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Dzielnica Ustronia, którą jako miejsce odpoczynku upodobali sobie PRL-owscy 
dygnitarze, przyjmuje gości już od ponad pół wieku. W przyszłym roku polski 
deweloper Maan Development wybuduje tutaj pięciopoziomowy, luksusowy apar-
tamentowiec Relax.

NOWE
OGRANICZENIA

(cd. na str. 7)(cd. na str. 8)

Efektowna wizualizacja powstających na Jaszowcu apartamentów daje nadzieję na to, że 
dzielnica ponownie ożyje. 

W numerze m.in.: Spis Rol-
ny, Piosenki Seweryna Kra-
jewskiego w „Prażakówce”,  
Marcowy spektakl UST, Ener-
gooszczędna i proekologicz-
na inwestycja Ustronia, Mu-
zealne śledztwo, Turniej 
ręcznej, XVIII Rajd Kukucz-
ki, Roślinne ciekawostki, 
Mecze Nierodzimia i Kuźni.

179

4

115

107

Ustroń, 20.10.2020 r.

KAMERALNIE I LUKSUSOWO

Tegoroczna edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. J. Szczepań-
skiego nie odbyła się z powodu pandemii. Delegacje miasta, rodziny, powiatu, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i SP-1 zjawiły się, aby pomimo ograniczeń uczcić pamięć Profesora. Na 
zdjęciu od lewej: Stanisław Kubicius, Stanisław Malina, burmistrz miasta Przemysław Korcz, 
Wanda Kubicius,Urszula Wantuła-Rakowska, Danuta Koenig, siostrzenica profesora Anna Glu-
za, Andrzej Piechocki, przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik i delegacja SP1 w Ustroniu. 
Więcej o Szczepańskim na str. 6.                                                                  Fot. K. Francuz

Od 17 października w całym kra-
ju wprowadzone zostały nowe 
narzędzia do walki z koronawi-
rusem, które mają być kontro-
lowane i aktualizowane w za-
leżności od rozwoju sytuacji. Co 
zmieniło się od minionej soboty? 
Nowe ograniczenia dotknęły mię-
dzy innymi punktów gastrono-
micznych, basenów i siłowni, 
zmieniła się także maksymalna 
liczba uczestników zgromadzeń 
publicznych. Konieczne było też 
ponowne ograniczenie kontaktów 
społecznych. 
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w 1305 roku (715 lat temu),  
a Górki Małe w 1506 roku.

Puńcówka jest teraz mniej 
groźna dla położonych nad nią 
gospodarstw. Wcześniej wy-
stępowała z koryta i podtapiała 
posesje. Po regulacji rzeczka 
jest bardziej pod kontrolą.

W Kończycach Wielkich od-
dano do użytku boisko wielo-
funkcyjne. Nowy plac do gry 
powstał przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym. Ma wymia-
ry 30×44 m, nawierzchnię 
poliuretanową, piłkochwyty, 
odwodnienie. Koszt budowy 
wyniósł prawie 650 tys. zł,  
z czego blisko 300 tys. zł gmi-
na dostała z funduszu Minister-
stwa Sportu i Turystyki. (nik) 

stypendia. Wójt wyróżnił naj-
lepszych w nauce oraz laure-
atów i finalistów konkursów 
przedmiotowych, turnieju wie-
dzy pożarniczej, czy konkur-
su wiedzy o bezpieczeństwie 
drogowym.

Po tym, jak powiat cieszyński 
znalazł się w czerwonej strefie 
covidowej, odwołana została 
Dekada Muzyki Organowej, 
Kameralnej i Chóralnej w Cie-
szynie. Koncerty były plano-
wane na 14–23 października.

Dojdzie do skutku Przegląd 
Filmowy „Kino na granicy”, 
jednak zamiast tradycyjnej 
formuły, organizatorzy pro-
ponują seanse on-line. Pre-
zentacje odbędą się w dniach 

23-29 listopada. Początkowo 
22. edycja tej imprezy miała 
odbyć się na początku maja,  
a drugim terminem, był koniec 
sierpnia. Szyki pomieszał ko-
ronawirus.

Nie udało się zorganizować 
jubilueszowej imprezy z oka-
zji 110-lecia Oddziału PTTK 
„Beskid Śląski” w Cieszynie.  
Z powodu obostrzeń zwią-
zanych z koronawirusem, 
musiano odwołać spotkania  
w Domu Narodowym zaplano-
wanie najpierw na 14 marca,  
a następnie na 10 października.

Górki należą do najstarszych 
wiosek na Śląsku Cieszyń-
skim. Nazwę Górki Wielkie 
odnotowano po raz pierwszy 

to i owo
z 

okolicy

Ratusz w Strumieniu ma no-
wego sekretarza miasta. Stano-
wisko objęła  Brygida Biegun, 
od trzech lat dyrektorka Zespo-
łu Obsługi Szkół w Strumieniu 
i kierownik Referatu Edukacji 
w Urzędzie Miejskim.

Kilkudziesięciu uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawowych 
w gminie Chybie otrzymało 

*  *  *

Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczął się 1 wrześ-
nia i potrwa do 30 listopada. Do wzięcia udziału w 
tej inicjatywie zachęca slogan „Spiszmy się – jak 
na rolników przystało!” i to właśnie właścicieli 
gruntów rolnych ma on zachęcić do zaangażowania  
się w trwającą akcję. 

Tegoroczny spis rolny, organizowany przez Główny Urząd 
Statystyczny, jest nie tylko obowiązkiem rejestracyjnym. Zebrane 
dane pozwolą także odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, co 
teraz się uprawia i hoduje, jak wyglądają współczesne gospo-
darstwa rolne, a także jak żyje się na dzisiejszej wsi. Rzetelne 
informacje są niezbędne, aby lepiej poznać panujące realia, a także 
wprowadzać trafne i potrzebne zmiany. To właśnie dzięki nim 
możliwa jest poprawa poziomu życia na terenach wiejskich oraz 
opracowywanie najkorzystniejszej polityki rolnej. Ostatnie spisy 
rolne z roku roku 2001 i 2010 pozwoliły na zebranie danych, które 
znacząco przysłużyły się gospodarce kraju, wskazały najpilniejsze 
potrzeby mieszkańców wsi i obszary najbardziej potrzebujące 
dofinansowania. Obecnie jednak są już one niewystarczające, 
gdyż w ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpiło wiele zmian  
w wiejskiej rzeczywistości. Dotacje unijne, nowoczesne maszyny 
rolnicze, inwestycje, procesy modernizacji i specjalizacji gospo-
darstw rolnych, ilość i rodzaj upraw oraz hodowanych zwierząt 
czy zmiana nawyków żywieniowych Polaków, to tylko nieliczne 
z elementów, które przeobraziły współczesną wieś. Pojawiło się 
więcej dużych i silnych ekonomicznie gospodarstw, mogących 
z powodzeniem konkurować na rynku międzynarodowym, 
małe gospodarstwa postawiły natomiast na samowystarczalność  
i ekologiczne uprawy lub hodowle. Tę część procesu gwałtownego 
rozwoju polskiej wsi jesteśmy w stanie dostrzec „gołym okiem”, 
wciąż jednak pozostaje wiele elementów i dziedzin, które określić 
mogą jedynie rzetelne i dokładne dane. Tegoroczny spis ma więc 
na celu zaktualizowanie oraz zebranie nowych, aktualnych infor-
macji. Jest on obowiązkowy i dotyczy gospodarstw rolnych pro-
wadzonych zarówno przez indywidualnych rolników, jak i przez 
firmy oraz organizacje. GUS oferuje rolnikom trzy możliwości 

*  *  *

*  *  **  *  *

*  *  *
*  *  *

spisania się. Pierwszą z nich jest samospis internetowy poprzez 
portal spisrolny.gov.pl na którym znajdziemy elektroniczny for-
mularz. Kolejną formą jest spis telefoniczny. W tym celu należy 
zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i odpowiedzieć na pytania 
zadawane przez rachmistrza telefonicznego. Trzecią formą spi-
sania jest spotkanie z terenowym rachmistrzem spisowym, który 
odwiedza gospodarstwo osobiście. Po uprzednim, koniecznym 
wylegitymowaniu się, pomoże on w wypełnieniu spisu i udziele-
niu odpowiedzi na zawarte w nim pytania. Z uwagi na epidemię 
koronawirusa to rozwiązanie jest jednak niewskazane, zaleca 
się natomiast korzystanie z dwóch pierwszych form. Rolnicy 
udzielają odpowiedzi zgodnych ze stanem gospodarstw na dzień 
1 czerwca 2020r., a pytania dotyczą m.in.: powierzchni poszcze-
gólnych rodzajów gruntów wchodzących w skład gospodarstwa, 
powierzchni zasiewów wszystkich upraw rolnych i ogrodniczych, 
danych o liczbie zwierząt gospodarskich, sposobach nawożenia, 
ochronie roślin, budynkach gospodarczych, posiadanych maszy-
nach rolniczych oraz historii działalności gospodarczej.      (kfz)

*  *  *

W sprawie budowy drogi 
między ulicą Andrzeja Brody, a Cieszyńską

W Gazecie Ustrońskiej 15 października br. przeczytałem list  
w tej sprawie, w którym Autorka stwierdziła, że została tą wiado-
mością „negatywnie zaskoczona”. Z szacunku dla ekologicznej 
wrażliwości autorce należą się wyjaśnienia, które mam nadzieję 
przyjęte zostaną ze zrozumieniem. Budowa drogi „Pod Skarpą” 
została rozpoczęta i już zrealizowana, w odcinku od ulicy Party-
zantów do ulicy Brody, a doprowadzenie jej do ulicy Cieszyńskiej 
wynika z analizy ruchu drogowego w mieście, wykonanej profe-
sjonalnie w formie studium komunikacyjnego i jest w posiadaniu 
Urzędu Miasta. Ma to być droga zbiorcza, pozwalająca zamknąć 
zjazdy  do miasta z tak zwanej czteropasmówki. Budowa tej drogi 
nie zwiększy ilości samochodów, spalin, hałasu, ograniczy ilość 
wypadków drogowych, w tym także ze skutkiem śmiertelnym, 
w czym Ustroń ma niechlubne 1-sze miejsce w całym powiecie 
cieszyńskim. Budowa tej drogi nie doprowadzi do „dewastacji 
przyrody”, a problem ten jest analizowany z mocy obowiązują-
cego prawa w każdym projekcie, a straty w zieleni i drzewach są 
zrekompensowane poprzez nowe nasadzenia. Można to sprawdzić 
na zrealizowanym odcinku drogi. Przeczytałem w Gazecie Wy-
borczej artykuł, w którym słynny amerykański pisarz i ptasiarz 
Jonathan Franzen apeluje: Mówię Ekologom, walczcie o przyrodę 
z sensem. Taki apel można także skierować do budowniczych dróg: 
budujcie drogi z sensem. A budowa drogi zbiorczej „Pod Skarpą” 
w Ustroniu ma sens!                         Mgr inż. Kazimierz Hanus

LIST DO REDAKCJI



22 października 2020 r.    3

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

43/2020/1/R

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  47 857-38-10 
  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
Poradnia Rodzinna 
Mickiewicza 1. 537 071 063
  33 333 60 61
  33 333 60 63
Salus 730 300 135  
   33 333 40 35
Medica 33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska 
NZOZ Nierodzim
  33 854 23 50

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Halina Podżoreny   lat 79    ul. Obrzeżna
Natalia Tułecka  lat 92   ul. Słoneczna
Roman Miczko   lat 66   ul. Bażantów

*   *   *

*   *   *

 PRZERWA 
NA PRZEGLĄD KOLEI

19 października  ruszył obowiązkowy przegląd techniczny, któ-
ry potrwa do 10 listopada. W tym okresie Kolej będzie nieczynna 
w dni robocze. W soboty i w niedziele podczas przeglądu Kolej 
będzie czynna w godzinach 08:30 – 16:30. 

