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WANDALE
W PARKU

(cd. na str. 9)

Inaczej niż podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa, obecnie nie wprowadzono zakazu 
wstępu do lasu. Można korzystać z uroków złotej polskiej jesieni, pod warunkiem, że grupa 
spacerowiczów lub turystów nie będzie liczyła więcej niż 5 osób, bo wtedy będzie to już 
zgromadzenie, a takie są zabronione. W godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku 
dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opie-
kuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, 
a także w weekendy. Istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej  
w całym kraju. Źródło: Rozporządzenie RM z dnia 23 października 2020 r.   Fot. Miasto Ustroń

W numerze m.in.: W nie-
dzielę wybory w Hermani-
cach, Burmistrz o demon-
stracjach, Sesja Rady Miasta 
Ustroń - będzie uchwała 
krajobrazowa, Apel o za-
kup nieruchomości, Za-
mknięte cmentarze, List 
do redakcji, Poezja w cza-
sach pandemii, Wspomnie-
nie tragicznego 9 listopada

Na ul. Cieszyńskiej jest czynny jeden pas ru-
chu. Więcej na str. 12.          Fot. L. Szkaradnik 

Kilkadziesiąt drewnianych dzieł sztuki 
o zróżnicowanej tematyce, wykonywa-
nych z inspiracji MDK „Prażakówka” 
na corocznych międzynarodowych ple-
nerach przez artystów miejscowych i zza 
granicy stanowi wyjątkową atrakcję tego 
licznie uczęszczanego miejsca. Rzeźby 

O kolejnych strajkach kobiet piszemy na 
str. 9.                                   Fot. K. Francuz

Prawdopodobnie w nocy z 30 na 31 
października nastąpiło zniszczenie 
czterech rzeźb w Parku Kuracyjnym 
przed amfiteatrem.

O aktach wandalizmu piszemy na str. 12. 
                                     Fot. L. Szkaradnik



2                                                                                       5 listopada 2020 r.

dia na rok szkolny 2020/2021. 
Dziewięć trafiło do uczniów 
klas maturalnych, cztery do 
studentów, a do tego jeszcze 
były trzy nagrody specjalne dla 
wyróżniających się uczniów 
szkół średnich.

Stylowy dworek na Czuplu  
w Brennej był onegdaj własnoś-
cią Bruno Konczakowskiego 
– słynnego cieszyńskiego ko-
lekcjonera, który utrzymywał 
się głównie z kupiectwa. Drew-
niany dworek polecił wybudo-
wać pośród świerkowego lasu.  
W okresie międzywojennym 
gościł tu, m.in. prezydent Ig-
nacy Mościcki, kiedy przyjeż-
dżał na polowania. Bywał także 
Wojciech Kossak. Od ponad 
30 lat obiektem opiekuje się 
Nadleśnictwo Ustroń.         (nik)

w powiecie cieszyńskim zmar-
ło kolejnych 18 osób. Łączna 
liczba zgonów wynosiła 86.  
W pierwszym dniu listopada 
liczba osób zakażonych (licząc 
od początku epidemii) wynosi-
ła już 3408. W ostatnich dniach 
dobowe przyrosty sięgały na-
wet 172 przypadków.

Na rynku w Skoczowie do-
stępna jest plenerowa wystawa 
poświęcona Janowi Pawłowi 
II. Ekspozycja zatytułowana 
„Urodziłem się w Wadowi-
cach”, stanowi w regionie cie-
szyńskim jeden z elementów 
obchodów 100. rocznicy uro-
dzin papieża Polaka i 25. rocz-
nicy jego wizyty w Skoczowie. 
Inna wystawa, pt. „Jan Paweł 
II. Człowiek i kultura”, jesz-
cze przez miesiąc czynna jest  

w Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego w Cieszynie. 

Ogłoszono 20. edycję Ogól-
nopolskiego Konkursu Sztuki 
Nieprofesjonalnej im. Emilii 
Michalskiej. Organizatorem 
jest Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Strumieniu. Prace 
konkursowe w kategoriach: 
malarstwo, rękodzieło, poezja, 
fotografia już są w rękach ko-
misji konkursowej. Ogłoszenie 
wyników połączone z otwar-
ciem wystawy pokonkursowej, 
zaplanowano na 27 listopada  
w sali widowiskowej MGOK-u. 

Rada Funduszu Stypendialne-
go Śląska Cieszyńskiego, która 
działa przy Zarządzie Głów-
nym Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej, przyznała stypen-

to i owo
z 

okolicy
Po miesięcznej przerwie  
w teren wyjechał tzw. wymazo-
bus Cieszyńskiego Pogotowia 
Ratunkowego. Ratownicy wy-
konują testy koronawirusowe 
przede wszystkim osobom ob-
łożnie chorym oraz w Domach 
Pomocy Społecznej. Koszty 
pokrywa NFZ.
    
Koronawirus zaczyna zbierać 
coraz większe żniwo. W ostat-
nim tygodniu października  

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Mam 38 lat i całe dzieciństwo spędziłam tu, 
w Ustroniu. Jestem absolwentką historii oraz 
stosunków międzynarodowych na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Wiele lat pracowałam  
w Bibliotece Narodowej w Londynie. Wró-
ciłam w rodzinne strony z mężem i dwójką 
dzieci, prowadzę firmę archiwistyczno-ge-
nealogiczną. Zaufali mi Państwo, wybierając 

mnie na Przewodniczącą Zarządu Osiedla, którego członkowie 
wspierają moją kandydaturę. Mam poparcie Pana Burmistrza oraz 
dużej części radnych, co sprawia, że jako radna będę skutecznie 
działać na rzecz rozwoju Hermanic.

DOROTA WALKER

BEZPIECZNE
UZUPEŁNIAJĄCE

Startuję jako niezależny kandydat do Rady 
Miasta Ustroń. Jestem adwokatem w wiodą-
cej bielskiej kancelarii prawniczej i prezesem 
Fundacji Oddychaj Beskidami z siedzibą 
w Ustroniu – organizacji non-profit, której 
zadaniem jest walka o czyste powietrze  
w Beskidach i szerzenie działań proekolo-
gicznych. Od dawna angażuję się w dzia-

łalność społeczną. Pochodzę z Hermanic, gdzie moja rodzina 
mieszka od XIX w. Jako radny skupię się m.in. na budowie 
boiska wielofunkcyjnego, walce ze smogiem oraz poprawie 
infrastruktury drogowej.

MICHAŁ KUBOK

Jak poinformowała nas przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Ustroniu Maria Sikora, mimo wprowadzonej  
w całym kraju strefy czerwonej w związku z pandemią korona-
wirusa, wybory uzupełniające do Rady Miasta Ustroń w okręgu 
wyborczym nr 10 w Hermanicach odbędą się zgodnie z planem. 
Wiceprzewodnicząca MKW Monika Grzyb powiedziała nam, 
że zastosowane środki ochrony sanitarnej pozwolą bezpiecz-
nie spełnić obowiązek obywatelski. W siedzibie Obwodowej 
Komisji Wyborczej, która mieści się przy ul. Dominikańskiej 
12, w budynku na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych 

„Wypoczynek” dostępne będą płyny do dezynfekcji, a wyborcy 
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Lokal jest dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Głosy można będzie oddawać 8 listopada w godz. od 7.00 do 
21.00. Okręg nr 10 obejmuje ulice: Agrestową, Brzoskwiniową, 
Czereśniową, Folwarczną, Jabłoniową, Jana Sztwiertni (od nr 32 
po stronie prawej i od nr 17A po stronie lewej), Katowicką (od nr 
150 do nr 178 po stronie prawej i od nr 155 do nr 201 po stronie 
lewej), Laskową, Malinową, Osiedlową, Porzeczkową, Różaną. 

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ustroń zostały rozpisane 
z powodu wygaśnięcia mandatu radnego Wincentego Janusa, 
który zrzekł się funkcji z powodów zdrowotnych. O jego miejsce 
w RMU ubiegać się będzie dwoje kandydatów: Dorota Walker 
(Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Doroty Walker) 
oraz Michał Kubok (Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Wyborców 
Rozwijamy Hermanice). Żeby głos był ważny, trzeba postawić 
znak „x” w kratce obok jednego z kandydatów.  Monika Niemiec

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej przy ul. Dominikańskiej. Tu 
w niedzielę odbędzie się głosowanie.                      Fot. M. Niemiec

Kampania była skromna, grzeczna i merytoryczna.   Fot. M. Niemiec
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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

45/2020/1/R

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  47 857-38-10 
                fax 47 857-38-14

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:
Wiesław Sygnowski   lat 62   os. Manhatan
Henryk Chmiel  lat 79  ul. Wantuły
Jan Podżorski  lat 88  ul. Nad Bładnicą

*   *   *
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.

PUNKT KONSULTACYJNY 
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. 

SPROSTOWANIE
Autorką projektu „Wehikuł Czasu” o którym pisaliśmy 

w wydaniu GU nr 44 była Monika Zawada. Informacja ta nie 
została zawarta w artykule, za co przepraszamy wszystkie osoby 
zainteresowane. 

