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B I B L I O T E K A POLECA  
Frances Hardinge „Czara cieni”

Poznaj historię dziewczynki o niedźwiedzim sercu! Dwunastoletnia 
Zgódka umie bronić się przed duchami, jednak wskutek pewnego zda-

rzenia traci czujność i w jej ciele schronienie 
znajduje inna dusza. Duch jest silny, dziki  
i brutalny, ale może być jej jedyną ochroną, gdy 
dziewczynka zostaje wysłana pod opiekę boga-
tej rodziny swojego ojca. Kraj jest zagrożony 
wojną domową, a oni potrzebuję ludzi takich 
jak Zgódka do strzeżenia swoich przerażających 
sekretów.

Dziewczynka planuje ucieczkę i musi zde-
cydować, co jest gorsze: opętanie czy śmierć.

„Czara cieni” to misternie usnuta opowieść 
o władzy, przyjaźni, sile i niezwykle wytrwałej 
dziewczynce w świecie, który stanął na głowie.

Rotraut Susanne Berner  „Zima na ulicy Czereśniowej”
Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych postaci i codziennych 

sytuacji książka obrazkowa bez tekstu. Zimowa wyszukiwanka z best-
sellerowej serii, która podbiła świat.

Nadeszła zima. Wszyscy szykują się do świąt 
Bożego Narodzenia: ubierają choinki, kupują 
prezenty, odwiedzają świąteczny jarmark.  
Z nieba sypie puszysty śnieg, a dzieci lepią 
bałwany, zjeżdżają na sankach i toczą bitwy 
na śnieżki. Każda strona tej książki to barwna, 
pełna szczegółów i postaci ilustracja przedsta-
wiająca fragment miasta. Na kolejnych rozkła-
dówkach odnajdujemy tych samych bohaterów 
w różnych miejscach i momentach dnia. Wypa-
trywanie ich i układanie opowieści o ich przygo-
dach to wciągająca zabawa na długie godziny.

PRZYPŁYW WIARY W ŚRODKU NOCY
W piątek 22 listopada do kościoła ewan-

gelickiego ap. Jakuba St. mimo zmroku 
podążało sporo osób, a przeważała wśród 
nich młodzież. Okazją do spotkania był 
ponad trzygodzinny program artystyczny 
zakończony niemal o północy, nazwany 
„Nocą Parafii”. Na początek wystąpił ze-
spół dziecięcy „Joy”, prowadzony przez 
diakon Urszulę Śliwkę, a warto przypo-
mnieć, że jest ona zaangażowana w tę dzia-
łalność od 27 lat. Początkowo był to chórek 
„Gwiazdki i Promyki”, a kilka lat temu  
z inicjatywy małych wokalistów zmieniono 
nazwę. Zespół koncertował w wielu para-
fiach, ale również instytucjach świeckich, 
ubogacając śpiewem lokalne uroczystości. 
Co roku, pod koniec wakacji dla zespołu 
Joy prowadzone są warsztaty muzyczne 

przy współpracy osób z wykształceniem 
muzycznym.

W piątkowy wieczór przed ołtarzem 
wystąpiło 17 dziewcząt śpiewając z zaan-
gażowaniem liczne pieśni jak: „Podnosisz 
mnie, bym lepszym mógł się stać” czy  
„Z Tobą Jezu wszystko jest możliwe”. 

Zauważało się wśród słuchaczy sporo 
rodzin z dziećmi, lecz wzruszające wystą-
pienie diakon Heleny Gajdacz, która prze-
czytała historię życia wyjątkowo wrażliwej 
na ludzką niedolę matki Ewy z Miechowic 
na pewno zapadło w serca tak młodszych 
jak i starszych.

Następnie wystąpił 7-osobowy młodzie-
żowy zespół Soli Deo Gloria, z akompa-
niamentem gitarzysty, założony w 2007 r., 
który działa pod kierunkiem Justyny Śliw-

ki i Doroty Twardzik. Służy on śpiewem na 
comiesięcznych nabożeństwach młodzie-
żowych, zapewnia też oprawę muzyczną 
parafialnych spotkań. W repertuarze grupy 
znajduje się wiele młodzieżowych pieśni 
religijnych, a oto fragment jednej z nich: 
Sławię Panie imię Twe, wznoszę pieśni 
uwielbienia, cieszę się żeś blisko mnie, 
raduję się z Twego zbawienia. 