*   *   *

POJEMNIKI NA ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

W okresie od II połowy października 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie do-
starczało mieszkańcom Miasta Ustroń pojemniki na odpady 
biodegradowalne. 

Pojemniki będą dostarczane bezpłatnie właścicielom nieru-
chomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
określonych nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń 
(pojemniki nie przysługują osobom uiszczającym opłatę ryczałto-
wą). Odbiór bioodpadów z pojemników będzie realizowany od 
01.01.2021 r., jednak ze względu na dużą ilość pojemników, którą 
należy dostarczyć mieszkańcom do końca roku, ich dystrybucja 
będzie odbywała się w ciągu najbliższych tygodni. Do końca 
2020 roku odpady biodegradowalne będą odbierane wyłącznie  
w workach do tego przeznaczonych (brązowy kolor) – na dotych-
czasowych zasadach.  W przypadku pytań dotyczących dystrybucji 
pojemników proszę o kontakt z Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Sp. z o.o. pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.

AKCJA KRWIODAWSTWA 
„ODDAJ KREW”

26 października od godz. 9.00 do 14.30  odbędzie się na rynku 
w Ustroniu kolejna akcja krwiodawstwa. Aby oddać krew należy 
być zdrowym. Dawcami mogą zostać osoby w wieku 18 - 65 lat, 
które ważą co najmniej 50 kg.

Przed oddaniem krwi proszę pamiętać o: zabraniu ze sobą do-
wodu tożsamości, lekkim posiłku (nie zaleca się spożycia takich 
produktów jak np.: kiełbasa, pasztet, tłuste mięso, rosół, śmietana, 
mleko, masło oraz jajka i ciasta z kremami).

PUNKT KONSULTACYJNY 
JUŻ DZIAŁA

Po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową mieszkańcy 
Ustronia mogą bezpłatnie uzyskać porady dotyczące działań, 
których efektem ma być poprawa jakości powietrza w naszym 
mieście. Punkt konsultacyjny Fundacji „Oddychaj Beskidami” 
mieści się przy ul. 3 Maja 4 (budynek „Beskidu”) i tam będzie 
można porozmawiać m.in. o panelach fotowoltaicznych, mode-
lach rozliczeń z zakładem energetycznym, magazynach energii, 
kotłach elektrodowych, pompach ciepła, możliwych dotacjach 
(czyste powietrze, mój prąd, ulga termomodernizacyjna). Mail: 
biuro@oddychajbeskidami.pl. Na spotkanie należy przyjść  
w maseczce. 

*   *   *

NAGRODY
W DZIEDZINIE KULTURY 

– NABÓR WNIOSKÓW 
Informujemy o możliwości składania wniosków na doroczne 

nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020. 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale za-
mieszkałym na terenie Ustronia lub osobom prawnym i innym 
podmiotom, mającym siedzibę na terenie Ustronia na podstawie 
oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym zna-
czeniu.

Przypominamy, że Burmistrz Miasta może przyznać nagrodę  
z inicjatywy własnej lub na wniosek: – instytucji kultury, -– 
związków i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, – innych 
podmiotów, których działalność statutowa obejmuje zadania  
w dziedzinie kultury i sztuki, – Komisji Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji Miasta. 

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta 
Ustroń w terminie do 30 października 2020 r.

Uchwała dotycząca przyznawania nagród, wniosek oraz in-
formacje ogólne o sposobie przyznawania nagród znajdują się  
w załącznikach na stronie: www.ustron.pl  

SESJA ONLINE 
29 października odbędzie się XXI sesja Rady Miasta z wyko-

rzystaniem środków komunikacji na odległość. Radni, burmistrz, 
skarbnik miasta, urzędnicy i inne osoby będą uczestniczyć w ob-
radach online. Taką możliwość mogą mieć również mieszkańcy, 
którzy chcieliby „podłączyć się” ze swojego domu lub biura. 
Komputer do dyspozycji ustroniaków będzie dostępny również 
w Sali Sesyjnej. Osoby zainteresowane udziałem w obradach 
proszone są o kontakt z Biurem Rady Miasta Ustroń w Urzędzie 
Miasta, tel. 33 8579317, radamiasta@ustron.pl. Sesję transmi-
towaną na żywo można oglądać na www.radamiasta.ustron.pl. 

*   *   *
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Później były brawa dla artystów, a byli to Krzysztof Płonka, 
wokalista i muzyk, współpracujący m.in. z Rafałem Brzozowskim  
i Mateuszem Ziółko. Inspirują go tacy artyści jak Phil Collins, Sting, 
John Mayall, a jako ciekawostkę można dodać, że jest też biegły  
w sztuce kulinarnej. Krzysztofowi Płonce akompaniował Rafał 
„Karmel” Muszyński. 

Publiczność zasiadła przy stolikach, na których paliły się świece. 
Na niektórych stały też lampki wina, które można było kupić w dzia-
łającej w budynku domu kultury Restauracji Angel's Steak & Pub.  
W tak nastrojowej scenerii zabrzmiały znane i lubiane utwory: „Anna 
Maria”, „Wielka miłość”, „Warto”, „Uciekaj moje serce”, „Nie jesteś 
sama” czy „Tak bardzo się starałem” ze specjalną dedykacją dla 
Barbary Nawrotek-Żmijewskiej. Dedykowany był jej cały koncert, 
gdyż Czerwone Gitary i ich lider Seweryn Krajewski to ulubieni 
wykonawcy dyrektor MDK, która latem przeszła na emeryturę

Koncert miał swój klimat, a wypełniły go piosenki tak znane, że 
widzowie śpiewali razem z artystą. Na koniec dyrektor Urszula Broda-
-Gawełek życzyła wszystkim zdrowia i 36,6 każdego dnia.       (mn)

KOBIETA IDEALNA

– Przede wszystkim chciałabym zacząć od podzięko-
wań, że są tu państwo z nami. Że pomimo obostrzeń, 
uciążliwości, zdecydowaliście się państwo wziąć udział  
w dzisiejszym wydarzeniu – mówiła na wstępie pierw-
szego koncertu tegorocznej Ustrońskiej Jesieni Mu-
zycznej dyrektor Urszula Broda-Gawełek. – Dziękuję  
w imieniu artystów i całej ekipy Miejskiego Domu Kultury 
„Prażakówka”, która chce dla państwa pracować, mimo tej 
trudnej sytuacji. Gdyby nie państwo, to kultura przestałaby 
istnieć. Wielkie brawa dla państwa.

Artysta Krzysztof Płonka zachęcał publiczność do wspólnego śpiewa-
nia.                                                                          Fot. M. Niemiec

PIOSENKI SEWERYNA 
KRAJEWSKIEGO

Tego jeszcze nie było, żeby Ustrońskie Spotkania Teatralne 
odbywały się równocześnie z Ustrońską Jesienią Muzyczną. 
Wszystkiemu winny koronawirus, że marcowy spektakl mógł 
odbyć się dopiero w październiku. Jednak udało się i mogliśmy 
obejrzeć w Ustroniu znakomitą, pełną intryg i zwrotów akcji 
komedię w doborowej obsadzie.

Przy tej okazji chcąc nie chcąc wróciliśmy pamięcią do smut-
nych dni marcowych, kiedy siedzieliśmy zamknięci w domach, 
a wszystkie wydarzenia kulturalne zostały odwołane. Tak było 
również z „Kobieta idealną”, której scenariusz napisały Adrian-
na Biedrzyńska i Agnieszka Szygenda, wyreżyserowali: Stefan 
Friedmann i Adrianna Biedrzyńska, za kostiumy i scenografię 
odpowiada Małgorzata Tarasiewicz-Wosik, a autorem muzyki 
jest Mariusz Telicki. Gdy wreszcie można było do zaprosić do 
„Prażakówki” znakomitych aktorów: Adriannę Biedrzyńską, 
Artura Dziurmana, Michała Pietrzaka i Piotra Skargę, z powodu 
wzrostu zachorowań na Covid-19 powiat cieszyński uznano za 
strefę czerwoną i wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Spektakl 
wystawiono na scenie Miejskiego Domu Kultury dwa razy, żeby 
ograniczyć liczbę widzów. Było to organizacyjnie trudne przed-
sięwzięcie, ale podołali mu pracownicy MDK i dyrektor Urszula 
Broda-Gawełek, która witała publiczność ubraną w maseczki  
i zasiadającą w sporych odległościach. To wydarzenie pokazało, 

Zespół aktorów który zawitał do Ustronia nie zawiódł i zaprezentował 
aktorstwo najwyższej próby.                      Fot. MDK „ Prazakówka” 

(cd. na str. 7)
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(cd. na str. 10)

ENERGOOSZCZĘDNA 
I PROEKOLOGICZNA INWESTYCJA

Parametry oszczędności:
• oszczędność procentowa – 68,81% czyli 

prawie 70% 
• oszczędność kW (kilowatów) – 7,59 kW 

(godzina), czyli 31 498,5 kW na rok.
Zmniejszona emisja CO2: o 5,92779 

kg/MWh (kilogramów przez mega wato 
godzinę).

Gmina kierowała się:
• wysoką efektywnością oprawy – większa 

oszczędność;
• zwiększoną żywotnością oprawy – 

dzięki zastosowaniu odpowiedniej diody  
i szczelności oprawy IP67;

• łatwą konserwacją dla eksploatacji  
w dłuższym horyzoncie czasowym;

• poprawą bezpieczeństwa mieszkańców 
i jakości oświetlenia.

Gmina na tej inwestycji zaoszczędza 
prawie 70% oszczędności i 31,5 tys. kW 
rocznie! Nie jest ostatni etap wymiany 
oświetlenia ulicznego. Miasto Ustroń już ma 
zaplanowane kolejne realizacje w ramach 
tego typu inwestycji. 