*   *   *

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Władysław Barański    lat 85  ul. Wojska Polskiego
Urszula Bujok zd. Sztuczka   lat 80  ul. Fabryczna
Wiktor Byczuk     lat 91  ul. Konopnickiej
Jan Chwastek     lat 92  ul. Górecka
Krystyna Chwastek zd. Nowak   lat 94  ul. Topolowa
Emil Dawid     lat 80  ul. Sikorskiego
Helena Dawid zd. Pilch    lat 80  ul. Stellera
Anna Furchel zd. Łuka    lat 80  ul. Cieszyńska
Stanisław Greń     lat 85  ul. Lipowska
Jerzy Hetmańczyk    lat 80  ul. Jelenica
Maria Jachimczak zd. Sukiennik   lat 80  ul. Bładnicka
Marian Janicki     lat 91  ul. Szeroka
Franciszek Korcz    lat 94  ul. Wantuły
Helena Kral zd. Kocjan    lat 92  ul. Chałupnicza
Jadwiga Małysz zd. Paszek   lat 80  ul. Mokra
Wiktor Pasterny     lat 80  ul. Lipowska
Cecylia Pietrzkiewicz-Rauk zd. Bartyzel lat 80 os. Manhatan
Zuzanna Pinkas zd. Czyż    lat 91  ul. Skoczowska
Aniela Tomaszko zd. Tomiczek   lat 90  ul. Lipowska
Stanisław Tomaszko    lat 92  ul. Lipowska
Czesława Tyrna zd. Szarzec   lat 80  ul. Kreta
Bronisława Żurek zd. Gawlas   lat 91  ul. Drozdów

*   *   *PIEKŁO CZANTORII 2020
Jeden z najtrudniejszych biegów górskich w Polsce – błoto, 

deszcz, śnieg, zimno, ciemność, mgły, mokre i śliskie kamienie, 
korzenie i liście, strome podejścia i niebezpieczne zbiegi a to 
wszystko w masywie Czantorii. Zawody odbędą się w dniach 
13-14 listopada. Start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane 
będzie w Ustroniu Polanie. W ramach „Piekła Czantorii” odbywać 
się będzie 5 biegów.Przepieron – ~71 km/+5780 m – 3 pętle w 
tym 1,2 km/+450 m do mety. Limit 18 h, Pieron – ~47 km/+4130 
m – 2 pętle w tym 1,2 km/+ 450 m do mety. Limit 12,5 h, Bestyja 
ER- ~24 km/+2210 m – 1 pętla w tym 1,2 km/+ 450 m do mety. 
Limit 7 h, Bestyja BR – ~24 km/+2210 m – 1 pętla w tym 1,2 km/+ 
450 m do mety. Limit 7 h, Bestyjka – ~10 km/+1000 m, limit 3h.

Dokładny przebieg i profil trasy zamieszczony będzie na stronie 
internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany prze-
biegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu 
na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe 
lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. 
Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawą do 
zwrotu wpisowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora: 
beskidzka160.pl/pieklo-czantorii/ 

*   *   *
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ZAMKNIĘTE
CMENTARZE

30 października premier RP Mateusz 
Morawiecki przekazał informację, że ze 
względu na stale zwiększającą się ilość 
zachorowań na koronawirusa, w dniach od 
31 października do 2 listopada cmentarze  
w całym kraju zostaną zamknięte. 1 listopada 
nabożeństwa za zmarłych urządzano w koś-
ciołach rzymskokatolickich następująco:  
w kościele św. Klemensa o godz. 15.30, 
które było transmitowane, w kościele św. 
Anny w Nierodzimiu po mszy św. o godz. 
14 odmówiono różaniec za zmarłych,  
w kościele Podwyższenia Krzyża Św.  
w Lipowcu o godz. 14.00 odbyła się 
wspólna modlitwa za zmarłych,  w koście-
le Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
na Zawodziu o godz. 15.20 urządzono 
nabożeństwo różańcowe za zmarłych,  
a w kościele Dobrego Pasterza w Polanie  
o godz. 15.30 odprawiono nabożeństwo 
za zmarłych z pięcioma stacjami, które 
zawierało również obrzęd błogosławień-
stwa lampek, zniczy i kwiatów na groby. 

W kościołach ewangelickich nabożeń-
stwa niedzielne stanowiły pamiątkę umar-
łych, a nabożeństwo w kościele ap. Jakuba 
St. można było przeżywać również poprzez 
internet.                                                  (LS)

Chryzantemy najczęściej zdobiące groby w listopadowe święta symbolicznie złożono u za-
mkniętej bramy cmentarza katolickiego.                                                   Fot. L. Szkaradnik

Groby na cmentarzu ewangelickim uporządkowano przed Świętem Zmarłych.   Fot. L. Szkaradnik 3.11 cmentarze otwarte.    Fot. M. Niemiec
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BĘDZIE KRAJOBRAZOWA

W jednym z pierwszych punktów 
porządku przedstawiono radnym infor-
mację o realizacji zadań oświatowych 
2019/2020. Jej tematykę przybliżyła 
kierownik Centrum Usług Wspólnych 
Sylwia Moskal. Z przygotowanego 
dokumentów możemy się dowiedzieć, 
że w Ustroniu funkcjonuje 5 szkół pod-
staowowych, 6 przedszkoli publicznych  
i jedno niepubliczne. Do poszcze-
gólnych placówek uczęszcza: Szkoła 
Podstawowa nr 1 – 375 uczniów (19 

radni zaakceptowali jednogłośnie. Tak 
samo jak kolejną uchwałę – w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu Pro-
filaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok. Jak wyjaśniał 
Łukasz Sitek, pełnomocnik ds. Profi-
laktyki Uzależnień Burmistrza Mia-
sta Ustroń, taki dokument rada musi 
przyjmować co roku. Program zawiera 
diagnozę problemów występujących na 
terenie naszego miasta, cele strategicz-

dziennie pali papierosy. Kilka razy w tygodniu po 
wyroby tytoniowe sięga 1% badanych, 7% kilka 
razy w roku. Spośród osób, które zdeklarowały 
się jako palące mniej niż 5 papierosów wypala 
9% badanych, 47% pali od 6 do 15 sztuk dziennie, 
a 7% 16-25 papierosów. 19% respondentów nie 
pali każdego dnia, co piąty ankietowany nie liczy 
ilości wypalanego tytoniu.

Również jednogłośnie podjęta została uchwała 
intencyjna, którą radni zobowiązali burmistrza 
miasta do wszczęcia procedury mającej na celu 
przygotowania projektu uchwały w sprawie 
zasad i warunków usytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materia-
łów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 
Procedury zakończą się stworzeniem projektu 
uchwały tzw. krajobrazowej lub reklamowej, 
która ma zapewnić ład i estetykę w przestrzeni 
publicznej. Stworzenie projektu uchwały poprze-
dzą konsultacje społeczne. 

Przy okazji jednogłośnego podjęcia uchwały 
o zmianie inkasentów opłaty targowej, o możli-
wość zabrania głosu poprosił burmistrz Ustronia. 
Poinformował, że dwa dni przed sesją do ratusza 
dotarły informacje, że premier polskiego rządu  
w związku z trudną sytuacją ekonomiczną planuje 
zwolnienie z opłat osoby handlujące na targo-
wisku. Przemysław Korcz stwierdził, że takie 
regulacje będą, po pierwsze: ingerencją państwa 
w opłaty lokalne, których ustanawianie leży  
w kompetencji samorządów, a po drugie: pozba-
wią samorządy kolejnych dochodów. W naszym 
przypadku będzie to kolejne ponad 100 tys. zł.    
                                                 Monika Niemiec

Ciąg dalszy relacji w kolejnych numerach.

Tzw. Uchwała krajobrazowa ma określać, gdzie i według jakich zasad mogą pojawić się 
w przestrzeni publicznej obiekty małej architektury, tablice reklamowe, ogłoszeniowe 
i inne urządzenia reklamowe, a także wyznaczyć zasady dotyczące ogrodzeń, ich ga-
barytów, standardów jakościowych oraz użytych do budowy materiałów budowlanych. 
Ład architektoniczny, budowlany i urbanistyczny to już zupełnie inna sprawa.  
                                                                                                         Fot. M. Niemiec

oddziałów), Szkoła Podstawowa nr 
2 – 482 uczniów (23 oddziały), Szkoła 
Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przed-
szkolnymi, SP – 112 uczniów, OP – 50 
dzieci (odpowiednio 8 i 2 oddziały), 
Szkoła Podstawowa nr 5, SP – 131 
uczniów, Oddziały Przedszkolne – 33 
dzieci (odpowiednio 8 i 2 oddziały), 
Szkoła Podstawowa nr 6 – 279 uczniów 
(14 oddziałów), Przedszkole nr 1 – 60 
dzieci (3 oddziały), Przedszkole nr 2 – 
67 dzieci (3 oddziały), Przedszkole nr 4 
– 94 dzieci (4 oddziały), Przedszkole nr 
5 – 42 dzieci (2 oddziały), Przedszkole 
nr 6 – 93 dzieci (4 oddziały), Przed-
szkole nr 7 – 149 dzieci (6 oddziałów), 
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Pu-
chatka” – 73 dzieci (4 oddziały). 