 Po koncercie nastąpiło przejście do 
sali parafialnej, gdzie licznie zgromadzeni 
uczestnicy częstowali się pyszną zupą dy-
niową i żurkiem, a na deser delektowano 
się smakowitymi eklerkami i napojami. 
Wyśmienity poczęstunek został przygo-
towany przez zaangażowane przy parafii 
wolontariuszki pod kierunkiem i przy 
aktywnym udziale pastorowej Kariny 
Wowry. 

Następnie z zaciekawieniem powrócono 
do kościoła, by obejrzeć przejmujący film 
amerykański, którego premiera odbyła się 
wiosną tego roku pt. „Przypływ wiary”. 
Okazał się on wyjątkowo fascynującą  
i wzruszającą opartą na faktach historią, 
więc nie było chyba osoby, która na filmie 
nie ocierałaby łez, a niósł on przesłanie, że 
Bóg czyni cuda każdego dnia. Są to prze-
życia rodziny nastolatka, który wpadł do 
wody na skutym lodem jeziorze, a po jego 
wydobyciu rozpoczyna się walka o jego 
uratowanie. Niezłomna wiara i matczyna 
miłość mobilizują lekarzy do wyjątkowego 
zaangażowania, a do modlitw włącza się 
cała społeczność. Mimo beznadziejnych 
rokowań po niespełna miesiącu chłopiec 
wraca do pełnej sprawności. Ta piękna  
i poruszająca historia przekonuje, że cuda 
nadal się zdarzają oraz o tym, że modlitwa 
ma wielką siłę.             Lidia Szkaradnik

                                                                                                                                                                                                                                       

2.12.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Świadczenie 
usługi kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów na potrzeby 
Urzędu Miasta Ustroń – termin składania ofert – do dnia 10.12.2019 r. 
do godziny 10:00.
2.12.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Ochrona bez-
domnych kotów na terenie Miasta Ustroń – termin składania ofert 
– do dnia 10.12.2019 r. do godziny 10:00.

PRZETARGI
www.ustron.bip.info.pl

Lodowisko czynne będzie od 15.12.2019 r. w godzinach: 
pn. – pt.  09:00 – 21:00
so. – nd.  10:00 – 21:00
Przerwa techniczna 15:00 – 16:00
Lodowisko usytuowane będzie tak jak w latach ubiegłych na 

kortach tenisowych przy al. Legionów.

LODOWISKO MIEJSKIE



5 grudnia 2019 r.   Gazeta Ustrońska   15

Jako sie mocie ludkowie
Jo docynióm to, że listopad sie skóńczył, a fórt nima 

mrozu i ślizgawicy, tóż szmatlym sie tam a haw. Poni-
kiedy aji szpacyrujym już na śćmiywku, bo sie mi zdo 
że Ustróń je doś spokojny, choć to nigdy nie wiadómo 
na kogo sie trefi, tóż bezpieczni chodzić łoświetlónymi 
cestami, a nie jakimisi tam łodludnymi chodnikami kaj 
je cima. Szłach łoto łóńskigo tydnia łod kamratki, bo 
miała miano i doista mie to zadziwiło, że ludzie majóm 
fórt chynci coby sprugować łodewrzić jakisi lokal. Jed-
nym nie bardzo sie udało, już to nie było łopłacalne,  
a insi w tym samym miejscu cosi nowego zaś łotwiy-
rajóm. Nie wiycie ło czym łopowiadóm? Na, choćby  
w cyntrum miasta jako sie to prawiło kiedysi u Hedwiga  
z boku je tako przibudówka i tam pore dni tymu ło-
dewrzili cosi zaimawego, co mianowali smoki. Nie 
byłach tam zozdrzić do postrzodka, cóż też to takigo 
może być? Jak żeście sóm ciekawscy, to idźcie sie 
podziwać. Mie smoki nie sóm zocne, jo już nie taki 
dziwolóngi na tym świecie widziała. 

