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W numerze m.in.: Jubi-
leusz 30-lecia Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów, 
Udany Eco Fest w Herma-
nicach,  Industriada 2021, 
Zawody Wędkarskie, Zma-
gania Kuźni, Wyjątkowo 
szkodliwe baterie, Spor-
towi wygrani.  
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W niedzielę na boisku przy ul. Sztwiertni odbył się Eco Fest. Jedną z atrakcji był dron, który filmował i fotografował uczestników zabawy. 
Powyżej widać, jak ustawiają się w kształt uśmiechu i pozują do ujęcia z lotu ptaka. Zdjęcie ma być wkrótce dostępne na stronie Fundacji 
„Oddychaj Beskidami”. Więcej na str. 9.                                                                                                                               Fot. M. Niemiec

Podczas konferencji zorganizowanej  
z okazji 20-lecia działalności Polsko-
-Amerykańskich Klinik Serca zapowie-
dziano modernizację i rozbudowę kom-
pleksu uzdrowiskowego na Zawodziu  
w oparciu o projekt Henryka Buszko  
i Aleksandra Franty. Symbolem pamięci 
o legendarnych architektach będzie po-
mnik, który stanie pod sanatorium „Rów-
nica”, a nad realizacją projektu pieczę 
obejmie Stowarzyszenie Architektów 
Polskich. Potomkowie twórców Zawo-
dzia nie kryli entuzjazmu związanego  
z rozwojem „Uzdrowiska Ustroń” zgod-
nie z historycznym planem ich ojców.
                                     Więcej na str. 4

Klub Sportowy Nierodzim działa już 
75 lat. W sobotę na stadionie przy ul. 
Józefa Kreta hucznie obchodzono uro-
dziny, a piłkarze zrobili sobie i kibicom 
prezent, pokonując lidera Klasy A Gó-
rala Istebną. Przygotowano grochówkę, 
grilla, piwo, zimne napoje, watę cukro-
wą. Dzieci bawiły się na dmuchańcach 
i w samochodzie strażaków OSP Niero-
dzim, którzy pozwalali zajrzeć w każdy 
zakamarek wozu. Pogoda dopisała, 
więc festyn sportowy cieszył się dużym 
zainteresowaniem i licznie przybyli 
nie tylko mieszkańcy Nierodzimia, ale  
i innych dzielnic. 
                                   Więcej na str.13

Stawy Towarzystwa Wędkarskiego 
„Ustroń” w barwach późnego lata to 
idealna sceneria dla ostatnich w tym 
sezonie zawodów. Nie znaczy to, że ło-
wisko się zamyka. Jeszcze długo będzie 
można wędkować i relaksować się „w 
tak pięknych okolicznościach przyrody 
i niepowtarzalnej”, jaką możemy spot-
kać tylko w Hermanicach. W niedzielę 
były puchary, nagrody, pyszne jedzenie 
i serdeczna atmosfera. Wspominano 
zawody nocne, par mieszanych i inne 
wydarzenia z mijającego roku. Do tego 
towarzystwa można dołączyć, nowi 
członkowie będą mile widziani.                              

Więcej na str. 12

BĘDZIE 
ROZBUDOWA

NIERODZIM 
REAKTYWACJA

RYBY NIE LUBIĄ
ZAWODÓW
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trum miasta. Było to ponad 
20 lat temu. W zabytkowym 
obiekcie ma siedzibę wiślański 
oddział PTTK.
 
Inną z wiślańskich atrakcji jest 
Izba Regionalna Kocyanów 
na Bajcarach. W drewnianej 
chałupie z lat 30. minionego 
wieku, mieści się ekspozycja 
twórczości ludowej i pracow-
nia rzeźbiarska. Wokół góral-
skiej chaty można obejrzeć 
dawne sprzęty gospodarskie. 

Tragedia na trasie rozgrywane-
go w miniony weekend Samo-
chodowego Rajdu Śląska. Na 
odcinku specjalnym w Chybiu, 
w ogrodzenie posesji uderzyło 
jedno z rajdowych aut. Zginęła 
39-letnia pilotka...             (nik)

go – zwanego słowiańskim 
Lutrem.
 
Coraz bliżej jest 30. edycja 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Teatralnego „Bez Granic”. 
Jubileuszowe spektakle, spot-
kania i wystawy, zaplanowano 
w okresie 30 września – 10 
października. Po obu stronach 
Olzy wystąpią grupy teatral-
ne z Czech, Słowacji, Węgier  
i Polski. 

12 września odbyło się rodzinne 
spotkanie Cieślarów. Uczest-
nicy po raz 10. weszli na górę 
Cieślar w Wiśle czerwonym 
szlakiem pomiędzy Wielkim 
Soszowem a Małym Stożkiem. 
Jubileuszowa impreza była peł-
na rozmaitych atrakcji.