Wartość zamówienia: 138.578,22 zł 
brutto. W ramach tej kwoty Wykonawca do-
konał wymiany 100 szt. opraw sodowych na 
oprawy LED w wymienionych lokalizacjach 
j.w. (129.346,80 zł brutto) oraz wymienił 10 
szt. opraw parkowych przy ul. 9 listopada - 
(montaż wszystkich 10 opraw i 4 szt. opraw 
Miasto Ustroń otrzymało za darmo i zapła-
ciło jedynie za 6 szt. opraw – Wykonawca 
oszacował koszt 10 szt. opraw z montażem 
na kwotę 19.632,03 zł brutto, z czego Miasto 
zapłaci jedynie 9.231,42 zł brutto. 

Dodatkowo, Wykonawca zobowiązał się 
do wykonania filmu promocyjnego, na któ-
rym pokazane są nowe oprawy, jak i Ustroń. 

Wykonawca: Krawiec Robert DM Group, 
41-219 Sosnowiec, ul. Wieczorka 2b/85.

Na dniach zakończono również następują-
ce zadania inwestycyjne w naszym mieście.
1. „Termomodernizacja i wykorzystanie 
energii odnawialnej w obiektach eduka-
cyjnych – Termomodernizacja P-1” – wy-
konanie wentylacji mechanicznej – kwota 
316.279,71 zł,
2. „Termomodernizacja i wykorzystanie 
energii odnawialnej w obiektach eduka-
cyjnych – Termomodernizacja P-1” – wy-
konanie instalacji fotowoltaicznej – kwota 
91.485,00 zł,

Miasto Ustroń wymieniło 110 opraw sodowych na oprawy LED na ulicach: Graniczna, 
Sztwiertni – 10 opraw, Kwiatowa, Wspólna – 20 opraw, Źródlana – 13 opraw, Zawo-
dzie II, ul. Źródlana – 15 opraw, Szeroka, Zabytkowa – 26 opraw, Pod Skarpą – 12 
opraw, Belwederska – 4 oprawy, ul. 9 Listopada – 10 opraw parkowych.

Przykładowe realizacje wymiany oświetlenia sodowego na ledowe.

x

43/2020/3/R
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Przygotowując „Dzienniki” Profesora Jana Szczepańskiego do 
druku, natrafiłem pod datą 8 stycznia 1940 na taki oto wpis: A może 
uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną 
szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. I pomyślałem 
wtedy, że warto to marzenie Profesora urzeczywistnić. Natrafiło 
ono na podatny grunt zarówno w Ustroniu, jak i w cieszyńskim 
powiecie, toteż Rady obu tych subiektów postanowiły powołać 
w roku 2013 Wolną Szkołę Nauk Filozoficznych i Społecznych 
(WSNFiS) imienia Profesora Jana Szczepańskiego, by Jego wielka 
spuścizna intelektualna i społeczna nie utonęły w zapomnieniu, 
ale była upowszechniana i rozwijana, są w niej bowiem wartości 
uniwersalne, ponadczasowe, wartości, które czynią życie lepsze, 
wartościowsze.

Profesor Jan Szczepański (1913 – 2004) to jeden z największych 
synów ziemi cieszyńskiej, toteż trzeba zrobić wszystko, by zwłasz-
cza młodsze generacje Cieszyniaków nabyły tej świadomości, że 
ziemia nasza, choć mała geograficzne, jest wielka duchowo także 
dzięki Profesorowi Szczepańskiemu. Bywa bowiem często tak, 
że cudze chwalimy, a swego nie znamy. WSNFiS ma się również 
przyczynić do tego, by odwrócić te proporcje. 

Tegoroczna, szósta już jej edycja została odwołana z wiadomych 
powodów. Trzeba jednak zachować jej ciągłość, stąd namiastką 
Szkoły jest zarówno złożenie kwiatów pod pomnikiem Profesora, 
jak i niniejszy artykuł, przypominający fragmentarycznie Jego 
życiowe dzieje. 

Z OJCZYZNY OJCOWIZNY W ŚWIAT

O karierze naukowo-społeczno-politycznej Profesora napisano 
już dostatecznie wiele, ale na ogół skromna jest nasza wiedza o tym, 
jak czasy dziecięco-młodzieńcze, przeżyte w ustrońskiej Brzezinie 
na Zawodziu, wywodzącej swoją nazwę od smukło bielejących 
brzóz, rosnących tu dawniej całymi kępami, wśród których rozciąga-
ło się kilkuhektarowe gospodarstwo Szczepańskich, i w książęcym 
Cieszynie zaważyły na jego życiu.

Zacznijmy zatem od tego, że na stole domu rodzinnego,  
w świetnicy, a więc izbie jasnej, świetlistej, mieszkało wzniosłe 
słowo, wypełniające kancynoł, Biblię, Dąbrówkę, powieści pol-
skie przynoszone przez ujca Wantułę z Gojów, a nade wszystko 
pobrzmiewało staropolszczyzną rodem z Rejowej Postylli czy 
Kochanowskiego Psałterza Dawidowego. Uwrażliwiała na to słowo 
szczególnie matka, choć ojciec był gorliwym czytelnikiem, gdyż 
mawiała, iż jest pochodzenia Boskiego dlatego, że w nim Bóg 
objawił swoje Pismo. Nie można więc tych słów ani lekceważyć, 
ani nadużywać, ani tym bardziej poniewierać złym uczynkiem. 
Pamiętał te nauki, gdy przekraczał, prowadzony przez matkę Ewę  
z Cholewów, których dom stał na niedalekich Pustkach, próg 
tutejszej ewangelickiej szkoły ludowej, a więc również przybytku 
słowa, i kojarzył je szybko z wierszem wypisanym na korytarzu:  
Z myślą o tym, że tu szkoła, wstępuj jakby do kościoła. Skromnością 
i statkiem uszanuj te mury, bo Bóg wszechmogący patrzy na Cię  
z góry. Bystry nauczyciel, Paweł Lipowczan, i mądry ujec Jan Wan-
tuła, ojciec biskupa ewangelickiego, Andrzeja, hutnik, sadownik, 
miłośnik książek i wieki samorodny badacz cieszyńskiej przeszłości, 
dostrzegli w nim zarodki wyraźnej indywidualności intelektualnej 
i przekonali rodziców, że Jan powinien iść do szkół. Ci z kolei się 
nie sprzeciwiali, gdyż sami cenili książki i wiedzę. Przecież często 
śpiewali z kancjonału, że nauka klejnot, nauka skarb drogi, tego 
nie wydrze nieprzyjaciel srogi, a w dalszej zwrotce, że przecież 

tylko uczony człowiek z książęty zasiada, a kto nic nie umie, temu 
wszędy biada. Był to więc dom uczony, jakich pełno było wśród 
cieszyńskiej społeczności chłopskiej. Dla kogoś z zewnątrz wyda-
wał się jednak niezwykły. Kiedy przyszła żona Profesora, Eleonora 
z Poczobutów-Odlanickich, pierwszy raz przekroczyła jego próg, 
a było to pod koniec roku 1938, mocno się zdziwiła. Nigdy nie 
przypuszczała, że pod chłopską strzechą zobaczy tak cenną bi-
bliotekę, a na ścianach reprodukcje światowych malarzy. W takim 
domu nie mogło więc być sprzeciwu, gdy chodziło o doskonalenie 
duchowe. Janek wybiera cieszyńskie Gimnazjum Matematyczno-
-Przyrodnicze, gdyż chce być leśnikiem. Kto by nie chciał, gdy 
się żyło, tak jak on, wśród nieskażonych łąk, wód i lasów? Sam 
sadził z ojcem brzózki, dęby, lyski, czyli leszczyny, smreki, czyli 
świerki, a gdy przychodziła wiosna, radował się, widząc, jak się 
rozwijają. W swoich młodzieńczych notatkach kiedyś napisał: 
Zawsze mnie boli wycinanie drzew. Ale jak to się stało, że zmienił 
swoje postanowienie? We wspomnianym Gimnazjum pracowali 
świetni pedagodzy i wychowawcy, którzy nie tylko uczyli, ale też 
dyskutowali, rozbudzali zainteresowania – dyrektor Karol Grycz, 
Stanisław Udziela, Jan Zębaty, nade wszystko zaś polonista i poeta 
Julian Przyboś, wykładający też propedeutykę filozofii i opiekują-
cy się przez cztery lata klasą Jana z Brzeziny. Ciekawym polecił 
książkę Wilhelma Jerusalema „Wstęp do filozofii” z rozdziałem o 
socjologii. Lekcje i rozmowy z Przybosiem pogłębiały w młodym 
Janku wyczulenie na wartość słowa (w „Kamenie” i „Zaraniu 
Śląskim” drukował swoje wiersze, w których pobrzmiewają echa 
mistrza Przybosia, ale też Zegadłowicza i Staffa, a długą inwokację 
do tomu Przybosia „Śruby” cytował bez zająknięcia) i one wraz ze 
wzmiankowanym ”Wstępem do filozofii” skierowały jego myśli 
w stronę nauki o społeczeństwie i filozofii. Los zatem zrządził, że 
zamiast niewątpliwie wybitnego leśnika otrzymaliśmy światowej 
sławy uczonego i myśliciela. Dobra zamiana. Kiedy opuszczał 
Brzezinę, udając się do Poznania, gdzie wówczas działali wybitni 
uczeni, m. in. Florian Znaniecki i Józef Chałasiński, co także 
miało swoje konsekwencje w poczynaniach przyszłego Profesora, 
ojciec Paweł powiedział mu tak: Janek, jak przeczytosz ty wszystki 
książki, tóż dej pozór, abyś nie zgupnył. Pamiętał do końca swych 
dni, że trzeba być sobą. Pewnego razu powiedział mi, iż żył po to, 
by napisać traktat „O indywidualności” (1988). Do końca życia 
marzył o jego drugiej części, gdyż jedyność i niepowtarzalność 
osobowości ludzkiej uważał za cechę najważniejszą dla oryginalnej 
twórczości, o którą zawsze mu chodziło. Napomnienia ojca nie 
były więc daremne.

Po studiach asystentura i doktorat tuż przed wojną u Znanie-
ckiego na temat, jakże inaczej, Pojęcia środowiska społecznego  
w socjologii wsi ( co wiązało się także z jego pracą w warszawskim 
Państwowym Instytucie Kultury Wsi, skąd w r. 1939 niezadowo-
lony wraca do Poznania, do Znanieckiego, bowiem: Co wynoszę  
z Warszawy? Czy mam powody być zadowolony? Raczej nie. Za 
mało zrobiłem rzeczy ważnych i liczących się. Artykułów napisałem 
dużo. Ale jakich? Ani jednej poważnej pracy. Za mało czytałem,  
a potem mobilizacja i wojna, i rozgoryczenie graniczące z rozpaczą 
nad tym, co widział i przeżył zaraz na jej początku. Zbulwersowa-
ny tym, że polska armia przestała się liczyć po pierwszych dwu 
tygodniach działań, stara się odsłonić przyczyny tej narodowej 
nieudolności i tragedii. Były nimi niekompetencja dowódców, 
słabe wyszkolenie i zaopatrzenie wojska, absolutny chaos orga-
nizacyjny – oto surowa ocena wrześniowej Polski. Naród, choć 
waleczny, nie był w stanie zapobiec klęsce Po kilkutygodniowej 
bezsensownej tułaczce w okolicach Kowla, Horodła, Wojsławic, Za-
mościa, Krasnegostawu, Tarnawki wraca przez Garwolin do stolicy,  
a stąd do Kościana, gdzie czeka na niego żona i teściowa. Kiedy  
i tu zaczyna się robić niebezpiecznie, pozostaje już tylko ustroński 
ojcowski dom. Tutaj czuje pewność swojej ziemi, swoich korzeni, 
wtapia się w rytm gospodarskiego życia, jest szczęśliwy wśród 
swoich, ale czegoś mu jednak brakuje. Czego? Wielkiej biblioteki 
i systematycznej pracy ducha. Najpiękniejsza jest niedziela – no-
tuje. Dzień wolny od wszelkiej pracy. Cały dzień mogę siedzieć  
w książkach. Tak to przyjemnie. Mogę czytać, pisać. (...) Chcę pisać, 
pisać. Opisywać, co się widzi, opisywać swój Beskid, swoje życie, 
swoje wrażenia, spisywać myśli. Pisać codziennie. Pracować, co 
dzień dorzucać słowa (luty 1940). Pisanie było sensem jego życia, 
a każdy dzień bez uwiecznionej myśli uważał za stracony.   