Skarbnik miasta Aleksandra Łuckoś 
przedstawiła uchwałę wprowadzają-
cą zmiany w obowiązującej uchwale 
budżetowej. Zmiany w budżecie oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

ne i operacyjne dla Ustronia oraz ich 
realizację. Program będzie realizowany 
przez cały rok kalendarzowy w ramach 
środków finansowych planowanych  
w Budżecie Miasta Ustroń na rok 2021, 
stanowiących w 100% dochody z ty-
tułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, na rok 2021 r. 
planowana jest kwota 860 tys. zł. Pro-
gram zawiera też ciekawe statystyki. 
Na przykład mówiące o tym, że spośród 
dorosłych mieszkańców, którzy wzięli 
udział w specjalnej ankiecie, 28% de-
klaruje, że w ogóle nie pije alkoholu, zaś 
36% badanych pije napoje alkoholowe 
kilka razy w roku. 30% respondentów 
sięga po alkohol kilka razy w miesiącu, 
a 5% kilka razy w tygodniu. Codziennie 
spożywa alkohol 1% badanych miesz-
kańców. Jeśli chodzi o uzależnienie od 
nikotyny wśród dorosłych ustroniaków, 
to 68% deklaruje, że nigdy nie paliło 
papierosów, zaś 23% twierdzi, że co-

Tylko raz udało się spotkać radnym twarzą w twarz. Wrześniowa sesja odbyła 
się w ratuszu, ale październikowa znowu z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń Marcin Janik, a wzięło w nich udział 14 radnych, czyli obecnie pełny 
skład miejskiej rady.  
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Czytelnikom Gazety Ustrońskiej przedstawiam pismo, które 
30.10.2020 r. złożyłam do Burmistrza Miasta. Mam nadzieję, 
że rozpoczną się starania o pozyskanie nieruchomości w Her-
manicach a decydenci mienia skarbu państwa wezmą przykład 
z właścicieli Dworu Kossaków w Górkach Wielkich,którzy 
w drodze darowizny przekazali cały majątek samorządowi 
powiatu cieszyńskiego oraz Państwa Elżbiety i Krzysztofa 
Pendereckich, którzy w 2019 r przekazali dworek i park 
w Lutosławicach skarbowi państwa. Jeżeli osoby prywatne 
przekazują swoje majątki skarbowi państwa, to skarb państwa 
może przekazać nieruchomości (nie użytkowane od 2013 r.) 
samorządowi.                                  Barbara Staniek-Siekierka

        
Burmistrz Miasta Ustroń
Pan Przemysław KORCZ

Media narodowe przedstawiają rządowe propozycje, z których 
mogą korzystać seniorzy w okresie pandemii. Zaangażowani są 
wolontariusze, „terytorialsi”, strażacy i wszyscy ludzie dobrej woli. 
Ale to nie może być działalność tymczasowa. Powinna powstać 
odpowiednia infrastruktura, z której mogliby korzystać seniorzy 
w każdym czasie.

W Ustroniu ta infrastruktura mogłaby powstać właśnie w Herma-
nicach na nieruchomości AMW REVITA (dawny WDW „Beskid”). 
Nieczynne budynki od 2013 r. niszczeją – jest to majątek skarbu 
państwa i za tą niegospodarność ktoś ponosi odpowiedzialność!!!

Uważam, że obecnie jest odpowiedni czas, aby wystąpić do właś-
ciciela nieruchomości o bezpłatne przekazanie tej nieruchomości 
samorządowi Ustronia celem utworzenia tam m.in. domu spokojnej 
starości z całym zapleczem (obszar terenu to zapewnia), gdzie wa-
runki pobytu pensjonariuszy i opieki nad nimi byłyby na wyższym 
poziomie niż obecnie na ul. Słonecznej; domu dziennego pobytu 
seniorów – o potrzebie jego utworzenia nikt dzisiaj nie mówi, a 
było mocno akcentowane w programach wyborczych w 2018 r.

Seniorzy Ustronia zainteresowani losem mojego artykułu  
w tej sprawie (GU Nr 22 z dnia 28.05.2020 r.) wystąpili z inicja-
tywą zbierania podpisów – celem poparcia wniosku. Ze względu 
na sytuację epidemiczną zbieranie podpisów jest utrudnione - do 
niniejszego pisma załączone są listy z podpisami a listy są jeszcze  
w obiegu.

Seniorzy oczekują skutecznego działania władz miejskich, 
a w razie potrzeby władz powiatowych, wojewódzkich, a w szcze-
gólności Ministerstwa Obrony Narodowej, w którego strukturach 
znajduje się Agencja Mienia Wojskowego – na marnotrawstwo 
mienia społecznego nie ma przyzwolenia Społeczeństwa!

LIST DO REDAKCJI
Drodzy 

uczestnicy 
ustrońskich manifestacji!

Bacznie obserwuję ostatnie wydarzenia, które rozgrywają 
się w naszym kraju i to jeszcze w dobie tej strasznej pandemii. 
Mają miejsce nawet w naszym uroczym, uzdrowiskowym mieście. 
Aktualna sytuacja z udziałem rządu jest jaka jest. Ma wiele do 
życzenia i może się nie podobać. Każdy posiada prawo do swoich 
przekonań, poglądów i zachowań, więc jeśli nie można dojść do 
porozumienia, trzeba czasami użyć metod demonstracyjnych, aby 
wyrazić swój sprzeciw i niezadowolenie. Ja to rozumiem, jestem 
tolerancyjna i również optuję za wolnością w demokratycznej 
Polsce. Nigdy jednak nie poprę, ani nie zgodzę się z  wulgarnymi 
hasłami i skandowaniem, którego słownictwo przekracza granice 
dobrego smaku, świadczy o daleko idącym braku kultury. I to 
jeszcze nierzadko pod murami świątyń za przyzwoleniem oraz 
przy poparciu niejednokrotnie wykształconych, inteligentnych 
pedagogów, radnych czy innych osób zajmujących poważne sta-
nowiska. To Wy powinniście dawać przykład młodzieży i uczyć 
jak w sposób kulturalny manifestować, bo to Wy nieustannie 
uczycie młode pokolenia życia w społeczności, integracji lokalnej, 
zasad codziennego postępowania. Wątpię czy np. hasło: „Na-
wet mefedron ma lepszy skład niż nasz rząd” jest odpowiednie  
i odniesie dobry skutek.

Szanowni Państwo!
Jestem przekonana, że takie wyrażenia czy rzucanie przysło-

wiowym „mięsem” nic nie da, spowoduje niesmak w społeczeń-
stwie, a nawet może wywołać niepotrzebną agresję. Walczcie  
o swoje prawa, bo to Wasza przyszłość, ale nie przesadzajcie  
w niecenzuralnych słowach. Ustrońskie środowisko, mające pięk-
ny historyczny etos, wypracowane wzorce, a ostatnio  długoletnie 
tradycje ekumeniczne, nie zasługuje na to, aby je obrażać wul-
garyzmami, co za niedługo może stać się chlebem powszednim.  

Dlatego apeluję i proszę o rozwagę, opanowanie złych emocji, 
bo nie są i nigdy nie będą dobrymi doradcami. Mam nadzieję, 
że tekst listu do redakcji zostanie poprawnie zrozumiany, moje 
uwagi dotrą do zainteresowanych i zostaną pozytywnie przyjęte.

                                                  Elżbieta Sikora

KUPMY BESKID

WOLONTARIUSZE 
POSZUKIWANI 

BRAKUJE NAM WASZYCH RĄK
Zachęcamy do włączenia się w akcję 

zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. 
Wiemy, że mamy trudne czasy, ale to nie 
znaczy, że nie możemy dalej pomagać 
dzieciakom. Nie czekaj, zgłoś się do Nas 
– MDK Prażakówka tel. 33 854 29 06.

Sanepid nie podał danych w rozbiciu na 
gminy. Liczby dotyczą całego powiatu cie-
szyńskiego.

3679

2837

1319

1960

Powiat, 3.11.2020 r.
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Na temat „krwawego czwartku”, czyli 
mordu 34 mieszkańców Ustronia doko-
nanego przez hitlerowców 9 listopada 
1944 r. nieraz już pisano, aby nie została 
zapomniana ta zbrodnia dokonana na 
miejscowych patriotach. Ten tragiczny 
dzień wielokrotnie przypominał ustroński 
historyk regionalny Józef Pilch, a dziś 
pragniemy powrócić do tej smutnej karty 
w dziejach naszej miejscowości słowami 
Jana Małysza (1917-2004), mieszkańca 
Ustronia Polany, niegdyś autora wielu 
listów do naszej gazety. Napisał on także 
książkę „Wspomnienia z minionego wie-
ku”, wydaną w 2001 r., z której cytujemy 
fragment przedstawiony jako „Czarny 
dzień Ustronia”: Polacy bez „volkslisty” 
byli zakładnikami okupanta, mogli być  
w każdej chwili wywiezieni, aresztowani, 
nie mieli żadnych praw do obrony, za 
każdą akcję partyzantów, mogli stracić 
życie jako zakładnicy.