Strażacy z OSP w Zbytkowie, 
byli gospodarzami Zjazdu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Strumieniu. 
Podczas spotkania wybrano 
nowy zarząd oraz wręczono 
medale „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”. Prezesem jest dalej 
Marek Omozik.

Zmotoryzowani powinni uwa-
żać jadąc przez Bażanowice. 
Trwa tam przebudowa drogi 
powiatowej i obowiązują ogra-
niczenia w ruchu.

Drewniany pałacyk myśliw-
ski Habsburgów jest atrakcją 
turystyczną Wisły. Został ura-
towany przed zniszczeniem  
i przeniesiony z polany Przy-
słop pod Baranią Górą do cen-

to i owo
z 

okolicy
Od 12 do 26 września na Ślą-
sku Cieszyńskim, odbywa się 
Festiwal Cithara Sanctorum 
Silesia, organizowany przez 
Fundację Kulturalny Szlak. 
Prezentowana jest muzyka  
w kościołach z historycznym 
odwołaniem do tradycji zbio-
ru śpiewów nabożnych i koś-
cielnych „Cithara Sanctorum” 
księdza Jerzego Trzanowskie-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

UCZESTNICY
Udział wezmą: Kajetan Kajetanowicz 

– Lotos Rally Team, Marcin Szeja, Jaro-
sław Szeja – GK Forge, Dariusz Poloński, 
Łukasz Sitek, Tomasz Kasperczyk – Rally 
Technology, Wojciech Chuchała, Hubert 
Laskowski, Szymon Żarłok – Car Speed 
Racing, Łukasz Byśkiniewicz, Zbigniew 
Cieślar, Maciej Wisławski – TVN Turbo 
Rally Team, a ponadto: Łukasz Sztuka, 
Kacper Sztuka, Tadeusz Burkacki, Walde-
mar Doskocz, Robert Gryczyński, Balbina 
Gryczyńska, Rober Herba, Janek Chmie-
lewski, Pan Jarek, Arkadiusz Lechoszest, 
Grzegorz Olchawski. 

PROGRAM
W sobotę od godz. 19 do 22 odbędzie 

się prezentacja załóg i widowiskowy 
prolog w centrum miasta. W niedzielę 
od godz. 10 do 22 przewidziano liczne 
atrakcje na rynku: spotkania z załogami 
rajdowymi, animacje, symulatory, o godz. 
12 konferencję z rajdowcami, a od godz. 
13 emocjonujące 3. Rajdowe Kryterium 
Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowi-
cza w formule KJS – Konkursowej Jazdy 
Samochodem, w której kierowcy amatorzy 
ścigają się własnymi samochodami, rywa-
lizując o najlepszy czas na wyznaczonej 
trasie. Wielu miłośników rajdów zasta-
nawia się nad wystartowaniem, na pewno 

18 i 19 września odbędzie się 5. Rajdowy Ustroń, który przyciąga tysiące miłośni-
ków motosportu. Będzie to okazja do spotkania najlepszych polskich rajdowców  
i kibicowania amatorom podczas 3. Rajdowego Kryterium Ustronia o Puchar 
Kajetana Kajetanowicza. 

obecne będą załogi, które widywaliśmy  
w poprzednich latach. 

ZAPISY
Organizatorem Kryterium jest Automo-

bilklub Cieszyński. Szczegółowe informa-
cje, regulamin, druki do pobrania, zgłosze-
nia znajdują się na stronie: ak-cieszynski.
ox.pl Chętni do wzięcia udziału w wyścigu 
muszą do 16 września do godz. 15.00 prze-
słać kompletnie wypełnione zgłoszenie na 
adres: e-mail: automobilklub.cieszynski@
vp.pl Publikacja listy zgłoszeń nastąpi 16 
września o godz. 21.00.

UTRUDNIENIA W RUCHU
W sobotę w godz. 18-22 ruch będzie za-

mknięty na ul. Daszyńskiego od ronda Jana 
Cholewy do Ronda Miast Partnerskich, ul. 
3 Maja od rynku do skrzyżowania z ul. Mi-
ckiewicza przy aptece „Pod Najadą” oraz 
ul. A. Brody na odcinku wzdłuż parkingu 
przy bibliotece, a także teren przy hotelu 
Równica. W niedzielę w godz. 12-17 ruch 
będzie zamknięty na ul. 3 Maja od Ronda 
Miast Partnerskich do skrzyżowania z ul. 
Mickiewicza przy aptece „Pod Najadą” 
oraz ul. A. Brody na odcinku wzdłuż par-
kingu przy bibliotece, a także teren przy 
hotelu Równica. 