                                                    Daniel Kadłubiec
Ciąg dalszy w następnym numerze GU

O ŻYCIU I DZIELE 
PROFESORA 

JANA SZCZEPAŃSKIEGO
PATRONA WOLNEJ SZKOŁY 

NAUK FILOZOFICZNYCH 
I SPOŁECZNYCH
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CO ZE SZCZEPIONKĄ 
NA GRYPĘ?

Szczepionka przeciwko grypie pozwala uchronić nas przed 
zarażeniem się tą równie poważną chorobą. Ma ona także na 
celu pomoc w zdiagnozowaniu koronawirusa. Zalecana jest przez 
lekarzy, gdyż osoba zaszczepiona na grypę w razie pojawienia się 
objawów może od razu ją wykluczyć i ukierunkować działania 
na leczenie COVID-19. Zdobycie szczepionki na grypę jest dziś 
jednak niczym wygrana na loterii, gdyż produkt ten dostępny jest 
obecnie w jednym procencie krajowych aptek. Czy owa szcze-
pionka zawsze była tak deficytowym towarem? Otóż okazuje 
się, że jeszcze rok temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej.  
W świecie nieopanowanym przez pandemię COVID-19 chętni 
do zaszczepienia się na grypę udawali się do lekarza rodzinnego. 
Po badaniu, które potwierdzało dobry stan zdrowia, otrzymywało 
się receptę i kupowało szczepionkę w aptece. Tego samego dnia 
wracało się do przychodni z wykupionym produktem, ponieważ 
jest on ważny tylko jeden dzień. Czasami tylko zdarzało się, że 
w którejś z aptek na dostawę trzeba było poczekać 2-3 dni. Dziś 
szczepionki na grypę nie dostaniemy w żadnej z ustrońskich 
aptek. Są za to listy oczekujących, na które od początku września 
wpisują się kolejni chętni… I nadal oczekują oni na dostawę 
towaru. Tylko nieliczni zdołali już „załapać” się na pojedyncze 
sztuki, które dotarły do placówek. A, jak mówi pracownica apteki 
Centrum, zainteresowanych nie brakuje. Pytają głównie ludzie 
starsi, jednak zdarzają się również młodsi chętni. Niezależnie od 
wieku są oni jednak niezadowoleni z braku szczepionek, a zdarza 
się nawet, że o ten stan rzeczy obwiniane są apteki… a nawet 
sami aptekarze!                                                                     (kfz)

NOWE OGRANICZENIA

że można, a nawet należy rozsądnie brać 
udział w imprezach kulturalnych. Ma-
seczki, odległość, dezynfekcja rąk oraz 
na wszelki wypadek wypełnione ankiety, 
pozwalały bezpiecznie oglądać sztukę  
z górnej półki, a śmiech, relaks i inteligen-
tna rozrywka dobrze wpływa na psychikę. 

Momentów, kiedy widzowie śmiali się 
pełną piersią nie brakowało. Zdania: „Nie 
dotykaj, bo mi się krzywo wyprostują 
zmarszczki” czy „Pierwszy mąż jest jak 
pierwszy naleśnik, zawsze do wyrzucenia” 
to tylko dwa przykłady z przewrotnych, 
dowcipnych dialogów. To właśnie scena-
riusz decyduje o powodzeniu tej sztuki,  
a jako ciekawostkę można dodać, że ob-
sada jest zmienna i w „Kobiecie idealnej” 
rotacyjnie występują także inni znani ak-
torzy. Zespół który zawitał do Ustronia 
nie zawiódł i zaprezentował aktorstwo 

Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązują od 17 października. 
Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości 
rodzinnych, które zaczęły obowiązywać od 19 października. Cały 
kraj objęty został strefą żółtą, a powiaty w których zachorowała 
największa ilość osób wpisane zostały do strefy czerwonej – 
dotyczy to również powiatu cieszyńskiego. W praktyce oznacza 
to m.in. przywrócenie godzin dla seniorów (10:00-12:00), ogra-
niczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od 
wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 os. 
na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 
m2, zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, kon-
solacje i inne), podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 
osoba na 7m2, w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć 
max. 10 osób, w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych 
obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć 
praktycznych). Oprócz tego lokale gastronomiczne mogę być ot-

warte w godz. 6:00 – 21:00, zajęty może być co drugi stolik, a po 
godz. 21:00  istnieje wyłącznie możliwość zamówienia posiłków 
na wynos. Wydarzenia sportowe będą odbywały się bez udziału 
publiczności, w wydarzeniach kulturalnych zajętych może być 
25 procent miejsc, zawieszona zostaje działalność basenów, 
aquaparków i siłowni. Ograniczona została także liczba osób 
w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc 
siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc. W transporcie 
dla uczniów organizowanym przez samorząd terytorialny nie 
obowiązują limity dla transportu publicznego, jednak konieczne 
jest zakrywanie nosa i ust.                                                    (kfz)

KOBIETA 
IDEALNA

Maseczki, odległość, dezynfekcja rąk pozwalały bezpiecznie oglądać sztukę.      Fot. OX.PL

(cd. ze str. 1)

(cd. ze str. 4)

najwyższej próby. Konstruując intrygę nie-
mal kryminalną, równocześnie zbudowali 
wyraziste postacie i brawurowo przedsta-
wili ich cechy charakteru. Przemycili też 

refleksję nad pojęciem kobiety idealnej 
i prawdę o męsko-damskich relacjach. 
Przede wszystkim zaś ubawili ustronia-
ków.                                                   (mn)
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Zachowany fragment zawieszki w zestawieniu ze schematem całego 
Drzewa Sefirot.

MUZEALNE ŚLEDZTWO 
Z OKULTYZMEM W TLE

ningów, które zamiast w marcu rozpoczęły 
się dopiero we wrześniu. Gdy tylko było 
to możliwe, zawodnicy wrócili do spot-
kań na hali przy SP-1, na której trenować 
mogą dzięki przychylności dyrektor szkoły, 
Magdaleny Herzyk. Sytuacja epidemio-
logiczna wymagała jednak dodatkowych 
środków ochronnych, drużyna była więc 
zobowiązana do każdorazowego dezyn-
fekowania szatni, a środki dezynfekujące 
organizować musieli na własną rękę. To 
także nie powstrzymało miłośników „ręcz-
nej”, a członkowie drużyny spotykali się, 
aby aktywnie spędzać czas na treningach. 
Ponadto celem OldBoyów było pokazy-
wanie młodszemu pokoleniu, jak istotny 
i wartościowy jest ruch. Niezależnie od 
wieku treningi bowiem są źródłem radości, 
satysfakcji i dobrej zabawy. Dowodzić 
temu może fakt, że ustrońska grupa przy-
ciąga zawodników nie tylko lokalnych, ale  
i pochodzących z dalszych miejscowości, 
na przykład ze Skoczowa, a nawet z Kato-
wic. Choć sportowy styl życia nie jest łatwy 
i może nieść ze sobą ryzyko kontuzji, to 
emocje towarzyszące chwilom spędzonym 
na boisku skutecznie rekompensują ciem-
niejsze oblicza tej dyscypliny. Tak więc  
w sobotę 10 października pasjonaci „ręcz-
nej” spotkali się na hali, aby w atmosferze 
radości i zdrowej rywalizacji rozegrać 

Organizatorami IX turnieju im. Renaty 
Miksa-Rottermund oraz Jerzego Kowalczy-
ka jak co roku byli zawodnicy i przyjaciele 
drużyny Handball Ustroń. Grupa ta skupia 
byłych zawodników i amatorów, których 
łączy przede wszystkim miłość do sportu i 

aktywnego stylu życia. Tegoroczna edycja 
turnieju do ostatniej chwili stała jednak 
pod znakiem zapytania. Powodem była 
epidemia koronawirusa, który pomieszał 
szyki we wszystkich dziedzinach życia. 
Utrudnienia zaczęły się już na poziomie tre-

ZDROWE EMOCJE
Na zdjęciu drużyna Ustroń Handball, czyli główni inicjatorzy kultowego już turnieju.

(dok. na str. 16)

Wbrew pozorom praca w Muzeum potrafi zaskakiwać, gdyż nigdy 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaką historyczną zagadkę przyj-
dzie nam rozwikłać. Ostatnio skontaktował się z nami mieszkaniec 
Chrzanowa, którego ojciec, podczas ziemnych prac wiertniczych 
towarzyszących remontowi obiektu byłej Savii, wydobył w zagaj-
niku za bankiem PKO tajemniczy przedmiot. Jest to przepołowiony 
amulet – zawieszka, który w pierwszej chwili skojarzył się naszemu 
znalazcy z cywilizacją Sumerów z Mezopotamii. Bardzo zależało 
mu zatem, abyśmy przebadali tajemniczy obiekt. Zdecydował 
również, iż czym prędzej przekaże przedmiot do zbiorów naszego 
Muzeum, jako, że znaleziony został w Ustroniu. Mimo, że zawieszka 
zachowała się tylko w połowie, ujrzawszy jej fotografie, przesłane 

nam przez znalazcę, od razu zorientowaliśmy się, iż ukazuje ona 
tzw. Drzewo Sefirot. Mówiąc najprościej, jest to rodzaj diagramu, 
przedstawiającego sposób, w jaki Bóg stworzył świat. Symbolika 
tego Drzewa ma swoje korzenie w starożytnej magii mezopotam-
skiej (stąd słuszne skojarzenie ze sztuką sumeryjską), ale w pełni 
rozwinięta została w kręgach kabalistycznych, zajmujących się 
mistyczną interpretacją Biblii. Nie sposób w kilku zdaniach, choćby 
pobieżnie, przedstawić wszystkich poziomów interpretacji Drzewa 
Sefirot. Przypatrzmy się zatem w uproszczeniu tylko najważniejszym 
warstwom znaczeniowym mistycznego diagramu.