W mglisty, chłodny dzień 9 listopada 
1944 roku, byłem dziwnie niespokojny. 
Wchodząc do zmechanizowanej stolarni 
zakładu przemysłu drzewnego w Łyżbi-
cach, koło Trzyńca, nie spotkałem kolegi 
Szarca, pracującego przy dużej maszy-
nie szlifierskiej. Zawsze chętnie z nim 
rozmawiałem. On, skromny robotnik, 

Andrzej Tadeusz Macura – poeta, prozaik, 
autor kilkuset wierszy, w tym tekstów piose-
nek. Wydał zbiory poetyckie: „Jesienna po-
dróż”, „Lustro Czasu”. W swoim dorobku ma 
również opowiadania, m.in.: „Drugi brzeg”, 
„Winda”, „Strach na wróble”. Od 2018 roku 
jest Sekretarzem Generalnym Zarządu Rady 
Głównej Stowarzyszenia Artystów Polskich  
w Warszawie. Należy również do Klubu Li-
terackiego „Nadolzie” w Cieszynie. Mieszka 
i tworzy w Dzięgielowie.
Muzeum Ustrońskie, 2016 r. Fot. M. Niemiec

WIRUS 
W KORONIE
                                            
Zamknijcie drzwi i bramy 
Na skoble zasuwy zamki
Bo oto nadchodzi ten 
Którego nie widać
Nie słychać

Trwożne garbate cienie
Przemykają pod murów osłoną
Twarze maskami zakryte
By wróg ich nie rozpoznał

Zostańcie w domu
Bo już nadchodzi
A droga ucieczki nieznana

Nocny halabardnik 
O miedzianej twarzy
Zagląda w domów oczodoły
Co niby pochodnie 
Ledwo tlące 
Boją się snów
I rana

miał zawsze tyle siły i patriotyzmu by 
pocieszać w chwilach depresji: „Cóż 
mogą nam Niemcy zrobić, najwyżej za-
bić”. Nieobecność pana Szarca zdziwiła 
i zmartwiła kolegów z pracy, gdyż był 
zawsze punktualny. Przyjeżdżał do pracy 
na rowerze z odległego o 20 kilometrów 
Ustronia. Niedługo potem gruchnęła 
wiadomość, że w Ustroniu Niemcy zrobili 
masakrę. Nieco później przyjechał do 
mnie specjalny posłaniec (żona p. Garn-
corza, oficera W.P., będącego w obozie 
jenieckim). Przekazała mi wiadomość  
o masakrze oraz polecenie, poparte proś-
bą matki, bym nie przyjeżdżał do Ustro-
nia, bo pytali o mnie. Zbrodnia została 
dokonana między godziną 4 a 6. Trzech 
mężczyzn podjeżdżało pod dom, wywleka-
li wyszczególnionego w liście, sprawdzali 
tożsamość i rozstrzeliwali pod domem, 
przy drodze, pod płotem. Niedługo potem 
podjeżdżał samochód, względnie fur-
manka w celu zabrania zwłok. W zbrod-
ni uczestniczyli gestapowcy i policjant  
z obcego rejonu.

Lista została, podobno, sporządzona 
w kierownictwie fabryki, przez przyby-
łych do Ustronia Niemców, hitlerowców, 
niezwiązanych z Ustroniem. Zbrodnia 
została dokonana w kilka miesięcy przed 
końcem wojny, kiedy każdy normalnie 
myślący Niemiec nie wierzył już w zwy-
cięstwo. W Ustroniu często miały miejsce 
rozstrzeliwania Polaków. Były to jednak 
pojedyncze przypadki, dwa z nich utkwiły 
mi w pamięci, gdyż zdarzyły się w moim 
sąsiedztwie.

W grudniu 1943 roku doszło do strzela-
niny między gestapo, a ukrywającym się 
w domu pana Ferfeckiego partyzantem. 
Zginął gestapowiec i partyzant. Rodzi-

CZARNY 
DZIEŃ 

USTRONIA

na Ferfeckich została aresztowana, po 
dwóch tygodniach zwolniono żonę i cór-
kę, zaś Ferfecki zginął w obozie podczas 
ewakuacji w kwietniu 1945 roku.

Za pomoc i ukrywanie partyzantów 
został w dniu 27.10.1944 zabrany z domu 
Jan Pawlitko wraz ze swoją siostrą Anną. 
Najpierw pobici, a następnie rozstrzelani 
nad rzeką Wisłą. Widziałem rozpacz ich 
matki, byli moimi sąsiadami. Był to wielki 
szok dla mieszkańców Polany.

Książka „Wspomnienia z minionego 
wieku”, która jest dostępna w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej zawiera oprócz 
ciekawych reminiscencji autora również 
nieco informacji o naszym mieście i jego 
mieszkańcach.                                                (LS)

W pustych kościołach
Milczące posadzki
Czarne błyskawice 
Ostrza sklepień łuki

W kamiennych dłoniach apostołów
Otwarte prorockie księgi
Sieją słowa proste i twarde
Jak piasek pustyni

Na placu 
Wieszcz natchniony
Woła z megafonu 
Zostańcie w domu
Zostańcie w domu

Zwierz leśny miasto osacza 
Słychać kołatki trędowatych
w telewizorze 
wciąż ktoś sprawdza 
obecność żywych
i umarłych

lecz wszystko co było przed 
i wszystko co potem będzie
i tak się spotka 
na końcu
                    Andrzej Tadeusz Macura
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PRAWO NIE ZASTĄPI SUMIENIA

45/2020/5/R

– Chcę podkreślić, że od początku 
swojej aktywności społecznej, politycz-
nej, samorządowej byłem za tym, żeby  
w sposób swobodny wyrażać własne zda-
nie i własną opinię. Zresztą wywodzę się 
z takich nurtów i ugrupowań politycz-
nych, gdzie wolność wypowiedzi jest 
ceniona bardzo wysoko i takie ideały są 
mi bliskie. Uważam jednak, że swoje zda-
nie należy wyrażać w sposób kulturalny  
i klarowny, żeby przekaz był jasny i bez-
pośredni. Niestety widzę, niekoniecznie 

w Ustroniu, ale tak ogólnie, obserwując 
sytuację z protestami w ostatnim czasie, 
że gdzieś ten przekaz się zatracił. Ja jako 
odbiorca już do końca nie wiem, za czym 
albo przeciwko czemu odbywają się pro-
testy. I widzę, że gdzieś zanika główny 
przekaz, ten pierwotny, który był motorem 
napędowym słusznych protestów kobiet. 
I niestety różne grupy zaczynają ugrywać 
własne interesy na tym proteście i przekaz 
się robi niespójny. Zresztą same kobiety 
widzą, że ten ich najważniejszy postulat 

zaczął schodzić na plan dalszy. I to jest 
zawsze niebezpieczeństwo dla wszystkich 
oddolnych ruchów społecznych i wszyst-
kich protestów. 

Jeszcze raz podkreślam, że jestem za 
swobodą wypowiadania swoich opinii  
i jestem przeciwny odgórnemu narzucaniu 
pewnych rozwiązań, zwłaszcza w sferze 
etycznej. Bywają tak trudne decyzje, 
że moim zdaniem, żadna litera prawa, 
choćby najlepiej skonstruowana, nie jest  
w stanie zastąpić sumienia. Chcę też jasno 
powiedzieć, że nie jestem za swobodnym 
dostępem do aborcji w jakimkolwiek 
przypadku. 

Co mnie niepokoi w tych naszych pro-
testach, może nawet nie ustrońskich, ale 
lokalnych, to fakt, że pojawia się agresja. 
Potępiam akty wandalizmu, które miały 
miejsce w Brzezówce czy w Hażlachu, 
gdzie zniszczony został cmentarz, pomnik 
dzieci nienarodzonych oraz mienie pub-
liczne. I z takim zachowaniem się nie zga-
dzam, ponieważ jest to nasz wspólny do-
robek, nasze wspólne mienie i uważam, że 
wszyscy powinniśmy o nie dbać. Również 
wyrażam swoją dużą dezaprobatę wobec 
atakowania sfery kościelnej, ponieważ, jak 
pokazuje historia, pogłębianie animozji 
wyznaniowych zawsze się źle kończy. 
Nie po to od prawie 20 lat budujemy  
w Ustroniu klimat proekumeniczny, żeby 
teraz pojedyncze, nierozsądne wypowie-
dzi wzbudzały antagonizmy międzywy-
znaniowe, bez względu na to, jakiego to 
kościoła dotyczy. Nie ma również mojej 
aprobaty, co na szczęście w Ustroniu nie 
miało miejsca, dla czynnego atakowania 
kościołów, zakłócania modlitwy, nisz-
czenia, malowania po ścianach, ponie-
waż jest to nasze wspólne dobro, doro-
bek nas ustroniaków, naszych dziadków 
i pradziadków. 