Organizatorzy wyznaczą objazdy i obej-
ścia.                                                   (mn)

USTRONIACY 
GŁOSUJĄ NA BUDŻET 

OBYWATELSKI 
WOJ. ŚLĄSKIEGO

Bardzo proste głosowanie, w którym 
mogą wziąć udział całe rodziny, również 
wszystkie dzieci. Wchodzimy na ebo.sla-
skie.pl Wśród zadań z puli ECO (zielone) 
szukamy projektu: „Renowacja ogrodu 
szpitalnego przy Centrum Reumatologii 
Sp. z o.o.”, przyznajemy 3 punkty. Prze-
chodzimy do puli REGIO (niebieskie), do 
podregionu z powiatem cieszyńskim i tam 
głosujemy projekt: „Czas na wakacyjną 
przygodę” - obozy i zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży, organizator KS Kuźnia 
Ustroń. Można za jednym razem głosować 
na oba projekty, jeden głos nie wyklucza 
drugiego, bo projekty są w innych pulach. 
Sprawmy, żeby pieniądze trafiły do nas.  
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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

37/2021/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Andrzej Tatar    lat 71    os. Manhatan
Władysław Matuszny    lat 80    ul. Chabrów

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

KRONIKA MIEJSKA

*   *   *

ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW 
PONIWIEC: Zarząd Osiedla Ustroń Poniwiec zaprasza miesz-

kańców na zebranie, które odbędzie się 17 września (piątek)  
o godz. 17.00 w Nadleśnictwie Ustroń. 

HERMANICE: Zarząd Osiedla Hermanice serdecznie zapra-
sza na spotkanie mieszkańców dzielnicy, które odbędzie się we 
wtorek 21 września o godz. 17.30 pod wiatą za kościołem OO. 
Dominikanów przy ul. Dominikańskiej 14 w Ustroniu.

Przed spotkaniem od godz. 17.00 oraz w jego trakcie będzie 
możliwość indywidualnych konsultacji z przedstawicielami fun-
dacji "Oddychajmy Beskidami".

LIPOWIEC: Zarząd Osiedla Lipowiec zaprasza mieszkańców 
na zebranie, które odbędzie się 22 września (środa) o godz. 18.00 
w sali OSP Lipowiec.

POLANA: Zarząd Osiedla zaprasza serdecznie mieszkańców 
Polany, Jaszowca i Dobki na: Zebranie Rady Osiedla, które od-
będzie się 28 września (wtorek), o godz. 17.00 w Hotelu Kolejarz 
Best For You, ul. Stroma 2, Ustroń – Jaszowiec z zachowaniem 
reżimu sanitarnego (maski oraz dystans społeczny). W związ-
ku z sytuacja wynikającą z pandemii, zachęcamy wszystkich 
mieszkańców osiedla do składania wniosków do budżetu 2022 
przedstawicielom Rady Osiedla oraz radnemu – drogą mailową 
lub telefonicznie do dnia 28 września. Kontakt: Roman Zorychta: 
romzor@onet.pl, tel. 509 283 267, Damian Ryszawy: drysza-
wy1977@gmail.com, tel. 601 933 603.

NIERODZIM: Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z Radną Jo-
lantą Hazuką zaprasza wszystkich mieszkańców dzielnicy, na 
zebranie, które odbędzie się 30 września (czwartek) o godz. 17.00  
w budynku SP - 6. Tematem zebrania będą propozycje do budżetu 
Miasta Ustroń na 2022 r.

*   *   *

*   *   *

SPRZĄTANIE POLANY I JASZOWCA 
Sprzątanie Polany i Jaszowca odbędzie się w dniu 18 września 

(sobota) o godz. 9.00, zbiórka pod budynkiem SP-3, ul. Polańska 
25. Organizatorzy zapewniają worki na śmieci oraz rękawice 
robocze. W razie niepogody prosimy o zabranie ubrań przeciw-
deszczowych.

W niedzielę 19 września o godz. 15.00 rozpocznie się w am-
fiteatrze Rodzinny Piknik, którego organizatorami są: Miejski 
Dom Kultury „Prażakówka”, Miasto Ustroń oraz Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”. W programie: 
występ wspaniałego iluzjonisty Pana Magicznego i spektakl 
teatralny „Morskie opowieści Kapitana Guliwera”. Wokół 
amfiteatru w Parku Kuracyjnym czeka na dzieci wiele innych 
atrakcji i animacji. Wstęp wolny. Organizatorzy zastrzegają, że 
w razie niepogody mogą poinformować na Facebooku o zmianie 
miejsca imprezy.