Wizerunek Drzewa odczytujemy od góry do dołu (i oczywiście  
z prawej do lewej strony) śledząc stopniową emanację Boga  
w świecie materialnym, podczas której wypowiada On hebrajskie 
słowa, mające zgodnie z kabalistyczną filozofią moc stwórczą. 
Diagram ilustruje kreację świata na trzech podstawowych pozio-
mach - idei, żywiołów i człowieka. Idee symbolizują Sefiry (na 
zawieszce przedstawione w postaci gałązek lub pączków) - czyli 
aspekty mocy Boga, przejawiające się w świecie. Budują one 
gałęzie Drzewa, układające się w trzy poziome pary oraz pień, 

(dok. na str. 10)

Adam Kadmon utworzony z liter Tetragramu oraz jego postać na 
rewersie zawieszki.
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Pierwszy w Jaszowcu dom wczasowy - 
Nauczyciel - został otwarty w 1963 roku, 
a w następnych latach kolejne: Jawor, 
Gwarek, Mazowsze Medi SPA, Globus  
i Ondraszek. W czasach gierkowskich, 
gdy w Ustroniu Zawodziu powstał zakład 
przyrodoleczniczy, nowoczesne sanato-
rium oraz kilkanaście charakterystycznych 
budynków w kształcie piramid, Jaszowiec 
nieco stracił na znaczeniu. To się jednak 
ostatnio zmienia.

Teraz polski deweloper Maan Deve-
lopment zapowiedział, że na przełomie 
II i III kwartału 2019 roku wybuduje 
tutaj pięciopoziomowy, luksusowy apar-
tamentowiec Relax. Ma to być nowoczes-
ny kompleks składający się z 39 lokali  
o powierzchni od 23,46 do 83,33 me-
trów kwadratowych. Każdy apartament 
będzie miał balkon lub taras. W obiekcie 
powstanie również strefa wellness & spa 
z jacuzzi, siłownią, gabinetem masażu, 
sauną z prysznicem, salą wypoczynkową, 

klubem bilardowym oraz wyposażoną salą 
zabaw dla dzieci. Do apartamentów będą 
przynależeć również osobne, niewielkie 
boksy do przechowywania np. roweru, 
wózków czy sprzętu sportowego.

Na dachu zaplanowano salę konferen-
cyjną oraz duży taras widokowy. Drugim 
etapem inwestycji będzie budowa nowo-
czesnego basenu. Apartamentowiec będzie 
w pełni przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Cena metra kwadra-
towego wyniesie od 5,3 do 9,3 tys. zł netto.

Budowa apartamentowca to konty-
nuacja planów właścicieli ustrońskiego 
hotelu Mazowsze Medi Spa w Ustroniu. 
Apartamentowiec „Relax” ma być kame-
ralnym i luksusowym miejscem, które 
powstaje przy ulicy Stromej 20. Będzie to 
najwyżej położony budynek, wśród lasów 
bukowo-świerkowych, w samym centrum 
Beskidu Śląskiego nad rzeką Wisłą. Dru-
gim etapem inwestycji będzie budowa 
basenu z zastosowaniem nowoczesnych 

technologii oczyszczania wody, między 
innymi poprzez wspomaganie technologią 
Grandera. Właściciele i goście będą mieli 
możliwość korzystania z planowanej na 
poziomie trzecim strefy Wellness & SPA, 
w której znajdować się będą: gabinety 
masażu, jacuzzi, sauna, sala fitness, sala 
wypoczynkowa oraz wyposażona sala 
zabaw dla dzieci.

– Bardzo się cieszę, że znalazł się in-
westor, który przywróci życie dawnemu 
obiektowi Relaks w Ustroniu Jaszowcu. 
Ta dzielnica Ustronia mocno się rozwija, 
dlatego też jestem przekonany, że każdy 
kto odwiedzi to miejsce będzie zadowo-
lony. Obecność gór, szeroka oferta miasta  
w zakresie kalendarza imprez z całą pew-
nością to zadowolenie wzmocni – tak 
kilka lat temu wypowiedział się Ireneusz 
Szarzec, ówczesny burmistrz Ustronia.

KAMERALNIE I LUKSUSOWO
(cd. ze str. 1)

PZU, WARTA – HDI, COMPENSA, 
MTU, Uniqa

UBEZPIECZENIA: 
 majątkowe, komunikacyjne: OC, AC, NW,

 turystyczne w kraju i za granicą.

MARIA NOWAK  
tel. 693 627 465, mak260@interia.pl

   Ustroń, ul. Dominikańska 26

ZAPRASZAM 
od poniedziałku do piątku  16.00 – 19.00
 w soboty nieczynne.

Jest możliwość umówienia się telefonicznie
na inną porę.

PŁATNOŚĆ MOŻNA REGULOWAĆ KARTĄ
                                

43/2020/5/R

Jesienią minionego roku budynek nie prezentował się zachęcająco, a doprowadzona do 
ruiny konstrukcja wpasowywała się w ponury krajobraz Jaszowca.                 Fot. M. Niemiec

Rozbite szyby, surowe wnętrza i... elegancka balustrada jako zapowiedź czekających budynek 
zmian.                                                                                                           Fot. K. Francuz

Jak sytuacja wygląda obecnie? 
Z rozmowy z pracownicą Maan De-

velopment dowiadujemy się, że prace 
budowlane postępują sprawnie, jednak 
oddanie apartamentów przełożone zostało 
z grudnia 2020 na lipiec 2021. Obecnie 
wybudowane jest już 6 piętro i rozpo-
czynają się pracę nad dachem budynku. 
Jaszowiec to niewątpliwie urokliwe miej-
sce, które określane jest nawet mianem 
oazy spokoju i ciszy. Chociaż niezwykle 
popularna niegdyś dzielnica dawno już 
straciła swój pierwotny blask i renomę, to 
opisana powyżej inwestycja daje szansę 
na odzyskanie blichtru tej części miasta. 

                                    Karolina Francuz
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BIBLIOTEKA POLECA  

Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne:  
poniedziałek 9-15, wtorek 9-15,  środa 12-18, czwartek  nieczynne, piatek 9-15, sobota  nieczynne. Czytelnia zamknięta do odwołania.

tel 33-854-23-40 
www.biblioteka.ustron.pl

(katalog online)

James Howe „Królikula przedstawia: 
Zajazd pod psem”

Państwo Monroe’owie wyjechali na wakacje. Harold i Cze-
sław zostali w Zamku Hau-hau, 
przez Czesława nazywanego 
Zajazdem pod psem. Dzieją się 
tam niesamowite rzeczy: upior-
ny głos, nieszczęśliwe wypadki  
i tajemnicze zniknięcia suge-
rują, że do usług oferowanych  
w zajeździe zalicza się również 
morderstwo…
Czesław i Harold wraz z innymi 
mieszkańcami Zamku Hau-hau 
starają się dowiedzieć, co 
przydarzyło się ich koleżance, 
Luizie. Ale czy uda im się uciec 
przed tym samym przeznacze-
niem, które ją spotkało?

Ursula K. Le Guin „Kotolotki”
Pewnego razu mieszkająca w mieście kotka urodziła czworo kociąt. I nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kociaki miały... skrzydła. 

Korzystając z rzadkiej u kotów umiejętno-
ści latania, Thelma, Harriet, James i Roger 
postanawiają udać się w świat. Nie wiedzą 
jednak, że z dala od domu będą narażeni 
na różne niebezpieczeństwa. Czy znajdą 
bezpieczne schronienie? Czy spotkają po 
drodze przyjaciół? A co, jeśli trafią w złe 
ręce? Przepełnione urzekającym ciepłem 
historie, napisane przez jedną z najwięk-
szych legend literatury fantastycznej, to 
niezapomniana lektura dla całej rodziny.
W niniejszym zbiorze znajdują się wszyst-
kie części cyklu: „Kotolotki”, „Powrót 
kotolotków”, „Wspaniały Aleksander  
i kotolotki”, „Jane rozkłada skrzydła”. 
Ilustracje: S.D. Schindler
 

(cd. ze str. 8)
tworzący tzw. Oś Świata. Kolejne poziomy 
Drzewa reprezentują ponadto stwarzanie 
głównych żywiołów (patrząc od góry Og-
nia, Powietrza, Wody i Ziemi). Zgodnie  
z Biblią Bóg stworzył człowieka na swój obraz  
i podobieństwo. W tłumaczeniu na polski 
lub inne języki traci się pierwotne znaczenie 
tego zwrotu. Jeśli jednak litery hebrajskie, 
tworzące święte imię Boga (tzw. Tetra-gram) 
 wpiszemy pionowo w kolejne (JHWH) הןהי -
poziomy Drzewa, uzyskamy postać ludzką. 
Jest to Adam Kadmon - Pierwszy Adam. Na 
rewersie zawieszki postać ta przedstawiona 
jest obok miniatury Drzewa Życia. Taka 
forma prezentacji nawiązuje do kompozy-
cji sumeryjskich (takich jak płaskorzeźba 
z Kalchu), gdzie odpowiednikiem Adama 
jest skrzydlaty Geniusz. Symbolikę Drzewa 
można rozważać również z punktu widzenia 
medycyny magicznej, astronomii, alchemii, 
angelologii itp. 

Nasz amulet z całą pewnością nie wy-
wodzi się z czasów starożytnych. Zanim 
jednak otrzymaliśmy go pocztą, co dało 
możliwość bliższego zbadania, snuliśmy 
różne przypuszczenia. Sugerując się ukazaną 
na zawieszce symboliką możnaby w pierw-
szej chwili podejrzewać, iż jej właściciel 
był zwolennikiem działającego prężnie na 
przełomie XIX i XX w. na terenie Śląska 
Cieszyńskiego Towarzystwa Teozoficznego. 
Powstało ono na fali wielkiej fascynacji 
tematyką okultystyczną i spirytystyczną, 
która szerzyła się wówczas na świecie. Orga-
nizacja została powołana w Stanach Zjedno-
czonych w 1875 r. z inicjatywy Heleny Bła-
watskiej - prekursorki ruchu teozoficznego, 
z którego wywodzi się współczesna filozofia 
New Age. Nasz region był niewątpliwie ko-
lebką polskiej sekcji tejże organizacji. Do jej 
najwybitniejszych lokalnych przedstawicieli 
należeli: Andrzej Kajfosz - ojciec polskiej 
teozofii, pochodzący z Nydku, a propagujący 
swe nauki w środowisku robotników huty  
w Trzyńcu, Agnieszka Pilchowa pseud. Agni 

(z sanskrytu - Ogień) - medium i jasnowi-
dząca, Andrzej Podżorski - nauczyciel szkół  
w Wiśle, Goleszowie i Cisownicy oraz Ju-
lian Ochorowicz - znany filozof, psycholog 
i wynalazca. Nauki teozoficzne znajdowały 
zainteresowanie zarówno wśród ówczes-
nych intelektualistów, jak i robotników, 
którzy w niepewnych czasach przemian 
społecznych, gospodarczych i technolo-
gicznych, którym towarzyszyło zachwianie 
pozycji tradycyjnych religii, poszukiwali 
nierzadko oparcia w naukach tajemnych. 
Towarzystwo wydawało liczne publikacje, 
najczęściej w postaci niedużych, tanich, 
łatwo dostępnych broszur, a także czaso-
pisma, takie jak „Przegląd Teozoficzny”  
i „Hejnał”, drukowane w Ustroniu przez 
Adama Wałacha. Okres największej aktyw-
ności organizacji przypadł na lata 20. i 30. 
XX w. Odrodziła się ona wprawdzie po woj-
nie, jednak wówczas lata świetności miała 
już zdecydowanie za sobą. W środowiskach 
okultystycznych przedstawienie Drzewa 
Sefirot jest przedmiotem medytacji, a zara-
zem talizmanem wzmacniającym siłę woli 
i sprawczą moc myśli. Podobne zawieszki 
stanowiły rodzaj amuletu, gwarantującego, 
iż życzenia i marzenia noszącej je osoby 
„staną się ciałem”, tak jak słowa wypowia-
dane przez Boga w procesie stworzenia.