Kapke dali była kiedysi czesko gospoda. Ponikiedy 
żech tam zozdrziła przez łokno i zdało sie, że tam byli 

jacysi ludzie. Isto pore roków tyn lokal był czynny, a jo tam ani 
nie zdónżyła zóńś i już go zawrzili. Zmiynili łokna i bydzie tam 
łod nowego roku jedyny na naszej dziedzinie bar Bistro. Tak sie 
już tam reklamujóm. Potym idym na Cieszyńskóm ceste ku blo-
kóm. Pamiyntocie, tam isto jeszcze na wiosne była kwiaciarnia, 
kiero działała dłógi roki, a łobsługiwały jóm taki dwie szykowne 
paniczki, isto mama z ceróm. Ale już pore miesiyncy w łoknie 
była kartka, że lokal do wynajyncio. I kierysi sie skusił, boch 
łoto na śćmiywku tam przechodziła, a łokno zakryte jakómsik 
folióm, ale widać było światło i rejwach, jako przi remóncie. 
Niedowno zaś szłach do kamratki na Manhatan, a dziwóm sie  
i kole tej przichodni Salus łotwiyrajóm bar czy kawiarnie,  
z takóm dziwnóm nazwóm, że nie poradziłach zapamiyntać. 

Tóż sami widzicie, że je fórt ruch w interesie, a gor teroski 
przed świyntami, to przeca kaj kiery sie skusi na zakupy. Nale 
dejmy se pozór, a nie szastejmy pinióndzami na prawo i lewo, 
bo potym przed nami styczyń, kiery sie zdo wyjóntkowo dłógi 
i ponikierym przijdzie biydować, jak napojczuje piniyndzy na 
wystawne świónteczne życi.                         Staro ustrónioczka

Dać se pozór – uważać. Dej se pozór, cobyś sie nie spuźnił. 
Napojczować – napożyczyć. Hela napojczowała piniyndzy. 
Zozdrzić – popatrzyć. Zozdrzij na tate, bo je nimocny.

Po naszymu...

 W dawnym
Ustroniu

Rozpoczyna się iście zimowa aura, dlatego w tym ty-
godniu prezentuję zdjęcie wykonane niemal 100 lat temu, 
zatytułowane „Das erste Eis”, czyli „pierwszy lód”. Na 
fotografii widnieje staw przy dawnej Młotowni „Adama” 
(późniejszej Kuźni Ustroń). Warto zdać sobie sprawę, iż 
zimy przed wiekiem były nader srogie, temperatura do-
chodziła nawet do -30 °C, a warstwa lodu na fabrycznych 
akwenach była tak gruba, że pozwalała na w miarę bez-
pieczną ślizgawkę. Zimą cięto go piłami na grube sztymple, 
umożliwiające przechowywanie zapasów w drewnianych 
lodowniach, których w dawnym Ustroniu było sporo. 

Staw ten powstał w pierwszej połowie lat 30. XIX w. jako 
niewielki zbiornik, który wraz z rozwojem Arcyksiążęce-
go Zakładu Budowy Maszyn stopniowo się powiększał. 
W 1928 r. podzieliła go na dwie części grobla, po której 
poprowadzono linię kolejową  do Polany. W związku 
z likwidacją Kuźni do czasów obecnych zachował się tylko 
niewielki, północny fragment akwenu. I tak się złożyło, że 
odpowiada on mniej więcej rozmiarom  pierwotnego stawu 
Młotowni „Adama” sprzed prawie 200 lat. 

W tle zdjęcia od prawej strony widoczna jest transforma-
torownia działającego tam od 1905 r. zakładu energetycz-
nego nr 5, dalej budynek starego warsztatu elektrycznego, 
natomiast po lewej dostrzec możemy obiekt dawnej łaźni 
zakładowej, która w latach 30. XX w. stała się łaźnią pub-
liczną, stąd wejście do niej prowadziło także od ulicy, dzięki 
czemu korzystający nie musieli wchodzić na teren fabryki, 
aby dokonać niezbędnych ablucji.

Na końcu pytanie do Czytelników. Czy ktoś jest w stanie 
rozpoznać ślizgającego się gentlemana?