PIKNIK RODZINNY W AMFITEATRZE

Piotr Glenc to 42-letni mieszkaniec Ustronia, który od 15 
lat pełni służbę w Policji. W maju 2020 r. uległ wypadkowi  
i  potrzebuje pomocy, by kontynuować intensywną i długotrwałą  
rehabilitację. Można będzie jej udzielić podczas Pikniku Cha-
rytatywnego w sobotę 18 września. Rozpocznie się Turniejem 
Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Ustronia 
(stadion przy ul. Sportowej, godz. 8.30-14). O godz. 15 festyn 
przeniesie się do Gościńca Równica (dawne schronisko) i tam 
wystąpią wokaliści z „Sing in out” Karoliny Kidoń, Krystian 
Gontarz i Alan Cyprysiak, Sskjegg i gwiazda wieczoru „4szme-
ry”, odbędą się licytacje atrakcyjnych przedmiotów. Będą też 
bezpłatne badania i szkolenie pierwszej pomocy (Uzdrowisko 
Ustroń), odpłatne przejażdżki motocyklowe (Blue Knights  
i Wojskowy Klub Motocyklowy), animacje dla dzieci („Loobito”), 
stoisko z ciastami (kuchnia Uzdrowiska Ustroń). Cały dochód 
zostanie przeznaczony na rehabilitację Piotra Glenca.

DLA PIOTRA GLENCA 
MECZ, LICYTACJE I ŚPIEW NA RÓWNICY

*   *   *
OPOWIEŚCI Z PODRÓŻY 

MAGDALENY GUMOWSKIEJ 
I MARIUSZA ŁAPIŃSKIEGO

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 28 września o godz. 
18.00 na spotkanie pt: „Poznaj krainę kangurów od środka.  
W godzinę dookoła Australii”. Na pokaz zdjęć oraz opowieści  
z podróży zapraszają Magdalena Gumowska i Mariusz Łapiński. 
Spotkanie odbędzie się w Czytelni.

LAUR CIESZYNIANKI 
Do dnia 30 września br. można zgłaszać kandydatury do Lauru 

Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.
Prawo zgłaszania kandydatów do ww. wyróżnienia przysługuje 

wszystkim działającym na terenie Gminy Ustroń stowarzyszeniom, 
organizacjom, instytucjom, radom osiedli i Burmistrzowi Miasta.

Zgłaszani kandydaci powinni być osobami, które w szcze-
gólny sposób zasłużyły się dla społeczności, w której działają  
i wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle nowatorskie 
i innowacyjne, że ich działanie może zostać uznane za godne 
naśladowania, polecenia i być wzorem dla innych.

Każdy z podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandy-
data w danym roku. Zgłoszenie kandydata winno być dokonane 
na formularzu (do pobrania na stronie internetowej miasta) lub  
w Urzędzie Miasta w Ustroniu oraz powinno zawierać zgodę 
kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienie danych 
osobowych.

*   *   *
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10 lat temu Polsko-Amerykańskie 
Kliniki Serca kupiły Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe „Ustroń”, stając się 
największym ośrodkiem medycznym 
w regionie, mającym w ofercie leczni-
ctwo, rehabilitację, usługi sanatoryjne, 
odnowę biologiczną, zabiegi upiększają-
ce. Na dzisiejsze Przedsiębiorstwo składa 
się: Szpital i Sanatorium „Równica”, 
Hotel „Wilga”, sanatoria – „Narcyz”, 
„Kos”, „Rosomak”, Uzdrowiskowy Insty-
tut Zdrowia. Dotychczasowe inwestycje 
sprawiły, że Uzdrowisko Ustroń nie tylko 

stało się konsorcjum medycznym, ale też 
największym pracodawcą w mieście, a to 
jeszcze nie koniec. 

Podczas konferencji z okazji jubileuszu 
PAKS zorganizowanej 10 września w ho-
telu „Wilga” zapowiedziano modernizację 
obiektów i rozbudowę dzielnicy poprzez 
kontynuację historycznych planów bu-
dowy Uzdrowiska Ustroń, spójną z kra-
jobrazem, architekturą otoczenia, opartą 
na tradycji i dbałości o potrzeby lokalnej 
społeczności. Gwarantem tego była obec-
ność przedstawicieli samorządu: starosty 

BĘDZIE ROZBUDOWA

Architekt dr hab. inż. Anna Franta, profesor Politechniki Krakowskiej, córka Aleksandra 
Franty podkreślała, że tak samo jak lekarzom, architektom powinna przyświecać maksyma 
Hipokratesa: „Primum non nocere” - „Po pierwsze nie szkodzić”. Wykładu słuchają brat Piotr 
Franta - architekt i prezes zarządu American Heart of Poland Adam Szlachta.  Fot. M. Niemiec 