Pozytywnie odbieram fakt, że dużo mło-
dych ludzi angażuje się w akcje. Życzył-
bym sobie tylko, żeby to zaangażowanie 
nie było chwilowe, ale prowadziło do 
wzięcia odpowiedzialności za swoje pań-
stwo i miasto. Mam nadzieję, że jest wśród 
młodych mniej ludzi takich, którzy idą, 
bo coś się dzieje, a więcej takich którzy 
świadomie uczestniczą w demonstracjach. 
Apeluję do ludzi młodych o większe za-
interesowanie się sprawami społecznymi. 
Właśnie w najbliższą niedzielę mamy 
wybory uzupełniające w naszym mieście, 
wprawdzie tylko w jednej dzielnicy, ale to 
znakomita okazja, żeby pokazać, za czym 
się opowiadamy, jaką opcję popieramy. 
Zapraszam do urn wyborczych, bo to 
właśnie tam w demokratycznym państwie 
decydujemy, kto będzie zarządzał, ale 
też kto będzie (lub nie będzie) narzucał 
tylko jeden, słuszny światopogląd. Wy-
bory to w społeczeństwie demokratycz-
nym podstawowe narzędzie do wyrażania 
własnych opinii. Lokalnie czy krajowo 
osobiście powinniśmy wybierać osoby, 
którym ufamy i ugrupowania czy partie 
polityczne, idące drogą, która jest nam 
bliska. Apeluję do młodszych i starszych 
aktywistów, idźcie do wyborów i przede 
wszystkim w ten sposób budujcie demo-
krację.                                 Spisała: (mn)

O komentarz na temat odbywających się na terenie miasta demonstracji poprosiliśmy 
burmistrza Ustronia Przemysława Korcza, który powiedział:

Ustroń na antenie TVN 24.                   

 Fot. K. Francuz
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PROWINCJA 
ZABRAŁA GŁOS

Liczba osób, które wzięły udział w Straj-
ku Kobiet, przerosła oczekiwania nie tylko 
organizatorów, ale i samych uczestników. 
Pierwszy marsz odbył się 26 października  
i choć była to spontaniczna akcja, to na 
ustroński rynek przyciągnęła ponad 300 
osób. Grupa przeszła trasą pod kościół św. 
Klemensa, a następnie ulicą Daszyńskiego  
i Grażyńskiego na parking obok stadionu 
KS Kuźnia. Kolejny marsz zorganizo-
wany został 28 października. Tym razem 
protestujących było jeszcze więcej, bo aż 
około 450 osób. Do miasta przyjechały 
także delegacje z miast sąsiadujących, 
takich jak Cieszyn czy Wisła, a tłum głoś-
no skandował hasła wśród których prym 
wiodły m.in. „Rewolucja jest Kobietą” 
czy „Myślę, czuję, decyduję”. Wydarzenie  
i tym razem rozpoczęła publiczna dyskusja,  
w której każdy mógł wziąć udział. 
Chętni wychodzili na środek i przez 

megafonu wyrażali swoje zdanie. Nie 
obyło się bez dramatycznych historii.  
W jednej z nich zwaśniona córka i ojciec 
stali się niejako symbolem środowego 
pochodu. Nie tylko publicznie wyrazili,  
a potem bronili swojego stanowiska, ale 
także nawiązywali do trudnych przeżyć 
ich rodziny, które wzruszyły, ale i wpra-
wiły w zakłopotanie zebranych. Następnie 
organizatorzy Andrzej Drobik i Szymon 
Pilch zwrócili się do uczestników z ape-
lem, aby tym razem nie zatrzymywać się 
przy kościele. Wcześniej tą samą prośbę 
za pośrednictwem portalu Facebook wy-
stosował Marcin Janik, przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń. Po godzinie 18 po-
chód wyruszył więc prosto w stronę ronda 
przy SP 2. Grupę eskortowały wozy poli-
cyjne, była obecna również Straż Miejska, 
jednak obyło się bez interwencji. Kolejny 
Strajk Kobiet odbył się 30 października. 

Wtedy również, pomimo niepogody, 
protestowało kilkaset osób, a nagranie  
z Ustronia znalazło się nawet w programie 
informacyjnym TVN24. 

Czwarty strajk miał miejsce 2 listopada. 
I tym razem o godzinie 18 na płycie rynku 
zebrała się spora grupa osób, był czas na 
dyskusję, a następnie protestujący ruszyli 
ul. Brody w stronę osiedla Manhattan, 
gdzie dzielili się z mieszkańcami hasłami 
spod egidy „Piekła Kobiet”.

Na rynku sporo osób podchodziło do 
mikrofonu i przedstawiało swoje prze-
konania. Jeden z koordynatorów tej akcji 
Andrzej Drobik  podkreślił: We wszystkich 
miejscach gdzie są protesty pojawiają 
się akty wandalizmu, o które nie podej-
rzewam protestujących. Ale nie działamy  
w próżni, to co robimy wywołuje reakcje. 
W Ustroniu mieliśmy rozwalone ławki 
na PKP i rzeźby w parku, patrzę na was, 
obserwuję co tu się dzieje i dałbym sobie 

rękę uciąć, że to nie my. Raz jest nas wię-
cej, a raz mniej, ale zawsze możemy przejść 
przez to miasto i pokazać innym, że nie są 
to protesty organizowane przez fanatycz-
ne lewackie, czy faszystowskie bojówki. 
Oni to widzą, potem obejrzą telewizję  
i zauważą, że coś jest nie tak. (…) Teraz 
prowincja zabrała głos. Protestuje nie 
tylko Warszawa, ale też Ustroń, Cieszyn,  
a nawet Biłgoraj, bastion PiSu. Zazwyczaj 
PiS na prowincji wygrywał wybory. Dzięki 
temu, że my protestujemy jest duża szansa, 
że PiS najbliższe wybory przerżnie. 

Wystąpił także nauczyciel pod fla-
gą Księstwa Cieszyńskiego, uczestnik 
wszystkich protestów i zaznaczył: Wy-
jątkowo ohydny jest fakt, że nauczyciele 
i uczniowie mają donosić do kuratoriów 
na uczestników strajku. Jak mają to ro-
bić, skoro oni zabierają głos i walczą 
o swój los. To jest dla nich lekcja lep-
sza niż WOS i historia. Robimy to, by  
w przyszłości nasze dzieci, wnuki mogły żyć 
w wolnej Polsce, w takiej w której my też 
chcemy żyć.                                  (kfz) (LS)

Pogoda nie powstrzymała protestujących, którzy w Ustroniu zebrali się już cztery razy.      
                                                                                                                 Fot. L. Szkaradnik

W Ustroniu protestujący nie zatrzymywali się przed kościołem.                       Fot. K. Francuz

Pioruny zdobiły transparenty, plakaty,  
a nawet kolejny symbol naszych czasów, czy-
li maseczki.                              Fot. K Francuz
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B IBLIOTEKA 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)

Anna M. Brengos „Matką już byłam”

Ola wreszcie spotka-
ła wymarzonego męż-
czyznę. Powoli oswaja 
się z nieznanym dotąd 
poczuciem bezpieczeń-
stwa. Jednak przeszłość 
ma inne plany wobec 
niej. Głęboko ukryte 
uczucia wypływają na 
powierzchnię. Co wyda-
rzyło się wiele lat wcześ-
niej? Jak najbliższa ro-
dzina Oli zaplanowała 
jej życie? Czy uda się jej 
spełnić swoje trzymane 
w sekrecie marzenie? 

Tom Malmquist „Wciąż jeszcze żyjemy”

Tom i Karin oczekują pierw-
szego dziecka. W ostatnich 
miesiącach ciąży u kobiety 
lekarze diagnozują białaczkę 
i decydują się na cesarskie 
cięcie. Tom wędruje mię-
dzy oddziałem neonatologii  
a intensywną terapią, między 
życiem a śmiercią. Do domu 
wraca bez Karin, sam z nie-
mowlakiem i świeżą raną po 
stracie najbliższej mu osoby. 
Kilka miesięcy później umiera 
ojciec Toma, z którym przez 
całe życie łączyła go skompli-
kowana więź. 

KORONAWIRUS W MDSS
Niestety we wrześniu w MDSS w Ustroniu wśród pensjo-

nariuszy wykryto koronawirusa. Wszyscy mieszkańcy wraz  
z personelem zostali poddani 10-dniowej kwarantannie. Część 
personelu odbyła kwarantannę wraz z mieszkańcami w MDSS 
zapewniając przy tym ciągłość usług opiekuńczych i medycznych 
dla wszystkich podopiecznych, za co im serdecznie dziękujemy. 
Stan zdrowia kilku mieszkańców był na tyle ciężki, że zostali oni 
przetransportowani do szpitali na terenie województwa śląskiego. 
Pozostali mieszkańcy, którzy nie wymagali hospitalizacji, kwaran-
tannę spędzili w swoich pokojach, gdzie mieli zapewnioną cało-
dobowo opiekę przez personel Domu. Ze smutkiem pożegnaliśmy 
na przełomie września i października czterech mieszkańców, 
którzy zmarli z powodu koronawirusa. Na szczęście wszyscy są 
już zdrowi. Powoli wracamy do „normalności” zachowując przy 
tym cały czas reżim sanitarny. Głęboko wierzymy, że przyjdzie 
jeszcze taki czas, kiedy nie będziemy już wszędzie słyszeć  
o koronawirusie, a życie w MDSS wróci do tego sprzed pandemii.

               Julianna Fusek

                            Ustroń, dnia 5 listopada 2020 r. 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: 

Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 
3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, 

Akacjowej, Katowickiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 293 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr 
XVII/247/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, 
Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki 
Wisły, Akacjowej, Katowickiej, obejmującego obszar oznaczony na 
załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego 
postępowania do dnia 7 grudnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
•  w formie papierowej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, 

 ul. Rynek 1, 
• elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektro- 

 nicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Miasta Ustroń.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono 
w załączniku do Obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.
pl. w zakładce Obwieszczenia i komunikaty.