                                                               Alicja Michałek

Z naszego na polski
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ŚWIĄTECZNE ŚWIATŁA MIASTA
Ozdoby świecą od grudnia do lutego.                                                            Fot. K. Francuz

Co roku w okresie zimowym ulice rozświetlają się blaskiem choinek, gwiazdek  
i kokardek, które pojawiają się na rondach, lampach i słupach. Równie jasno świecą 
ozdoby na rynku, a cały Ustroń zachwyca w tym okresie mieszkańców i turystów. 

sie podzielona jest między wydziały. Za 
oświetlenie wzdłuż ulic i chodników oraz 
na rondach odpowiedzialny jest Wydział 
Inwestycji na czele którego stoi Andrzej 
Siemiński. W wyniku pracy owego wy-
działu już niebawem zobaczymy 5 choinek 
na rondach, 80 ozdób na słupach wysokich 
oraz 15 ozdób na słupach niskich, a cena 
ich montażu przez firmę zewnętrzną wy-
niesie około 11 tysięcy złotych. Obrębem 
rynku zajmuje się natomiast Wydział 
Mieszkaniowy, którego naczelnikiem 
jest Teresa Bury. Sześciu pracowników 
„mieszkaniówki” odpowiada za świątecz-
ną bombkę, oświetlenie drzew, światełka 
na scenie i tron, który w tym roku pojawi 
się na rynku po raz pierwszy. Ich zadaniem 
jest również transport i złożenie choinki, 
której uroczyste rozświetlenie odbędzie 
się 6 grudnia. Do obowiązków tego dzia-
łu należy także rozłożenie i podłączenie 
oświetlenia domków, które znajdą się 
na rynku na czas trwania Ustrońskiego 
Jarmarku Świątecznego. Brygada remon-
towa zajmuje się również konserwacją  
i naprawami elementów wystroju świą-
tecznego, który będziemy mogli po-
dziwiać do 2 lutego. Nad świątecznym 
oświetleniem Ustronia czuwa także Wy-
dział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
z naczelnik Barbarą Niemczyk, który  
w tym roku zajmuje się szopką i wieńcem 
adwentowym.               Karolina Francuz

                              

48/2019/7/R

Obok bombki niebawem stanie świąteczny tron.                   Fot. K. Francuz

48/2019/8/R

Rozłożenie drewnianych stoisk zajmuje pół 
dnia.                                   Fot. K. Francuz

Ulice, chodniki oraz place ozdabiane są 
w ten sposób od wielu lat i jest to swego 
rodzaju tradycja, która nie tylko cieszy 

oczy, ale pozwala jeszcze bardziej odczuć 
magię świąt. Oświetleniem miasta zajmuje 
się Urząd Miasta, a praca w tym zakre-
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AKTUALNOŚCI DLA RODZICÓW
Tylko w sali widowiskowej „Prażaków-

ki” jest dość miejsca, by mogło się odbyć 
zebranie rodziców młodych piłkarzy Klubu 
Sportowego Kuźnia Ustroń. 28 listopada 
spotkał się z nimi Mateusz Żebrowski, 
trener, członek zarządu klubu ds. sporto-
wych, przekazał potrzebne informacje i 
chwalił wychowanków za sukcesy, o któ-
rych napiszemy wkrótce. Podsumowanie 
roku piłkarskiego zrobiło na zebranych 
duże wrażenie, a plany na przyszłość dały 
dużo do myślenia. Trzeba się dostosować 
do jesienno-zimowego harmonogramu 
treningów, które częściej odbywać się będą 
w salach gimnastycznych, przygotować na 

Tenisiści Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Beskidy” mają za sobą pracowity 
listopad. Początkiem miesiąca Sara Husar 
zajęła 2. miejsce w grze pojedynczej  
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyj-
ny do lat 12 w Grodzisku Mazowieckim 
oraz 3. miejsce w grze podwójnej. Kacper 
Socha stanął na podium Wojewódzkiego 
Turnieju Klasyfikacyjnego Kadetów (9-
11.11) w Pszczynie, zajmując 2. miejsce  
w deblu. Jego młodsza koleżanka Alek-
sandra Matysiak 11 listopada w Zabrzu 
zajęła 3. miejsce w Multisport Series Cup 
w kategorii zielonej (do lat 10). Aleksandra 

rywalizowała również w ostatni weekend 
w Silesia Head Ziajka Trophy Bytom  
i zajęła 3. miejsce. W tym samym turnieju 
Filip Rozborski wśród chłopców zajął 5. 
miejsce. Adrianna Struzik w Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjny Skrzatów (U12) 
zajęła 3. miejsce w singlu, Sara Husar  
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjny 
Skrzatów rozgrywanym w Braniewie za-
kończyła swój udział w najlepszej ósemce.  