Używając medialnej nowomowy, można powiedzieć, że Ustroń staje się coraz 
bardziej rozpoznawalną marką. Oznacza to, że coraz więcej osób, słysząc nazwę 
naszego miasta, ma przed sobą konkretny obraz, że nazwa ta przywołuje określone 
skojarzenia. Ta rozpoznawalność ewoluuje. Były wczasy pracownicze w Jaszowcu i 
w piramidach, Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej, miejsce koło Wisły Małysza, 
miasto Kajetanowicza, Sanatorium Miłości. 20 lat temu w Ustroniu narodziły się 
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca i zaczęło się celowe łączenie nazwy Ustroń z 
wysoko wyspecjalizowaną medycyną. 

cieszyńskiego Mieczysława Szczurka, 
burmistrza Ustronia Przemysława Kor-
cza, potomków architektów Zawodzia: 
Marty Buszko-Kamińskiej, Anny Franty 
i Piotra Franty, architektów: Ryszarda 
Jurkowskiego – prezesa Stowarzyszenia 
Architektów Polskich w latach 2000-
2006, Jacka Krycha – członka Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Architektów 
Polskich. 

Nowe inwestycje zapowiedział prezes 
zarządu American Heart of Poland Adam 
Szlachta:

– Stanęliśmy przed kolejnymi wyzwa-
niami. Patrząc na statystyki, „Uzdrowisko 
Ustroń” w ciągu roku ma średnio 96% 
zajętości łóżek. Liczba chętnych na przy-
jazd do Ustronia rośnie. To niezwykła 
przyjemność żeby dziś ogłosić, że po do-
głębnych analizach podjęliśmy decyzję, 
o tym by kontynuować dzieło wielkich 
architektów Ustronia. Dlatego grupa 
American Heart of Poland zdecydowała 
się na rozwój i modernizację kompleksu, 
zgodnie z historycznymi planami. Patrząc 
z perspektywy pacjentów, społeczeństwa, 
systemu opieki zdrowotnej, uważam że 
nie ma lepszego momentu na podjęcie 
takich kroków. 

Podczas dyskusji mówiono również 
o tym, że problemem placówek medycz-
nych w całej Polsce są braki kadrowe. 
Uzdrowisko Ustroń chce wesprzeć eduka-
cję, a zwłaszcza pielęgniarstwo. Opowie-
dzieli się za tym również samorządowcy 
i zapowiedzieli działania, które mogłyby 
w przyszłości doprowadzić do uruchomie-
nia kształcenia medycznego na naszym 
terenie. W czasie rozmów pojawiło się 
więcej wątków współpracy uzdrowiska 
z miastem i konkluzja, że dobre partner-
stwo jest podstawą rozwoju. 

– Czasy się zmieniają, a wraz z nimi 
postrzeganie turystyki, również tej uzdro-
wiskowej. Dzisiaj przyjeżdżamy nie do 
pięciogwiazdkowych hoteli, a do pię-
ciogwiazdkowych miejscowości. Ustroń 
i uzdrowisko tworzą tradycję historyczną, 
o której wszyscy pamiętamy, ale czasy 
się zmieniają i my również musimy się 
zmieniać. Bardzo istotne dla nas jest 
budowanie nowego wizerunku Ustronia 

(cd. na str. 6)
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Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz  
z  Senatorem Wadimem Tyszkiewiczem.

WAŻNE ROZMOWY
 PRZYJĘTE REZOLUCJE

Od 2 do 3 września miałem przyjem-
ność uczestniczyć w jubileuszu 30-lecia 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
którego Ustroń jest czynnym członkiem.  
W konwencie uczestniczyli m.in. Jan Ol-
brycht – poseł do Parlamentu Europejskie-
go (PE) oraz członek Komisji Budżetowej 
w PE, poseł Tomasz Ławniczak – prze-
wodniczący Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP 
oraz senator Wadim Tyszkiewicz, zastępca 
przewodniczącego Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Senatu RP. Obecni byli także Jarosław Wie-
czorek, wojewoda Śląski; Beata Białowąs, 
wicemarszałek Województwa Śląskiego  
i gospodarz jubileuszu – prezydent Bielska-
-Białej, Jarosław Klimaszewski.

Śląski Związek Gmin i Powiatów to 
jedno z największych i najbardziej wpły-
wowych oraz skutecznych samorządowych 
stowarzyszeń w kraju. W swoich szeregach 
skupia aż 142 samorządy Śląska – jest to 
80% wszystkich samorządów działających 
na jego terenie. Związek jest dużym wspar-
ciem formalnym dla swoich członków. 
Wzajemnie konsultujemy projekty uchwał, 
przygotowywane są opinie niezależnych 
ekspertów na tematy bezpośrednio dotyczą-
ce bieżącej i przyszłej sytuacji samorządów, 
wspólnie lobbujemy za korzystnymi dla nas 
rozwiązaniami i jesteśmy liczącą się siłą 
oraz głosem w debacie publicznej z Rządem  
i przedstawicielami władzy centralnej.