Niestety oględziny obiektu, który po kil-
ku dniach dotarł do nas pocztą, pozbawiły 
nas złudzeń co do autentyczności amuletu. 
Okazał się on repliką, złudnie postarzoną ze 
względu na długie przebywanie w wilgotnej 
ziemi, co potwierdzili kolejni fachowcy.  
Obiekt należy raczej wiązać z okresem roz-
kwitu ruchu New Age (tzw. piąte pokolenie 
teozofii), przypadającym na koniec XX w. 
Choć nasze muzealne śledztwo wykazało, 
iż opisywany przedmiot nie jest zabytkowy, 
skłoniło nas do przypomnienia i popularyza-
cji dziedzictwa Towarzystwa Teozoficzne-
go, którego polską stolicą był niewątpliwie 
nasz region.                      Kamil Podżorski

3. „Termomodernizacja i wykorzystanie 
energii odnawialnej w obiektach edukacyj-
nych – Termomodernizacja Żłobka” – wy-
konanie wentylacji mechanicznej – kwota 
411.728,22 zł,
4. „Termomodernizacja i wykorzystanie 
energii odnawialnej w obiektach edukacyj-
nych – Termomodernizacja SP-1” – moder-
nizacja instalacji elektrycznej i sieć kompu-
terowa – kwota 364.015,46 zł,
5. „Termomodernizacja i wykorzystanie 
energii odnawialnej w obiektach edukacyj-
nych – Termomodernizacja P-7” – moderni-
zacja instalacji elektrycznej, wideodomofony 
i wymiana wykładzin – kwota 177.436,77 zł,
6. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego  
w mieście” – budowa oświetlenia ulicznego  
w ciągu ul. Sanatoryjnej – kwota 152.347,14 
zł.                                           Strateg 

Marki Miasta Ustroń & PR Manager
Przemysław Wojtasik

ENERGOOSZCZĘDNA 
I PROEKOLOGICZNA 

INWESTYCJA
(cd. ze str. 5)

MUZEALNE ŚLEDZTWO Z OKULTYZMEM W TLE
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 W 
dawnym 

Ustroniu

Po naszymu...

W tym tygodniu prezentuję nie publiko-
wane dotąd zdjęcie miejsca, które z całą 
pewnością pamięta wielu mieszkańców 
Ustronia, zwłaszcza pracowników Kuźni.  
Jest to Chodurówka, czyli zespół zabudo-
wań, zlokalizowanych naprzeciw wejścia 
do zakładu. Powstały one w połowie XIX 
w. jako oficyna kamienicy mieszkalnej 
dla hutmistrzów, z którą były połączone. 
Pierwotnie mieściły one pralnię, stodołę, 
stajnię oraz wozownię z kolasą. Od 1912 r., 
po przejęciu fabryki przez firmę Brevillier-
-Urban, w Chodurówce znajdowały się ko-
nie i wozy należące do Kuźni, obsługiwane 
przez Pawła Sikorę. Po 1945 r. woźnicą 
fabrycznym został Jerzy Chodura, charak-
teryzujący się sumiastym wąsem, któremu 
obiekt zawdzięczał swoją nazwę. Dyspo-
nował on parą czarnych koni, zakupionych 
przez zakład na Ziemiach Odzyskanych. 
Mieszkanie dla woźnicy oraz stajnie znaj-
dowały się w północnej części obiektu, 
natomiast zachodnie skrzydło przezna-
czone było na pralnię, służącą aż do lat 

90. XX w., stacjonowała tam również 
Konkordia – kuźniczy karawan pogrzebo-
wy, sanitarka konna oraz wozy. W drugiej 
połowie lat 50. XX w. Chodura wraz  
z Konkordią przeniósł się na teren kolonii 
w Hermanicach, ponieważ Kuźnia po-
trzebowała garaży dla pracowników. Ten  
historyczny kompleks rozebrano w 1994 
r. i przez długie lata pozostawał po nim 

pusty plac na rogu ulic I. Daszyńskiego  
i Fabrycznej, który obecnie znów jest za-
budowany. Na fotografii uwieczniony zo-
stał północno – zachodni róg Chodurówki,  
a w tle widoczny jest fragment budynku 
przychodni zakładowej, której budowę 
rozpoczęto w 1950 r.

Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie

Jako sie też mocie w ty zimne desz-
czowe dni? Jak idym łoto do sklepu,  
a szmatlym sie tam nejwyżyj dwa razy 
na tydziyń, tóż kaj kiery ukradkym 
pokrzipuje, a posmarkuje, a przi 
takim chłodzie to nie dziwota. Dyć 
jeszcze niedowno było cieplutko, tóż 
do tej zimnicy trzeja nóm prziwyknóć. 
A do tego zaś sie rozpanoszył tyn 
chrómski korónawirus, tóż nieje-
dyn mo strach wyńś aspóń kapke za 
swój płot. Jo łóńskigo tydnia jedna-
ko żech sie łopowożyła zozdrzić na 
mojóm kamratke, bo akurat miała 
łokrónglice, tóż nielza ło bliskich 
zabyć, ani skwóla tego przebrzid-
łego choróbska. Rozmyślałach cóż 
tu kupić emerytce na wzmocniyni? 
Wziyłach ji liter dómowego soku  
z malin, bo to je dycki dobry lyk na 
przeziómbiyni, pore główek mojigo 
czosku, dyć mi sie latoś podarził  
i szpyrytus nalywkowy, bo teroski wszy-
scy robióm nalywki. A z czego? Na,  

z czego sie do – z rozmaitego łowocu,  
z derynia, dziki róży, aji ze zielin, 
a teroski dojrzywo pigwa, ale mało 
kiery mo jóm w zogrodzie. Jubilatka 
miyszko z ceróm i wnuczkóm i mo 
szumny łogród, w nim moc łowoco-
wych strómów, a na nich i pod nimi 
jeszcze sporo jabłek. Latoś nima ani 
tela łosisków, tóż aji z ziymi sie ło-
woc fajnie zbiyro, ale tu nimo kiery. 
Szumne jabka gnijóm pod strómym  
i żodyn sie nie zegnie coby to wyzbiy-
rać, choćby na kómpot. Kamratka 
poczynstowała mie ciastym z cukierni 
i jakimsik łowocym z Afryki, pomylo, 
czy jakosi tak sie mianuje. Myślym se, 
na tyn świat je doprowdy pomylóny. 
Tóż tu na strómach i pod strómami 
mo telkownych łowoców, to sie jim 
nie godzi, a nabywo łowoce z daleka. 
A przeca jaki dobry byłby dómowy 
kołocz, łoto baji szarlotka. Szkoda 
godać, ludzie sóm lyniwi. 

A do tego wszyckigo jak żech szła 

naspadek ku chałupie, to sie dziwóm, 
a tam kole śmietniska wiszóm folio-
we miyszki z chlebym. No, lepsze to, 
niż jakby kiery wyciepoł chlebiczek 
ganc do śmiecio, bo i to sie czynsto 
przitrefi. Jak sie na to dziwóm, to sie 
mi zdo, że mómy doista przesadny 
dobrobyt, a przeca październik był 
dycki miesióncym szporowanio. To 
możne werci prziszporować kapke 
grosza na zime, na łopał. 

Łoto rano puściłach telewizor,  
a tam ukazowali jako tyn korónawi-
rus zaś je strasznucnym postrachym 
dlo Włochów. Szkoły zaś majóm za-
wrzite, rozmaite fabryki też. Ludzie 
ni majóm roboty, a nie dostajóm 
wypłaty, ani zasiłków, skóńczyły sie 
jim łoszczyndności, tóż kradnóm 
jedzyni w sklepach. Ci ludzie sóm 
biydni, skwóla tej pandymii i upadku 
gospodarki, a przedtym sie jim ganc 
dobrze powodziło. U nas je jeszcze 
doprowdy na każdym kroku widoczny 
dostatek i nie dej Boże, żeby do nas 
w takim nasilyniu ta biyda prziszła. 
Niejedyn dzisio narzyko na byle co  
i ani nie pomyśli, że może być jeszcze 
ło wiele gorzij.                              

                               Staro ustrónioczka

Ludeczkowie mili
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Kwiat Carycy Katarzyny jest rośliną cebulową, którą po przekwitnię-
ciu należy zasuszyć, a po około 6 miesiącach znów można oczekiwać 
efektownego kwiatu. Zbiegiem okoliczności wyglądem przypomina 
on... koronawirusa! Jednak, jak mówi jego właścicielka Maria Nowak, 
niestety nie jest to antidotum.

W październiku sezon warzywny już 
niestety dobiega końca. Jeszcze poje-
dyncze gatunki jak pory, pietruszka, czy 
jarmuż, którym niestraszne są zimne dni 
z przymrozkami czekają na swoją kolej  
w naszym menu. Cóż, kończy się kolejny 
sezon wegetacji warzyw, ale czas tak 
prędko upływa, że zapaleni działkowcy już 
przygotowują ziemię, zasilając ją kompo-
stem lub naturalnymi nawozami i robią pla-
ny na wiosenne wysiewy. Niektórzy ogrod-
nicy sieją czy sadzą co rok te same odmiany 

ulubionych i przez wiele lat sprawdzonych 
odmian warzyw, jednak wśród dostaw-
ców rozsady na naszym ustrońskim targu 
można nieraz wypatrzyć jakieś nowości,  
a mnie one zawsze interesują, bo lubię w tej 
dziedzinie eksperymenty i niespodzianki. 
Otóż w tym roku po raz pierwszy zauwa-
żyłam wątłe, delikatne pnącze o bladozie-
lonych ośmiopalczastych liściach. Okazało 
się ono rośliną, która przywędrowała do 
nas z Ameryki nazwana dzikim ogórkiem 
lub cyklanterą. Jest to oczywiście roślina 

OGÓREK CZY PAPRYKA?

ciepłolubna z rodziny dyniowatych, a że 
nabyłam od razu dwa egzemplarze, więc 
oba znalazły się w szklarni w sąsiedztwie 
pomidorów i ogórków. Wymaga ona wy-
sokich podpór, gdyż pnącze dochodzi do 
kilku metrów wysokości. Szybko rośnie, 
w sprzyjających warunkach wypuszcza 
mnóstwo wiotkich pędów i delikatnych 
liści, a lubi ciepło oraz wilgotne podłoże. 
Częścią jadalną są owoce w różnej fazie 
dojrzałości, ale wykorzystywane są także 
delikatne, doprawdy smaczne pędy i liście 
oraz nasiona. Owoce swoim kształtem  
i smakiem przypominają zarówno ogór-
ka, jak i paprykę. Kiedy owoce mają już 
kilka centymetrów, możemy spożywać je 
na surowo lub gotować. Małe owoce są 
ciemnozielone, a dojrzałe jaśnieją i mają 
chropowatą skórkę. 