    Burmistrz Miasta
	 	 	 	 Przemysław	Korcz

45/2020/6/R

W normalnych czasach drzwi Miejskiego Domu Spokojnej Starości sta-
ły otworem dla odwiedzających. Dla seniorów występowały ustrońskie 
dzieci, na uroczystości zapraszani byli duchowni i samorządowcy. Na 
zdjęciu Wigilijka 2019.                                        Fot. M. Niemiec           
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Po naszymu...

 W 
dawnym 

Ustroniu
W tym tygodniu przedsta-

wiam kolejne zdjęcie sprzed 
100 lat, na którym widzimy 
pozostałość bacówki paster-
skiej, zachowaną na terenie 
rodzimych gór.  Już wówczas 
relikty dawnej gospodar-
ki sałaszniczej, malowniczo 
wkomponowane w krajobraz, 
były chętnie fotografowane. 
Na zdjęciu pozuje Ludwik Li-
powczan z Dołku (1896-1968), 
z zawodu elektryk, pracownik 
ustrońskiego przemysłu, który 
początkiem lat 30. XX w. osiadł 
na stałe w Skawinie, znalaz-
łszy zatrudnienie w tamtejszej 
Fabryce Śródków Kawowych 
„Henryk Franck i Synowie”.  
Z zamiłowania Lipowczan był 
turystą, narciarzem, a przede 
wszystkim malarzem amato-
rem, autorem ok. 1360 obra-
zów, rozsianych po całym świe-
cie. Malować zaczął w 1918 r., 
zachęcony przez Ludwika Ko-
narzewskiego i od tamtej pory 
nie rozstawał się ze szkicowni-
kiem. Ludwik Lipowczan poja-

wia się na licznych zdjęciach 
z okresu międzywojennego, 
otoczony innymi pełnymi pasji 
ustroniakami, zawsze ubrany 
w eleganckie „pumpy”, stając 
się symbolem pewnej dawno 
minionej epoki.  Fotografia po-
chodzi z archiwum rodzinnego 
innego Ludwika Lipowczana 
-  „Cesarskiego” z Ustronia.  
A może ktoś z Czytelników 
rozpozna panie, utrwalone na 

zdjęciu wraz z artystą? Ko-
rzystając z okazji, dziękuję za 
miłe słowa oraz sugestie i cie-
kawostki, napływające do mnie 
w związku z rubryką „Dawny 
Ustroń”. Nie na wszystkie je-
stem w stanie od razu odpo-
wiedzieć, ponieważ wymagają 
szerszych przemyśleń i poszuki-
wań. Jestem wdzięczna również 
za dobre słowo od profesora Da-
niela Kadłubca, który, podczas 

Prziznóm sie Wóm, że nieroz jako to 
ponikierzi prawióm móm strachu pełne 
galaty. I to w bioły dziyń bojym sie wyńś 
z chałupy, a gor wieczór. Powiycie mi, że 
wy też sie bojicie skwóla tego chrómski-
go choróbska. To wiadómo! Ale dzisio 
przeca trwoga i złoś rzóndzóm ludziami 
i doprowdy strach ło tym myśleć co to 
jeszcze bydzie. 

Łoto łóńskigo tydnia poszłach se na 
szpacyr spokojnóm uliczkóm, co nosi 
miano tych rozstrzylanych przez hitle-
rowców ustrónioków. Szłach z nogi na 
noge i podziwiałach strokate strómy  
w słóneczny poranek. A tu mie wyprzedzo 
i idzie przede mnóm jakisi zdało mi sie 
młodzian. Nie widziałach go po gymbie, 
bo mioł maske i na ryncach rynkawiczki, 
ale szeł energicznym krokym, tóż zdało mi 
sie, że jeszcze młody. Ale co mie w nim 
zaskoczyło? Szeł hónym i widać było, że 
je strasznucnie zły i zajadły. Z każdego 
strómu nerwowo urwoł gałyńź, kopnył 
też do niejednego kónara, przi zajeździe 

stanył i dłógo kopoł do progu. Nó wście-
kły jak diabli, a Bóg jedyn wiy na co, czy 
na kogo. Przistanyłach kapke coby sie 
łoddalił, bo dzisio doprowdy ludzie sóm 
tacy nabuzowani, że doista ani sie nie 
nazdosz kiedy dostaniesz po pysku. 

Strach i złoś zarazym panujóm też  
w niejednej chałupie skwóla tego ło-
brzidliwego choróbska. Jeszcze przeca 
łóńskigo roku było tak radośnie i wiesioło, 
choć niejedyn tego nie docynioł. Ludzie 
sie spotykali na imprezach rodzinnych 
czy takich miejskich i tak dycki było.  
A teroski sóm my już dziewiónty miesiónc 
pod panowanim koronawirusa i żodyn 
nie poradzi mu przeszkodzić. Kożdy mo 
stracha ło swoji żywobyci i swoji rodziny, 
choć niejedyn sie do tego nie przizno. Tóż 
jedni prawióm, że tego choróbska nima 
i drugich ło tym chcóm przekónać, zaś 
insi nic nie robióm jyny fórt posłóchajóm 
wszelijakich wieści ło korónawirusie  
i już skwóla tego sóm nie do życio, ale na 
szczyńści sóm jeszcze tacy co starajóm sie 

jakosi żyć w miare normalnie. 
Szkoda, że w niejednej chałupie skwóla 

tego choróbska fórt je krawal. Łoto baji 
ledwo chłop wlezie do dwiyrzi i ani bótów 
nie ścióngnie, a już wlazuje do kuchynie 
i wycióngo piwo z lodówki, bo prawi że 
mu to na ty nerwy kapke pumogo. Ale 
baby sóm nejbardziyj przewrażliwióne 
na tego covida, tóż łod dwiyrzi niejedna 
wrzeszczy: Myj porzóndnie ty łapy! Fórt 
sie szmatlesz tam a haw z kamratami, 
tóż ani sie nie nazdosz a przismyczysz do 
chałupy to plugastwo! Nejlepi siedź na 
dupie i nigdzi nie wyłaź! 

Chłop se przeca tak nie do babie do-
dziubować, tóż też zaroziutko cosi łod-
pyskuje: A ty fórt łazisz do fryzjerki, abo 
przed zdrzadłym robisz se jakisi makijaże! 
Szkoda grosza na gupoty, lepi szporuj na 
gorsze czasy, a mie sie zdo że i tak nejlepi 
wyglóndosz w tej masce na gymbie! I tak 
łod słowa do słowa, tóż choć łokna sóm 
szczelne, to wrzask sie daleko rozchodzi, 
nie jyny w blokach. 

Na szczyńści jeszcze nie w każdej cha-
łupie tak sie wadzóm, tóż nie dejmy sie 
poniyś tym nerwóm, bo nasze żywobyci 
je przeca za krótki, coby go tracić na złoś  
i krawal, a gor w dzisiejszych niepewnych 
czasach.                       Staro ustrónioczka

Ludkowie

lektury zeszłotygodniowego 
„Dawnego Ustronia” zwrócił 
uwagę , iż zgodnie z fonetyką 
gwar cieszyńskich na Czantorii 
mamy relikt dawnej „kolyby”, 
nie „koliby”, podobnie jak na 
naszej ziemi mamy „mlyko” 
czy „chlyb”. Dobrze, że mój 
dawny, charyzmatyczny Wy-
kładowca trzyma rękę na pul-
sie.                Alicja Michałek

          Muzeum Ustrońskie
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REMONT
CIESZYŃSKIEJ

Fot. Spotted Ustroń

(cd. ze str. 1)
zostały wyrwane z solidnych metalo-

wych postumentów, więc wandale musieli  
w ten haniebny wyczyn włożyć sporo 
siły. Postacie zostały przewrócone, lecz 
na szczęście nie uległy znacznemu znisz-
czeniu, co spotkało jedynie zielarkę, jed-
ną ze starszych rzeźb. Mamy nadzieję, 
że jakiś pobliski monitoring zarejestro-
wał sprawców, którzy zostaną schwytani  
i ukarani. Dobrym rozwiązaniem poza 
karą pieniężną na naprawę szkód byłyby 
kilkumiesięczne bezpłatne prace na rzecz 
miasta, skoro wandale mają tyle energii, 
lecz brak im pomysłów na pożyteczne 
zajęcie.                                                 (LS)

ZDEMOLOWANY
PERON

WANDALE
W PARKU

Wygląda na to, że wandale skierowali się 
dalej trasą w kierunku centrum, po drodze 
postanowiwszy zdemolować również pe-
ron kolejowy Ustroń Zdrój. W efekcie na 
torowisku wylądowały ławki. Awanturnicy 
musieli być wyjątkowo zdeterminowani, 
gdyż nie powstrzymywała ich nawet waga 
betonowo-drewnianych konstrukcji. Pierw-
sze zdjęcia leżących na torach ławek poja-
wiły się w niedzielny poranek na Spotted 
Ustroń. Autor wpisu zasugerował, jakoby 
czynu miały dokonać kobiety biorące udział  
w odbywającym się 30 października Strajku 
Kobiet. Internauci zareagowali natychmia-
stowo, dementując te domysły w pełnych 
emocji komentarzach. Przyznano jednak, 
że obecna sytuacja podnosi temperaturę 
emocji nie tylko wśród protestujących, ale 
i wśród tych, którzy swoje poglądy wyraża-
ją siejąc zniszczenie.                              (kfz)