Podczas dwudniowych obrad przyjęto 
– co bardzo ważne – niemal jednogłośnie 
trzy projekty rezolucji dotyczące najważ-
niejszych spraw, które obecnie i na przy-
szłość dotyczą samorządów: od wójtów 
po prezydentów największych miast. Dziś 
nie ma spraw nieważnych, bowiem wszę-
dzie w kwestii samorządów widzimy albo 
wymagania, za którymi nie płyną środki, 
bądź też projekty rządowe, których – z po-
wodu braku owych środków – nie jesteśmy  
w stanie zrealizować. Co więcej, ograni-
cza się dochody do naszego budżetu, a to 
wpływa bezpośrednio na finanse naszego 

miasta i na jego funkcjonowanie w każdym 
obszarze.

Najważniejsza dla nas, miasta i miesz-
kańców oraz samorządów, jest przyjęta prze 
Związek rezolucja „w sprawie: konsekwen-
cji finansowych wprowadzenia pakietu roz-
wiązań legislacyjnych pn. „Polski Ład” dla 
budżetów jednostek samorządu lokalnego.”

Czytamy w niej m.in. „Według zapowie-
dzi Rządu RP koszty proponowanych zmian 
podatkowych mają zostać zrekompenso-
wane samorządom nowym instrumentem 
finansowym, zwanym subwencją inwesty-
cyjną, która będzie dochodem majątkowym. 
Tymczasem ubytek udziałów we wpływach 
z PIT to poważne zmniejszenie dochodów 
bieżących, a więc drastyczne ograniczenie 
możliwości finansowania podstawowych 
usług świadczonych mieszkańcom. Ponad-
to Polski Ład nie przedstawia kryteriów 
podziału subwencji inwestycyjnej. Możliwe 
są więc bardzo różne scenariusze, łącznie  
z nieuzasadnioną dyskryminacją niektórych 
samorządów i nadmiernym uprzywilejowa-
niem innych, czego świadkami byliśmy przy 
okazji rozdysponowania drugiej i trzeciej 
transzy Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w 2020 i 2021 r.” W pełni 
zgadzam się z tym stanowiskiem. Tym 
bardziej, że taka dyskryminacja była wręcz 
już nagminna – nomen omen. Innymi słowy, 
brzmi to w tym dokumencie tak: „Stanow-
czo protestujemy przeciwko ograniczaniu 
dochodów własnych oraz zastępowaniu ich 
subwencjami inwestycyjnymi, które w ostat-
nich latach mają w większości charakter 
uznaniowy i są skrajnie nietransparentne.”

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związ-
ku Gmin i Powiatów wnioskuje o wypraco-
wanie mechanizmu rekompensaty ubytku  
w dochodach bieżących poprzez: 
• wprowadzenie mechanizmu zapewniania-
jącego JST udział w podatku VAT;
• wprowadzenie systemu zwolnienia z VAT 
od towarów i usług nabywanych do reali-
zacji przez JST projektów inwestycyjnych; 
jednostki samorządu terytorialnego ponoszą 
bezpośrednio koszt podatku VAT od znacz-

nej części dokonywanych zakupów, w tym 
związanych z realizowanymi inwestycjami; 
podatek VAT stanowi zaś dochód wyłącznie 
budżetu państwa;
• zwiększenie udziału w podatku PIT: dla 
gmin o 9,1%, powiatów o 2,44%, miast na 
prawach powiatu o 11,53%;
• zawieszenie reguł limitów długu określo-
nych w art. 242 i 243 ustawy o finansach 
publicznych co najmniej do końca 2023 
roku.

Kolejna ze wspomnianych rezolucji 
dotyczy kierunków reformy planowania 
przestrzennego zapowiedzianej w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy. Czytamy  
w niej m.in. o tym, że „Istotnym jest, 
aby gminy miały niezależność w kwestii 
określania standardów urbanistycznych. 
Odpowiednio opracowane dla obszaru 
gminy standardy mogą bowiem stanowić 
skuteczne narzędzie kształtowania prze-
strzeni na obszarach, gdzie nie będzie 
obowiązku sporządzania planów zabudowy 
(miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego).” 