Są w smaku raczej neutralne, jak skrzy-
żowanie zielonej papryki z ogórkiem. 
Liście tej rośliny można suszyć i stosować 
do herbatek lub dodawać sproszkowane do 
potraw. Owoców pozyskałam niewiele, 
lecz nie jestem zawiedziona, bo miałam 
mnóstwo smakowitych liści i pędów, któ-
re spożywałam na surowo. Zawierają 
one wiele wartościowych składników,  
a dzięki nim wspomagają leczenie poważ-
nych chorób, np. cukrzycy, miażdżycy, czy 
nadciśnienia. Ponadto cyklantera uspraw-
nia przemianę materii i przeciwdziała 
otyłości, łagodzi też zaburzenia żołądko-
wo-jelitowe i działa moczopędnie. Jest to  
u nas jeszcze rzadko spotykane efektowne 
i smaczne warzywo, które można spożyt-
kować w całości, a zatem warte zaintere-
sowania.                                             (LS)

Zdjęcie nadesłane przez Barbarę Mendrylę przedstawia dorodną, 
2-letnią daturę, nazywaną również bieluniem drzewiastym czy trą-
bami anielskimi. Roślina znajduje się przy posesji na ul. Źródlanej, 
gdzie Czytelniczka pielęgnuje ją, umilając sobie tym samym dni na 
emeryturze. 
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Zdecydowanym faworytem tego spot-
kania byli przyjezdni, lecz to podopieczni 
trenera Krystiana Szleszyńskiego byli 
jako pierwsi bliżej objęcia prowadzenia. 
W drugiej minucie Wiktor Żertka uderzył 
na bramkę rywali, jednak futbolówka po 
jego uderzeniu zamiast zatrzepotać w siat-
ce ostemplowała poprzeczkę. Zawodnicy 

Victorii nie chcieli być gorsi i kilka chwil 
później piłka po ich uderzeniu także trafiła 
w poprzeczkę. W 23. minucie goście byli 
już skuteczniejsi, dzięki czemu mogli 
cieszyć się ze zdobycia pierwszej bramki. 
Trzynaście minut później ich prowadzenie 
mogło być jeszcze okazalsze, jednak nie 
udało im się zamienić na bramkę rzutu 

BEZ NIESPODZIANKI

karnego. O tym, że niewykorzystane oka-
zje lubią się mścić, przyjezdni przekonali 
się po stu dwudziestu sekundach, kiedy 
to do wyrównania doprowadził Grzegorz 
Drobik. Po zmianie stron dominowali już 
zawodnicy Victorii, którzy swoją dobrą 
grę udokumentowali dwoma trafieniami. 
Pierwsze z nich padło w 49. minucie, 
natomiast wynik spotkania goście ustalili 
w ostatniej minucie podstawowego czasu 
gry. W następnej serii gier podopiecznym 
trenera Krystiana Szleszyńskiego będzie 
niezwykle trudno o zwycięstwo, bowiem 
ich przeciwnikiem będzie CKS Piast 
Cieszyn.

KS Nierodzim wystąpił w składzie: 
Mateusz Fajkier – Dominik Olchawa, 
Mateusz Cieślar, Krzysztof Słowiński, 
Seweryn Sobota (od 46 minuty Piotr Wró-
bel), Wiktor Żertka, Dawid Kisza, Szymon 
Górniok (od 75 minuty Zbigniew Krysta), 
Dariusz Stokłosa, Szymon Rucki (od 70 
minuty Piotr Husar), Grzegorz Drobik (od 
60 minuty Marcin Czyż).

                                   Arkadiusz Czapek

KS Nierodzim – LKS Victoria Hażlach 1:3 (1:1)
1 LKS Victoria Hażlach 27 27:14
2 CKS Piast Cieszyn 26 68:12
3 LKS Olza Pogwizdów 22 38:21
4 LKS Błękitni Pierściec 19 27:25
5 LKS Kończyce Małe 17 29:26
6 KS Nierodzim 15 20:25
7 LKS Iskra Iskrzyczyn 10 35:32
8 GKS Kaczyce 6 24:50
9 MKS Promyk Golasowice 0 2:65

Klasa A 
(Podokręg Skoczów - grupa I)                

Drużyna żaków KS Nierodzim w iście mistrzowskim stylu pokonała rówieśników zza Równicy. 
Wygrali 9:1, a bramki strzelili: Kacper Kruszyński (6) i Kacper Kulczyk (3). Żaki z Nierodzimia 
zajmują 1. Miejsce w tabeli, mając na koncie 19 punktów, za nimi są: LUKAM 2010 Skoczów 
(16 pkt), KS Kuźnia Ustroń (15 pkt), KP Beskid Skoczów (10 pkt), CKS Piast Cieszyn (8 pkt), 
MKP Brenna-Górki (8 pkt), UKS Cieszyn(7 pkt), UKS APN Góral Istebna (6 pkt) i LKS Pogórze 
(bez punktu).                                                                                        Fot. KS Nierodzim

SŁONECZNY RAJD
9 października odbył się XVIII Rajd 

Kukuczki, w którym wzięło udział około 
300 turystów – młodzież ze szkół podsta-
wowych i średnich powiatu cieszyńskie-

Ustroniacy na mecie Rajdu Kukuczki. Od lewej: Karol Chraścina, Halina Zapart, Antoni Stec, 
Krystyna Radosz-Szatraj, Lucyna Wardas, Adam Kędzior, Franciszek Czarnecki, Beata Szale-
niec, Grażyna Jasińska, Maria Łupińska.

go, dorośli i seniorzy. Ustroń reprezento-
wała mocna grupa zaangażowanych tury-
stów, startujących w kategorii „Młodzież 
Starsza”. Start nastąpił na Kubalonce, 

a potem przy pięknej, słonecznej pogo-
dzie powędrowano górskimi szlakami do 
Istebnej, gdzie w tamtejszym amfiteatrze 
odbyło się uroczyste zakończenie rajdu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali po słoicz-
ku miodu i mogli zregenerować siły przy 
posiłku przygotowanym przez organi-
zatora – PTTK Wisła. Gdy apetyty były 
już zaspokojone krupnikiem, kiełbasą  
i domowymi ciastami, wręczono dyplomy. 
Specjalnie uhonorowano ustroniaka Ada-
ma Kędziora, jako najstarszego uczestnika 
rajdu.                                                 (mn)

Najstarszy uczestnik rajdu – 87-letni Adam 
Kędzior z Ustronia Polany.



14                                                                                       22 października 2020 r.

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. 33-854-53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

Mobilne usługi fryzjerskie u 
Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 505-
152-958. 

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

Koszenie, kosiarka, wykaszarka. 
888-901-824.

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

PROFESJONALNE CZYSZ-
CZENIE KOSTKI BRUKO-
WEJ. 798-081-406.

Sprzedam polskie znaczki pocz-
towe w klaserach rocznikowych, 
koperty, karty pocztowe, znaczki 
zagraniczne. 785-391-758.

Skoczów M3 do wynajęcia na 
długo. 513-797-150

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

NOWY PREZES
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” już bez dodatku S.A. 

ma nowego prezesa. Został nim dr n. med. Kazimierz Łukawiecki. 
Wcześniej przez 10 lat szef Opolskiej Kasy Chorych, a później 
opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W czerwcu 
K. Łukawiecki niemal jednocześnie otrzymał nominację do nagrody 
Lider Ogólnopolskiego Systemu Zdrowia za pomysły i innowacje 
w ochronie zdrowia i odwołanie ze stanowiska. Stało się to pod 
nieobecność minister zdrowia Ewy Kopacz, za sprawą Jacka Pasz-
kiewicza, prezesa NFZ. Gdy K. Łukawiecki odchodził, pracownicy 
płakali, a pacjenci, lekarze, farmaceuci organizowali protesty  
i wiece. Wstawili się za nim posłowie, wojewoda i marszałek Opol-
szczyzny, starostwie i burmistrzowie. Interweniowano u premiera. 
Dzięki temu, że Donald Tusk nie chciał się angażować w ten spór,  
K. Łukawiecki pracuje w Ustroniu, zarządzając sanatorium zaku-
pionym przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

WSPOMNIENIE O HOJNYM SPONSORZE
7 października 2010 r. z kościoła katolickiego w Wiśle odpro-

wadzono na miejsce wiecznego spoczynku śp. Ireneusza Sztukę, 
urodzonego 18 sierpnia 1948 r. w Załęczu Wielkim koło Wielunia, 
zamieszkałego w Wiśle przy ul. Brzozowej, współwłaściciela prężnej 
instytucji budownictwa ekologicznego „Inżbud” w Ustroniu. (...) 
Zmarły znany był ze swej otwartości i szczodrości jako hojny sponsor. 
Chętnie dofinansowywał imprezy kulturalno – sportowo – rekreacyjne 
w mieście, jak również lokalne wydawnictwa. W latach 2002-2003 
znacząco sponsorował Klub Sportowy Kuźnia Ustroń.

TYLKO DLA MĘŻCZYZN
W sobotę, 16 października 2010 roku, Chrześcijańska Fundacja 

Życie i Misja (ChFŻiM) z Ustronia zorganizowała Konferencję 
Mężczyzn „Bohater według Bożego serca”. Ponad 430 mężczyzn  
z całej Polski przyjechało na to wydarzenie do Hotelu Gołębiewski 
w Wiśle. Wykładowcami byli: Jacek Sierka z Kielc, Jerzy Rycharski 
z Kalisza oraz Henryk Wieja z Ustronia. Tematy wykładów dotyczyły 
m.in. odnowienia myśli, serca, relacji. Wykładowcy mówili także  
o walecznej przeszłości Polaków. W czasach obecnych powinni-
śmy wspierać się nawzajem, dbać o relacje, więzi międzyludzkie,  
a przede wszystkim zabiegać o obecność Boga w codziennych spra-
wach, aby po prostu żyło nam się lepiej. Między wykładami można 
było usłyszeć świadectwa mężczyzn o ich osobistych przeżyciach  
i doświadczeniach z Bogiem.