Młodym ustrońskim tenisistom dobry 
przykład dają starsi zawodnicy. Grzegorz 
Panfil wygrał 3 ogólnopolskie turnieje 
klasyfikacyjne mężczyzn pod rząd. Mistrz 

Polski Paweł Ciaś wrócił do zawodowych 
rozgrywek. W eliminacjach futuresa ITF  
w Castellon (korty ziemne, 15 tys. $ w puli 
nagród) zawodnik UKS Beskidy (918 ATP) 
został rozstawiony z ósemką i potrzebował 
trzech zwycięstw do awansu do drabinki 
głównej. W turnieju głównym Paweł po-
konał rozstawionego z ósemką Hiszpana 
Jaume Pla Malfeito (506 ATP) 3:6, 6:2, 7:5 
po 3 godzinach i 21 minutach walki. W 1/8 
finału Ciaś przegrał z Hiszpanem Javierem 
Martim (kiedyś 170 ATP) 4:6, 4:6. 

Klub ma też na koncie sukcesy organi-
zacyjne. W tym roku po raz pierwszy zor-
ganizowano Ligę Tenisową UKS Beskidy 
Ustroń 2019 we współpracy z Ustrońskim 

SUKCESY MŁODSZYCH I STARSZYCH

Grzegorz Panfil Aleksandra Matysiak Filip Rozborski

W zebraniu uczestniczyli rodzice, trenerzy i przyszłe gwiazdy futbolu.               Fot. M. Niemiec

mikołajkowy wyjazd Młodzików, Tramp-
karzy, Juniorów i Juniorek 5 grudnia 
i turniej mikołajkowy Przedszkolaków, 
Skrzatów, Żaków i Orlików 14 grudnia. 
Zaplanować zakup kalendarza klubowego 
(już od 4 grudnia) i udział dziecka w pół-
kolonii sportowej z językiem angielskim 
(13-17 stycznia), a może i obóz w Chor-
wacji lub treningi nad polskim morzem. 
Dobrze też znać zasady otrzymywania 
i kupowania firmowego sprzętu i strojów. 
Od tego roku młodzi piłkarze będą nosić 
takie same koszulki jak pierwsza drużyna 
Kuźni. W zebraniu uczestniczył burmistrz  
Ustronia Przemysław Korcz.           (mn)

Spotkanie prowadził Mateusz Żebrowski.

Izabela Janik, mama piłkarza Kuźni mówiła 
m.in. o konieczności suplementacji minerałów. 
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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.

MOBILNY FRYZJER dla osób 
starszych, seniorów, emerytów, 
zapracowanych pań i panów, za-
bieganych mam oraz dzieci! Za-
dzwoń przyjadę! 505-152-958.

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

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

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

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie scho-
dów. Tanio! 666-989-914. 

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. (33)854-
53-98. 

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

TYLKO  POMAGAMY
Rozmowa z nadleśniczym Leonem Mijalem. Dobrze też układa 

się współpraca z dziećmi i młodzieżą. Jeszcze nie słyszałam, 
żeby leśnicy odmówili pomocy w sadzeniu drzewek czy w innych 
akcjach. To chyba naturalne. Staramy się pomagać, jeśli szkoły 
czy przedszkola przejawiają chęć prowadzenia takich działań. 
Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji 
Początkowej i ostatnio włączyliśmy się w organizację konkursu 
ekologicznego od lat prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne. Dojdzie temat utrzymania czystości w lasach. To 
oczywiście dzieła pani Moniki Kosińskiej, pana prezesa Alojzego 
Sikory, my tylko trochę pomagamy. A sadzenie drzewek to z jednej 
strony edukacja ekologiczna, a z drugiej wykonana konkretna pra-
ca na rzecz lasów. Ostatnio podziwiałem las, który urósł z drzewek 
posadzonych na 700-lecie Ustronia. Teraz to już piękne drzewa. 