Niezależność w tej kwestii to podstawa 
planowania przestrzennego zgodnie ze 
strategią miasta. Z jego planami daleko 
wykraczającymi poza stan obecny oraz  
w ramach rozwoju nowych technologii 
wprowadzających coraz więcej zielonej 
energii i nowych, bardziej przyjaznych ogó-
łowi, koncepcji urbanistycznych. Szcze-
gólnie ma to znaczenia dla takich miast 
jak Ustroń, który posiada charakter nie 
tylko turystyczny, ale i uzdrowiskowy. 
W tej kwestii nasze plany urbanistyczne 
muszą zawierać takie uwarunkowania  
i rozwiązania, aby były przyjazne naturze, 
ogólnemu rozwojowi i przede wszystkim  

„Ministerstwo Finansów ocenia, że ubytek dochodów dla jednostek samorządu tery-
torialnego wynosił będzie ok 15,37 mld złotych rocznie. Oznacza  to, że Polski Ład 
odbierze samorządom około 26,8% ich najważniejszego źródła dochodów.” – Czytamy 
w najważniejszej rezolucji (z punktu widzenia finansowania naszej miejskiej, co-
dziennej egzystencji) przyjętej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów na podstawie 
szczegółowych analiz założeń „Polskiego Ładu”. Więcej szczegółów znajdą Państwo 
w poniższym tekście – dodaje burmistrz.

„Polski Ład zagraża finansom sa-
morządowym, a niektóre z samo-
rządów może doprowadzić do utra-
ty płynności finansowej, czy wręcz 
do bankructwa” – mówi burmistrz 
Przemysław Korcz.

(cd. na str. 6)
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GRUNTOWE
UCHWAŁY

Uchwały dotyczyły: – wyrażenia zgody na ustanowienie służeb-
ności przesyłu na gruncie gminnym na ul. Hutniczej, Sanatoryjnej, 
Skalica, Jelenica dla sieci i urządzeń gazowych, – wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas 
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu w związku z koniecz-
nością umieszczenia na gruncie gminnym, w rejonie dworca 
w Polanie elementów infrastruktury kolejowej potrzebnych do 
remontu,  –  ustanowienia służebności przechodu i przejazdu 
na gruncie gminnym przy ul. Nadrzecznej, ul. Bernadka, ul. 
Tartacznej (trzy odrębne uchwały na wniosek prywatnych właś-
cicieli nieruchomości), – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej przy ul. Turystycznej 
(wnioskodawca zmienił plany inwestycyjne i nie chce już miej-
skiej działki). Wszystkie powyższe uchwały uzyskały pozytywną 
opinię Komisji Infrastruktury Rady Miasta Ustroń, którą wyraził 
jej przewodniczący radny Aleksander Poniatowski. Wszystkie 
zostały przyjęte jednogłośnie przez 15 radnych, gdyż na tej sesji 
frekwencja była 100-procentowa. 

Tak samo było z dwoma kolejnymi uchwałami, również 
związanymi z gospodarką gruntami. Pierwsza z nich dotyczyła 
ustanowienia na wniosek spółki „Gracja” prawa użytkowania na 
nieruchomości gminnej w ul. Cieszyńskiej o powierzchni 1.409 
m2 na okres 10 lat. Użytkowanie to jest potrzebne na wykonanie 
zjazdu na nieruchomości wnioskodawcy, przebudowę skrzyżowa-
nia wzdłuż drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz uporządkowa-
nie terenu i wykonanie miejsc parkingowych wokół planowanej 
inwestycji, którą jest budowa obiektu handlowo-usługowego. 
Rada Miasta skorzystała z prawa odstąpienia od przetargu. Druga 
uchwała dotyczyła nabycia przez miasto w drodze kupna nieru-
chomości położonej przy ul. Armii Krajowej o powierzchni 205 
m2 od osób prywatnych. Działka ta znajduje się w sąsiedztwie 
torów kolejowych, tam, gdzie przejazd przez tory przy stacji 
benzynowej na Brzegach. Spełnia ona funkcję drogi publicznej, 
gdyż jest ogólnie dostępna i poruszają się po niej mieszkańcy oraz 
turyści. Gdyby działka nie zyskała statusu drogi publicznej, to 
PKP mogłoby zlikwidować przejazd przez tory i uniemożliwić 
w tym miejscu komunikację samochodową. Właściciele zgodzili 
się na sprzedaż działki. Jeszcze jedna uchwała w pewnym stopniu 
miała związek z miejskimi gruntami, a dotyczyła ustanowienia 
przystanku autobusowego przy ul. Akacjowej, o co zwróciła się 
Rada Przewoźników, działająca przy Starostwie Powiatowym. 
Ma to związek z zamiarem uruchomienia linii autobusowej ze 
Skoczowa do Wisły przez Poniwiec. Konieczna była zmiana 
Uchwały Nr XXXII/359/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 
maja 2013r. poprzez dopisanie nowego przystanku do wykazu 
przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto 
Ustroń.                                                             Monika Niemiec