COŚ SIĘ ZACIĘŁO
Beskid Brenna - Nierodzim 2:0 (1:0). W niedzielne przedpołudnie 

jedenastka z Nierodzimia grała na wyjeździe w Brennej. Od kilku lat 
pojedynki Nierodzimia z Beskidem są bardzo emocjonujące, a wyniki 
często zaskakujące. Po raz ostatni Nierodzim z Brenną przegrał  
w 2007 r. na własnym boisku. Co prawda w meczu było 2:1 dla Nie-
rodzimia, ale po meczu gdy okazało się, że grał nieuprawniony za-
wodnik zweryfikowano na 0:3 dla Beskidu. Sześć ostatnich spotkań w 
A-klasie to dwa remisy i cztery wygrane Nierodzimia.  Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 28.10.2010 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

22.10      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
23-24.10  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
25.10      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
26.10      Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 33 855-10-14
27-28.10  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
29-30.10  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 33 854-24-59
31.10      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

23.10 18.00 Koncert Trzech Tenorów, MDK „Prażakówka” (bilety 
   35 zł)
24.10 15.00 IV Liga Śląska: Mecz Kuźnia Ustroń – KS Rozwój 
   Katowice, stadion przy ul. Sportowej
25.10 9-13.00 Targi staroci „Skarby Stela”, targowisko miejskie
26.10 9-14.30 Akcja krwiodawstwa, rynek
30.10 18.00 Ustrońskie Spotkania Teatralne: Pelcia, czyli jak 
   żyć, żeby nie odnieść sukcesu, MDK „Prażakówka”
31.10 14.00 Klasa A Skoczów: Mecz KS Nierodzim – GKS Kaczyce, 
   stadion w Nierodzimiu
31.10 18.00 Koncert Adama Makowicza, MDK „Prażakówka”

UWAGA! APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. 
Bobreckiej 27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.

Duchy?                                                                      Fot. K. Francuz

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT
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Nie taki dawny Ustroń, 2015 r.             Fot. M. Niemiec

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) owoc z leśnego runa, 8) mała wioska koło 
Hażlacha, 9) wszystkie numery „Gazety Ustrońskiej” z danego 
roku, 10) pachnąca roślina górska, 12) poprzedniczka płyty 
CD, 14) rosyjska drużyna sportowa, 15) tytułowy bohater 
tragedii Szekspira, 16) wielka kupa słomy, 19) zażalenie,  
22) atrybut sędziego piłkarskiego, 23) zbita odrobina ziemi, 
24) popularnie o marihuanie.
PIONOWO: 2) chęć przystąpienia, 3) znawca ptaków,  
4) korab Noego, 5) buduje piece, 6) jeden ze stopni święceń,  
7) duży kuzyn wrony, 11) najpracowitsza pszczoła, 13) sprze-
daje leki, 17) wypas owiec, 18) Anna zdrobniale, 20) czołg  
z serialu „Czterej pancerni”, 21) kamień półszlachetny. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 30 października.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 41

A MOŻE TAK BABIE LATO
   

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Elżbieta Sikora z Ustronia,  
ul. 3 Maja. Redakcja nadal jest zamknięta. Zwycięzców zapraszamy 
po nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 33 
854-34-67.

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.
 

43/2020/4/R

Poznajcie Nero – psa, który po dwumiesięcznym pobycie  
w cieszyńskim schronisku trafił do domu tymczasowego 
Stowarzyszenia AS. Nero to dostojny pies w wieku około 6 
lat, który lubi kontakt z człowiekiem, spacery, a inne psy 
traktuje obojętnie. Mimo porzucenia, którego wcześniej 
zaznał, nadal jest wesołym psem, ufa człowiekowi. Jedną 
z wielu jego zalet jest to, że mało szczeka oraz to, że na-
prawdę nie jest psem bardzo wymagającym. 
Więcej o Nero dowiesz się dzwoniąc do Kariny: 662 151 885 

W Muzeum Ustrońskim podziwiać można hipnotyzującą i niesamowitą 
wystawę. Obrazy autorstwa Romana Greena-Kędzierskiego, którego 
„Sztuka wyprzeda czas, oglądać można do 16 listopada. 
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W trzynastej serii gier podopieczni trene-
ra Mateusza Żebrowskiego mieli udać się 
na najkrótszy wyjazd w tym sezonie, jednak 
w skutek nieustannych opadów deszczu 
murawa stadionu w Jasienicy nie nada-
wała się do rozegrania na nim spotkania.  
Z tego powodu mecz odbył się na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią w Ustroniu, choć 
w dalszym ciągu formalnym gospodarzem 
tej rywalizacji pozostał klub z powiatu 
bielskiego. Znacznie lepiej w to spotkanie 
„weszli” ustrońscy zawodnicy, którzy już 
w pierwszej minucie byli bardzo blisko 
objęcia prowadzenia. Niestety sytuacji sam 
na sam z bramkarzem rywali na bramkę nie 
zmienił Michał Pietraczyk. Ta niewykorzy-
stana sytuacja nie zdeprymowała naszych 
rodzimych piłkarzy, bowiem to oni byli 
stroną przeważającą w pierwszej połowie, 
jednak pomimo kilku dogodnych okazji do 
zdobycia bramki pierwsza połowa zakoń-
czyła się bezbramkowym remisem. Druga 
połowa, podobnie jak pierwsza, rozpoczęła 
się od ataków podopiecznych trenera Ma-

DESZCZOWA PORAŻKA

1 LKS Unia Książenice 28 24:12 
2 APN Odra Wodzisław 27 32:13 
3 LKS Bełk 20 19:20 
4 LKS Drzewiarz Jasienica 19 16:20 
5 KS Spójnia Landek 18 22:11 
6 KS Rozwój Katowice 18 28:19 
7 LKS Czaniec 18 23:25 
8 TS Podbeskidzie II BB S.A. 17 24:22 
9 KS Kuźnia Ustroń 17 22:24 
10 KP GKS II Tychy S.A. 16 28:27 
11 MKP Odra Centrum Wodzisław 15 19:22 
12 LKS Orzeł Łękawica 14 17:11 
13 MKS Czechowice-Dziedzice 14 17:16 
14 LKS Unia Turza Śląska 14 19:20 
15 LKS Jedność 32 Przyszowice 9 8:21 
16 GKS Radziechowy-Wieprz 6 11:25 
17 MKS Iskra Pszczyna 6 13:34 
 

IV Liga (Śląsk - grupa II)

LKS Drzewiarz Jasienica – KS Kuźnia Ustroń 1:0 (0:0)

75 minuty Paweł Brzóska), Daniel Dobro-
wolski, Konrad Kuder, Jakub Chmiel (od 
73 minuty Maksymilian Wojtasik) Damian 
Madzia (od 46 minuty Dariusz Rucki), 
Michał Pietraczyk (od 73 minuty Kamil 
Turoń), Mateusz Wigezzi (od 65 minuty 
Adrian Sikora).           Arkadiusz Czapekteusza Żebrowskiego, których najwięk-

szą bolączką tego dnia była skuteczność. 
Trzynaście minut po zmianie stron błąd 
ustrońskiej defensywy wykorzystał Szy-
mon Królak. Po tym trafieniu piłkarze spod 
Czantorii ambitnie ruszyli do odrabiania 
strat, jednak świetnie dysponowany Paweł 
Góra nie skapitulował ani razu, dzięki cze-
mu był jednym z architektów zwycięstwa 
swojej drużyny. Warto dodać, iż Szymon 
Królak trafił w tym spotkaniu do sędziow-
skiego notesu nie tylko dzięki strzelonej 
bramce, ale także dzięki czerwonej kartce. 
Strzelec decydującej bramki w doliczonym 
czasie gry otrzymał drugą żółtą kartkę.  
W najbliższej kolejce ustrońscy zawodnicy 
podejmować będą Rozwój Katowice, który 
w dotychczasowych spotkaniach zgroma-
dził punkt więcej. Niestety spotkanie to, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
odbędzie się bez udziału publiczności.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz – Cezary Ferfecki, Konrad Pala, 
Jakub Wojtyła, Arkadiusz Jaworski (od 

Mecz Kuźni formalnie był wyjazdowy, jednak odbył się w Ustroniu, bo po ostatnich deszczach boisko w Jasienicy nie nadawało się do gry. 
Niestety z powodu obostrzeń, wynikających z wprowadzenia czerwonej strefy w powiecie cieszyńskim, meczu nie mogli oglądać kibice (wy-
darzenia sportowe odbywają się bez publiczności). Już podczas poprzedniego spotkania z Podbeskidziem widzowie mogli zająć na trybunach 
tylko 25% miejsc i musieli mieć założone maseczki, do czego się zastosowali. W normalnych warunkach zmagania Kuźników oglądało zwykle 
ponad 200 osób.                                                                                                                                                                     Fot. M. Niemiec

amatorski turniej. Wydarzenie rozpoczęło 
się oficjalnym powitaniem, które wygło-
sił burmistrz miasta Przemysław Korcz, 
prezes Roma Szygulska oraz Piotr Czyż, 
były uczeń Jerzego Kowalczyka, inicjator 
i współorganizator wydarzenia. Po części 
oficjalnej nadszedł czas na grę. Emocjo-
nujące i zacięte mecze, dynamiczne akcje, 
szarże napastników, blokady obrońców  

i interwencje bramkarzy trwały do godziny 
15 i dały efekt następującej klasyfikacji; 
mężczyźni: 1.m. Forever Young, 2.m. 
Metal Kluczbork, 3.m. Handball Ustroń, 
4.m. SPR Górnik Złotoryja, kobiety: 1.m. 
Viktoria Team, 2.m. Tarnów Master Team, 
3.m. SPR Tychy. Nagrodzeni zostali rów-
nież najlepsi zawodnicy. Byli to: Anna 
Frusiewicz z Wiktoria Team, Renata Sci-
słowska z SPR Tychy, Katarzyna Kawa z 
Tarnów Master Team, Artur Kuba z SPR 
Górnik Złotoryja, Dariusz Lech z Metal 
Kluczbork, Paweł Chmiel z Forever Yo-
ung. Po meczach nadszedł czas na podzię-
kowania i oficjalne wręczenie nagród przez 

prezes Romę Szygulską, Jerzego Jopka 
i Piotra Czyża. Tej części towarzyszyły 
gromkie oklaski i wiwaty, wykonano także 
pamiątkowe zdjęcia. Tegoroczny turniej, 
pomimo wielu przeciwności, odbył się 
dzięki zaangażowaniu organizatorów, 
dziewczyn „tablicowych”, osób poma-
gających w dniu turnieju oraz wsparciu 
sponsorów. Byli to: Miasto Ustroń, WOW 
Pączkarnia, Ustronianka, Firma MIX, Bar 
Pod Lasem, BURET Mirosław Szuba, 
TAXI Ustroń Przemek, BESKID-FRUT 
Zbigniew Szczotka, K2 Poligrafia, Grażtix 
Hubert Krehut, GAJA – okna, drzwi  
i bramy.                         Karolina Francuz

ZDROWE 
EMOCJE
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