Od kilku tygodni trwa wymiana chod-
ników przy ul. Cieszyńskiej, a obecnie 
następuje przygotowanie podłoża pod 
kostkę brukową na odcinku od Ronda Jana 
Cholewy do przystanku autobusowego 
Skrzyżowanie I. Ze względu na to, że czyn-
ny jest tylko jeden pas ruchu z Cieszyna 
do Wisły, a dla użytkowników jezdni ja-
dących do Cieszyna przygotowano objazd 
ulicami Brody, Pod Skarpą i Myśliwską do 
dwupasmówki, przystanek autobusowy  
w kierunku Cieszyna Skrzyżowanie I prze-
niesiono na ul. Kojzara, gdzie dopiero po 
interwencji naszej gazety firma „Eurovia” 
odpowiedzialna za tę sprawę zadeklarowa-
ła się umieścić rozkład jazdy autobusów 
„Wispol”. Prace remontowe tego odcinka 
drogi zakończą się końcem listopada.  (LS)

Fot. L. Szkaradnik

Fot. L. Szkaradnik
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Ostatniej soboty do Ustronia zawitali 
piłkarze GKS-u Kaczyce, którzy z całą 
pewnością nie mogli czuć się fawory-
tem do wygranej, bowiem w pierwszym 
spotkaniu pomiędzy oboma zespołami z 
kompletu punktów cieszyli się podopiecz-
ni trenera Krystiana Szleszyńskiego. 

W pierwszej połowie sobotniego spot-
kania więcej z gry mieli ustrońscy pił-
karze, którzy swoją dobrą dyspozycję 
udokumentowali wykreowaniem kilku 
dogodnych okazji do zdobycia bramki. 
Niestety żadnej z nich nie udało się wyko-
rzystać. Nawet tych stuprocentowych. Po 
zmianie stron napór naszych rodzimych 
zawodników nieco zmalał, ale to w dal-
szym ciągu oni byli stroną przeważającą. 

Drużyna z Kaczyc nie zamierzała się 
jednak poddawać i również miała swoje 
momenty, w których mogła się pokusić 
o zdobycie bramki. Ostatecznie mecz 
zakończył się bezbramkowym remisem, 
co jest pewnego rodzaju ewenementem, 
bowiem było to dopiero pierwsze spot-
kanie w aktualnie trwającym sezonie 
skoczowskiej A Klasy, w którym nie padła 
ani jedna bramka. W następnej serii gier 
podopieczni trenera Krystiana Szleszyń-
skiego pauzują, co oznacza, iż kolejny 
mecz ligowy rozegrają na wiosnę.

KS Nierodzim wystąpił w składzie: 
Mateusz Fajkier – Dominik Olchawa, 
Krzysztof Słowiński, Szymon Górniok, 
Dawid Jenkner, Artur Adamczuk, Zbi-

BEZBRAMKOWY REMIS gniew Krysta (od 46 minuty Marcin 
Czyż), Sylwester Makarski, Dariusz Sto-
kłosa, Wiktor Żertka (od 46 minuty Sewe-
ryn Sobota), Szymon Rucki (od 46 minuty 
Daniel Ciemała).        Arkadiusz CzapekKS Nierodzim – GKS Kaczyce 0:0

1 CKS Piast Cieszyn 32 79:12
2 LKS Victoria Hażlach 31 33:17
3 LKS Olza Pogwizdów 23 40:31
4 LKS Błękitni Pierściec 22 30:30
5 LKS Kończyce Małe 17 30:28
6 KS Nierodzim 15 20:28
7 LKS Iskra Iskrzyczyn 13 43:33
8 GKS Kaczyce 7 24:50
9 MKS Promyk Golasowice 0 3:73

Klasa A 
(Podokręg Skoczów - grupa I)                

PIERWSZE 
ZGRUPOWANIE

Młodzież SRS Czantoria w dniach 18-
23 października uczestniczyła w pierw-
szym w tym sezonie narciarskim zgrupo-
waniu na austriackim lodowcu Hintertux. 
Pod okiem trenerów Patrycji i Pawła 
Polak zawodnicy szkolili umiejętności 
narciarskie podczas treningu zadanio-
wego oraz jazdy na tyczkach. Po nartach 
dodatkowo odbywały się treningi biegowe 
oraz ćwiczenia w terenie. Wieczorem 
podczas wideo analizy omawiano prze-
jazdy zawodników. Był to czas na analizę 
popełnianych błędów oraz obszarów do 
poprawy na kolejnym treningu. Wyjazd 
był udany. Zawodnicy i trenerzy wrócili 
zadowoleni do Ustronia.  

                 Zarząd SRS Czantoria Ustroń

W trudnych pandemicznych warunkach 
Muzeum Ustrońskie stara się prowadzić 
normalną działalność i m.in. organizuje 
nowe wystawy czasowe. Obecnie można 
oglądać tajemnicze, alegoryczne obra-
zy Romana Greena-Kędzierskiego. Ich 
klimat współgra z aktualną sytuacją, 
ukazując człowieka wyobcowanego, me-
lancholijnego, poszukującego wartości we 
współczesnym świecie. 

Roman Green Kędzierski urodził się 
w połowie lat pięćdziesiątych w Łodzi. 
Tam studiował m.in. na Akademii Sztuk 
Pięknych na wydziale grafiki. Następnie 
kontynuował naukę w Szkole Teatralno-
-Filmowej na kierunku związanym ze 
scenografią. 

Dziś artystę można spotkać przede 
wszystkim w Cieszynie. Ostatnia wysta-
wa pod tytułem „Whispers” odbyła się 
w Warszawie i była owocem tego, czym 

jest tak pochłonięty. A pochłonięty jest 
malarstwem i grafiką. To w nich znaj-
duje tunel, wyjście i nadzieję. To sztuka 
pozwala mu na połączenie tych dwóch 
światów, realnego i surrealistycznego, 
które jak w depresji dwubiegunowej prze-
nikają się wzajemnie. Zmienne nastroje, 
kobiety z głębokiego snu, przerysowane 
ołówkiem sceny. Takie są jego obra-
zy, takie są jego grafiki, przeszywające  
i nadrealne. Nie mają się podobać, mają 
przemawiać do podświadomości. Każda 
jego praca to jeden szept, jedno słowo 
wyjęte z umysłu artysty.

Muzeum Ustrońskie czynne jest  
7 dni w tygodniu. W poniedziałek, środę, 
czwartek i piątek w godz. 9-15, we wto-
rek w godz. 9-17, w sobotę i niedzielę  
w godz. 9-13. Zwiedzanie tylko dla osób 
prywatnych w maseczkach i po uprzedniej 
dezynfekcji.                                                       (mn) 

NIE MAJĄ SIĘ PODOBAĆ
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

Sprzedam działkę rekreacyjną - 
Hermanice. 507-455-653.

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

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

KOMANDOR - Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 - szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwia-
mi przesuwanymi i nie tylko... 
Zamów bezpłatny pomiar. 
RATY 0%. 728-340-518, (33) 
854-22-57. www.komandor.pl

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 
MÓWI BURMISTRZ IRENEUSZ SZARZEC.

Przed nami gorący czas kampanii i wyborów. Zwrócić trzeba 
uwagę na to, że od 1999 r. funkcjonują trzy szczeble samorządu 
i do nich odbywają się wybory. Razem z wyborami do rad gmin 
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów wybieramy również 
swoich przedstawicieli do rady powiatu i sejmiku śląskiego. Dwa 
szczeble samorządu, czyli powiatowy i wojewódzki powstały jako 
konsekwencja decentralizacji państwa. Na rzecz tych organów 
samorządu przeszły konkretne zadania. W codziennym życiu 
mieszkańców najwięcej spraw jest związanych z funkcjono-
waniem gmin. Niemniej gminy nie są eksterytorialne i na ich 
obszarze funkcjonuje infrastruktura i instytucje bezpośrednio 
podległe władzom powiatu lub województwa.

ZASŁUŻENI DLA MIASTA
W związku z obchodzonym jubileuszem 90-lecia Powszechnej 

Spółdzielni Spożywców „Społem” radni podjęli uchwałę o na-
daniu wyróżnienia „Za zasługi dla miasta Ustronia” zasłużonym 
członkom spółdzielni: Cecylii Albrewczyńskiej, Marii Bujas, Łucji 
Chwastek, Mirosławie Lorek, Stanisławowi Pilchowi, Krzyszto-
fowi Tomaszko, Teresie Witoszek, Władysławowi Lorkowi, Marii 
Mazur, Marii Nowak.

NOMINOWANI
Ustroń coraz częściej kojarzony jest z tturystyką rowerową. 

Wiele w tym zasługi prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju 
Ustronia Andrzeja Nowińskiego. Ostatnio organizowane przez 
niego imprezy cyklu MTB Beskidy otrzymały nominację Śląskiej 
Organizacji Turystycznej do konkursu na najlepszy produkt 
turystyczny. MTB Beskidy zwyciężyło na Śląsku i zostało nomi-
nowane do etapu ogólnopolskiego. Oferta została doceniona 
przez ekspertów branżowych. Podkreślano, że nasze miasto jest 
przyjazne rowerzystom. A jak widać na zdjęciu rowerzystów  
w Ustroniu nie brakuje nawet w listopadzie. 