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DAROWIZNA Jak już pisaliśmy Klub Sportowy „Kuźnia 

Ustroń” na walnym zgromadzeniu podjął uchwałę o przekazaniu 
miastu działek, na których znajduje się stadion klubu. Jest to 
konieczne, by ze środków gminy mógł powstać nowy stadion, 
gdyż gmina nie może inwestować na nie swoim terenie. Jak 
mówił na sesji burmistrz Ireneusz Szarzec dyskusja o stadio-
nie w Ustroniu toczy się od lat. Obecnie powstały warunki, by 
taki stadion zbudować. Klub zaproponował, by miasto prze-
jęło wszystkie działki poza tą, znajdująca się pod halą teniso-
wą. Konieczne jest też zabezpieczenie środków na inwestycję,  
w pierwszym rzędzie na projekt co powinno zamknąć się sumą 
nie większą niż 200.000 zł. Miasto będzie szukać zewnętrznych 
źródeł finansowania, być może jako obiekt rewitalizowany  
i wtedy można ubiegać się o środki unijne. Można też ubiegać się 
o środki z totalizatora sportowego, ale w takim wypadku istnieje 
konieczność doprowadzenia inwestycji do połowy. Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 3.12.2009 r.

6-8.12 8.30-15.30 Mikołajowy Weekend na Czantorii, Kolej Linowa
6.12 16.30 Uroczyste rozświetlenie choinki, rynek
6-22.12  Ustroński Jarmark Świąteczny, rynek
7.12 12.00 Gra terenowa „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja”, rynek
  13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, rynek 
  15.00 Pingwiny z Zimowej Krainy – spektakl dla dzieci, rynek 
7.12 16.00 Koncert chóru mieszanego i orkiestry, kościół św.  
   Klemensa
7.12 17.00 Promocja Kalendarza Ustrońskiego, Muzeum Ustrońskie
8.12 9.00 V kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki, hala Szkoły 
    Podstawowej nr 1
8.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, rynek
             15.00 Koncert kolęd – orkiestra Jas-Mos z Jastrzębia Zdroju, rynek
14.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, rynek
  15.00 Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Dzień Dobry, rynek
15.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, rynek
  15.00 Świąteczny koncert – zespół Krzywa Alternatywa, rynek
21.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, rynek
  15.00  Koncert zespołu Kasia Skiba i Ja, rynek
  16.00 Koncert Karoliny Kidoń i przyjaciół, rynek
21-22.12 Świąteczny Konwój Radia ZET, rynek
22.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, rynek
  15.00 Koncert ER „Równica”, rynek
  15.30 Koncert EL „Czantoria”, rynek
  16.00 Koncert Tekli Klebetnicy, rynek
27.12 17.00 Koncert kolęd „Bóg się rodzi”, MDK „Prażakówka”
28.12 15.00 Wernisaż wystawy fotograficznej Małgorzaty Jurzy- 
   kowskiej, Muzeum Ustrońskie

5.12      Na Zawodziu   ul. Sanatoryjna 7      tel. 854-46-58
6-7.12    Centrum     ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
8-9.12    Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
10-11.12    Lawenda       ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
12-13.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
14-15.12    Pod Najadą       ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
16-17.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76

DYŻURY APTEK

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

Dogłębne poznawanie Śląska                                            Fot. M. Niemiec

Filolog klasyczny na właściwym miejscu.                 Fot. M. Niemiec
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Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.                                  Fot. W. Suchta                              

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) znak zodiaku, 8) wynik dzielenia, 9) efekt 
pracy architekta, 10) eskorta – świta, 12) rodzaj tkaniny, 
14) szybka akcja po akcji rywala, 15) parzy w morzu,  
16) bez grosza przy duszy, 19) jedność – zgoda, 22) imię 
żeńskie, 23) pierwsza skibka z bochenka chleba, 24) skó-
rzane naczynie na wodę.
PIONOWO: 2) jedno z miast wojewódzkich, 3) ustrońska 
dzielnica z Mc Donaldem, 4) ogon lisa, 5) drabiniaste na 
drodze, 6) rodzaj kurtki terenowej, 7) wśród literatów, 
11) bajkowy nakrywa się, 13) mówi w imieniu szefa,  
17) piękny kwiat ogrodowy, 18) Jackie – filmowy karateka, 
20) słynna kochanka cesarza Nerona, 21) koń czystej krwi.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 13 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 46 

STOP DLA SMOGU   
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Ewa Przybylska 
z Ustronia, ul. Szpitalna. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

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

Kącik Szachowy – rozwiązanie z GU nr 47: Sf2
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PIĘKNIEJSZA STRONA KUŹNI