W KOŃCU WYGRALI
Siatkarze TRS „Siła” Ustroń w końcu wygrali mecz w tegorocz-

nych rozgrywkach III ligi. Wygrali też juniorzy 3:0 podejmując 
drużynę KS AZS Politechnika Śląska Gliwice. Do pełni szczęścia 
potrzebna była wygrana kadetek, te niestety przegrały 3:0 mecz 
wyjazdowy z drużyną UKS Jedynka Rybnik. Seniorzy w ostatnią 
sobotę podejmowali drużynę Kombudu Tychy. W tym meczu od po-
czątku do końca nasi siatkarze wyraźnie przeważali.    Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 11.11.2010 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

5.11      Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 33 300-30-40
6-11.11    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
12-13.11  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

7.11 14.00 IV Liga Śląska: Mecz Kuźnia Ustroń – Odra Wodzisław 
   Śląski,	stadion	przy	ul.	Sportowej
13-14.11   Ekstremalny Bieg Górski „Piekło Czantorii 2020”, 
    start	Polana,	biuro	OSP	Polana, ul.	Wczasowa	1

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

Legalne zgromadzenie, nielegalne śmiecenie.              Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT
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Nie taki dawny Ustroń, 2014 r.             Fot. M. Niemiec

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) szyna budowlana, 8) gatunek literacki, 9) coś 
kiepskiego, 10) narzędzie w ręku stolarza, 12) klub żużlowy 
z Torunia, 14) stolica Podkarpacia, 15) ocena czegoś, 16) for-
mowany przez żołnierzy, 19) kultowy polski zespół rockowy, 
22) lepsze od marmolady, 23) na królewskiej skroni, 24) do 
wspinania dla początkujących.
PIONOWO: 2) część walki bokserskiej, 3) popularny nie-
miecki chór męski śpiewający w gregoriańskim stylu, 4) mały 
Adam, 5) Patryk, prawicowy polityk, 6) przydatne w kuchni, 
7) grecki wulkan, 11) ironicznie o naszej stolicy, 13) kuzyn 
tabaki, 17) owce na wypasie, 18) lodowy deszcz, 20) ryba  
z kolcem, 21) tucznik.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 13 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 43

KORONAWIRUS ATAKUJE
   

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Czesława Legierska z Ustronia,  
ul. M.C. Skłodowskiej. 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.
 

45/2020/7/R

31. BIEG LEGIONÓW 
ODWOŁANY

Z przykrością informujemy, że z uwagi na obecną sytu-
ację epidemiologiczną 31. Bieg Legionów jest odwołany. 
Zawody miały odbyć się 7 listopada 2020 r. (sobota)  
w dwóch dystansach: 5 km i 10 km po nawierzchni twardej. 
Wszystkie osoby, które opłaciły wpisowe otrzymają zwrot 
pieniędzy do 5 dni roboczych.                  Organizatorzy

 

Oleńka to maleńka córka bezdomnej kotki z ul. Owocowej  
w Ustroniu. Została odrobaczona i zaszczepiona. Mała puchata 
kuleczka jest bardzo dobrze wychowana. Toleruje obecność 
innych kotów. W domu tymczasowym Stowarzyszenia As czeka 
na stały dom. Tel. 606 911 687.
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Młodzicy KS Kuźnia Ustroń ostatnim wygranym meczem, w którym pokonali 6:4 UKS Lisek 
Milówka 6:4, wywalczyli awans i od przyszłego sezonu rywalizować będą w II lidze woje-
wódzkiej. Trener Młodzików Konrad Kuder jest bardzo dumny z podopiecznych, co wyraził 
słowami: „Wielkie gratulacje dla chłopaków za całą, dobrą rundę, której zwieńczeniem jest 
dzisiejsze zwycięstwo. Zwycięstwo, na które ciężko i pokornie pracowali na każdej jednost-
ce treningowej. Zdajemy sobie sprawę, że poprzeczka idzie wyżej, ale jestem pewien, że 
chłopaki to udźwigną, a wręcz zmotywuje ich to do jeszcze cięższej pracy."

6 MEDALI
24 października odbył się w Żorach 

VI Turniej Karate Kyokushin „SARI 
CUP”. Klub cieszyński reprezentowała 

siedmioosobowa ekipa pod kierunkiem 
Piotra Wojackiego, która zdobyła sześć 
medali. Złoty medal zdobył Adaś Sie-

radzki, trenujący na co dzień w sekcji 
w Ustroniu. Wygrał on w kat. kumite 
kadetów młodszych do 30 kg. Był to 
jego pierwszy start w zawodach. Srebrny 
medal wywalczył Norbert Wałach w kat. 
kumite kadetów pow. 40 kg. Brązowy 
medal zdobył Paweł Wojacki startujący 
w kat. kumite juniorów młodszych do 
60 kg. Paweł w ćwierćfinale wygrał  
w efektowny sposób nokautując swojego 
rywala kolanem. Drugi brązowy medal 
zdobył Hubert Kizimiszyn w kat. kumite 
kadetów pow. 40 kg.  Kolejny brązowy 
medal wywalczył Adaś Szydłowski w kat. 
kumite katedów młodszych pow. 30 kg 
(ćwiczący w sekcji ustrońskiej). Czwarty 
brązowy medal zdobyła Urszula Wałach 
w kat. kumite młodziczek pow. 45 kg. Do 
strefy medalowej nie udało się przebić 
Zuzi Worek. 

Gratuluję zawodnikom osiągniętych re-
zultatów i jak zawsze dziękuję rodzicom 
za pomoc i wsparcie. 

           prezes CKKK Bogdan Kubica

KS Decor Bełk – KS Kuźnia Ustroń 1:3 (0:0)

PRZERWANIE PASSY 1 LKS Unia Książenice 31 27:16
2 APN Odra Wodzisław 27 32:13
3 KS Spójnia Landek 24 31:13
4 LKS Drzewiarz Jasienica 23 20:21
5 KS Rozwój Katowice 21 32:19
6 TS Podbeskidzie II BB S.A. 20 28:24
7 LKS Unia Turza Śląska 20 22:20
8 KS Kuźnia Ustroń 20 25:25
9 LKS Bełk 20 20:23
10 KP GKS II Tychy S.A. 19 31:28
11 LKS Czaniec 18 23:25
12 LKS Orzeł Łękawica 15 18:15
13 MKP Odra Centrum Wodzisław 15 23:34
14 MKS Czechowice-Dziedzice 14 18:21
15 LKS Jedność 32 Przyszowice 12 14:24
16 GKS Radziechowy-Wieprz 6 11:26
17 MKS Iskra Pszczyna 6 13:41

IV Liga (Śląsk - grupa II)

Po czternastu rozegranych kolejkach 
były tylko dwie drużyny, które nie prze-
grały domowego spotkania. Jedną z tych 
dwóch drużyn był Decor Bełk, który ostat-
niej soboty podejmował naszą ustrońską 
Kuźnię. Kuźnię, która z całą pewnością nie 
wspominała miło poprzednich wyjazdów 
do Bełku, bowiem podopieczni trenera 
Mateusza Żebrowskiego za każdym razem 
wracali stamtąd na tarczy. Tym razem za-
wodnicy Decoru musieli sobie radzić bez 
jednego ze swoich największych atutów, 
ponieważ ich boisko w skutek obfitych 

opadów deszczu nie nadawało się do 
użytku. Z tego powodu spotkanie rozegra-
no na obiekcie ze sztuczną nawierzchnią  
w Czerwionce-Leszczynach. 

Wszystko co najważniejsze i najciekaw-
sze w tym spotkaniu miało miejsce w dru-
giej połowie. Pięć minut po zmianie stron 
strzelanie rozpoczął Daniel Dobrowolski, 
który uderzeniem z woleja wykorzystał 
dośrodkowanie z rzutu rożnego Bartosza 
Iskrzyckiego. Trzynaście minut później 
Michał Pietraczyk dograł do Iskrzyckiego, 
a ten nie zmarnował sytuacji sam na sam 

z bramkarzem gospodarzy. W 81. minucie 
miejscowi zdobyli bramkę kontaktową, 
kiedy to debiutujący w ustrońskiej bramce 
Aleksander Łubik skapitulował po ude-
rzeniu zza pola karnego. Triumf Kuźni 
w ostatniej minucie spotkania przypie-
czętował Mateusz Wigezzi. W następnej 
kolejce podopiecznych trenera Mateusza 
Żebrowskiego będzie czekało nie lada 
wyzwanie, bowiem do Ustronia zawita 
druga w ligowej tabeli Odra Wodzisław. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Aleksan-
der Łubik – Cezary Ferfecki, Kamil Turoń, 
Konrad Pala, Jakub Wojtyła, Dariusz Ru-
cki (od 46 minuty Damian Madzia), Paweł 
Brzóska (od 46 minuty Mateusz Wigezzi), 
Konrad Kuder (od 90 minuty Maksymilian 
Wojtasik), Daniel Dobrowolski, Bartosz 
Iskrzycki (od 69 minuty Jakub Chmiel), 
Michał Pietraczyk (od 73 minuty Adrian 
Sikora).                              Arkadiusz Czapek