Coraz prężniej rozwija się również 
nasza kobieca reprezentacja. Katarzyna 
Kiedrzynek broni w Paris Saint-Germain, 
Aleksandra Sikora gra w Juventusie Tu-

ryn, natomiast Ewa Pajor strzela bramkę 
za bramką w niemieckim Wolfsburgu, 
przez co w zagranicznych mediach na-
zywana jest „Messim w spódnicy”. Jak 

to wszystko ma się do naszego Ustro-
nia? Okazuje się, że wcale nie mamy 
się czego wstydzić, ponieważ w sezonie 
2018/2019 po raz pierwszy w historii do 
rozgrywek ligowych zgłoszona została 
żeńska drużyna Kuźni Ustroń. Trenerem 
nowo powstałej drużyny został Konrad 
Kuder, który przyznaje, iż inicjatorkami 
powstania tego zespołu były same zawod-
niczki. W swym debiutanckim sezonie 
w IV lidze ustrońskie piłkarki rozegrały 
16 spotkań, z których trzy zakończyły 
się ich zwycięstwami, a jedno remisem. 
Takie wyniki przełożyły się na czwarte, 
przedostatnie miejsce w tabeli. W aktu-
alnie trwającym sezonie ustrońskie za-
wodniczki zakończyły już pierwszą jego 
część. W siedmiu spotkaniach zanotowały 
dwa zwycięstwa (5:3 z Wartą Zawiercie  
i 5:1 z LKS Bestwiną), jeden remis (3:3  
z Rozbarkiem Bytom) oraz cztery porażki 
(9:2 z Tygryskami Świętochłowice, 1:0  
z Wisłą Skoczów, 6:0 z Mitechem II 
Żywiec i 5:2 z Niepokornymi Orzesze). 
„Na pewno pierwszą rundę oceniam po-
zytywnie. Jest dużo aspektów, w których 
dziewczyny poczyniły spory postęp. Jeżeli 
dziewczyny będą dalej tak trenowały jak 
trenują, to myślę, że mogą osiągać coraz 
lepsze wyniki” – tak pierwszą część sezo-
nu w wykonaniu swoich podopiecznych 
ocenił trener Konrad Kuder. Teraz w roz-
grywkach trwa przerwa, natomiast runda 
rewanżowa zostanie zainaugurowana na 
wiosnę.                      Arkadiusz Czapek

Piłka nożna bardzo długo wydawała się być sportem zdominowanym przez mężczyzn, 
jednak w ostatnim czasie coraz większą rolę odgrywają w nim kobiety. Najdobitniej 
świadczą o tym liczby, ponieważ tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 
Kobiet śledziło ponad miliard widzów, natomiast finałowe starcie pomiędzy Ame-
rykankami, a Holenderkami przyciągnęło na stadion 57900 kibiców.

SUKCESY MŁODSZYCH I STARSZYCH
Towarzystwem Tenisowym, w której ry-
walizowało 50 zawodników. Wyniki: ko-
biety – 1. Barbara Walica, 2. Sara Husar, 
3. Grażyna Martini, 4. Magdalena Fryc; 
Liga Profi – 1.Grzegorz Panfil, 2. Łukasz 
Kotarski, 3. Robert Musioł, 3. Daniel 
Darowski; Liga Open – 1. Daniel Procner, 
2. Tomek Darowski, 3. Barbara Walica. 
Końcem listopada zakończyły się zapisy 

do zimowej edycji ligi. A już 7 grudnia 
rozpocznie się w Ustroniu Ogólnopolski 
Turniej Klasyfikacyjny Mężczyzn. (mn)

Zawodniczka szkoły pływania Swim Sport  
w Skoczowie, mieszkanka Ustronia Julia 
Kostka odnosi sukcesy na basenach. 9 listo-
pada w Radlinie wzięła udział w charytatyw-
nym turnieju Fundacji Otylii Jędrzejczak 
i zajęła tam 3. miejsce w kategorii 9-lat-
ków na dystansie 25 m stylem klasycznym. 
30 listopada na skoczowskim Delfinie pod-
czas zawodów mikołajkowych w ramach 
I edycji Amatorskiej Ligi Pływackiej Julia 
zdobyła 1. miejsce w sztafecie mieszanej 4 x 
50 m stylem dowolnym w kat. 9 lat i młodsi. Sara Husar