U W A G A  !
PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY 

NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku uiszczenia drugiej raty za posiadanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności drugiej raty 
upływa 30 września 2021r. Płatności należy dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: 

ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 1000 
0001  0102  5211

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 
30 września br. Gminne Biuro Spisowe w Ustroniu zaprasza 
osoby, które nie spełniły jeszcze swojego obowiązku spisa-
nia się, do skorzystania z bezpłatnej pomocy rachmistrza  
w dniach:
16 września br. (czw.) godz. 16.00 – 18.00 Urząd Miasta
17 września br. (pią.) godz.   8.00 - 12.00 Urząd Miasta
17 września br. (pią.) godz. 15.30 – 18.00 Urząd Miasta
20 września br. (pon.) godz. 10.00 - 14.00 Urząd Miasta
20 września br. (pon.)  godz. 15.30 - 18.00 Urząd Miasta
21 września br. (wto.) godz.   8.00 – 12.00 Urząd Miasta
21 września br. (wto.) godz. 16.00 – 18.00 Urząd Miasta
22 września br. (śro.) godz.   8.00 – 11.00  Urząd Miasta
22 września br. (śro.)  godz. 16.00 – 18.00 Urząd Miasta
23 września br. (czw.)  godz.   8.00 – 10.00 Urząd Miasta

Zainteresowani proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego 
i posiadanie numerów PESEL osób wspólnie zamieszkujących. 
                 Koordynator GBS Alicja Żyła

człowiekowi, który jest podstawową, nadrzędną, wartością  
w ramach kreacji myślenia o jakiejkolwiek innowacyjności – mówi 
burmistrz.

Trzecia przyjęta rezolucja dotyczy przygotowywanej przez 
Rząd reformy szpitalnictwa. Z tego dokumentu przytoczę tyl-
ko jeden, jakże ważny i mówiący de facto wszystko o cen-
tralizacji reformy cytat. „Stoimy na stanowisku, że nie orga-
ny założycielskie są przyczyną złego funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia. Wręcz przeciwnie – oddanie szpitali powia-
towych w ręce samorządów, w większości przypadków spowo-
dowało poprawę jakości świadczonych usług na danym terenie,  
w tym również poprzez dofinansowanie wielu inwestycji. Jesteśmy 
przeciwni centralizacji organu właścicielskiego szpitali nie tylko 
ze względu na duży poziom komplikacji prawnych związanych  
z proponowanym przekształceniem, ale przede wszystkim ze względu 
na fakt, że centralizacja taka niesie za sobą duże zagrożenie nie-
uwzględnienia potrzeb zdrowotnych naszych społeczności lokalnych 
w zarządzaniu szpitalami.”

Takie spotkania są bardzo potrzebne na każdym szczeblu i powin-
ny stanowić stały punkt współpracy władzy centralnej z samorządo-
wą. Powinniśmy rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać, dochodzić do 
realnych kompromisów! Realizować wspólną, korzystną dla ogółu 
wizję naszego kraju – od sołectwa po największe metropolie – oraz 
uwarunkowań gospodarczych, które bezpośrednio wpływają na 
sytuację społeczną każdego dnia. 

WAŻNE ROZMOWY
 PRZYJĘTE REZOLUCJE

(dok. ze str. 5)

Jak już pisaliśmy, podczas sierpniowej sesji Rady Miasta 
Ustroń pożegnano naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Mia-
sta Ustroń Andrzeja Siemińskiego. Wcześniej, przez wiele lat 
kierował on Wydziałem Inwestycji, Architektury i Gospodarki 
Gruntami, który we wrześniu 2019 roku został podzielony na 
dwa odrębne wydziały. Obecnie Wydziałem Inwestycji kieruje 
zastępca naczelnika Julia Lipowska, a Wydziałem Architektury 
i Gospodarki Gruntami Aleksandra Kwiecień-Zawada. Ten drugi 
wydział przygotował najwięcej uchwał na sierpniową sesję, a 
referował je zastępca naczelnika Andrzej Gala. 
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W naszym mieście bywa przynajmniej raz do roku. Ma już 
tutaj sporo znajomych i podobnie jak we Wrocławiu uczestniczy 
w niemal wszystkich imprezach na odpowiednim poziomie,  
a preferuje koncerty muzyki klasycznej, opery i operetki. Można 
go bez przesady nazwać koneserem ambitnych działań artystycz-

nych. Zapytany jak postrzega życie kulturalne małego miasta, ja-
kim jest Ustroń z Wrocławiem, stolicą kultury regionu powiedział: 

– Cóż, we Wrocławiu organizuje się wiele międzynarodowych 
festiwali, zjeżdżają artyści z całej Europy. Co roku we wrześniu 
jest Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, Między-
narodowy Festiwal Opowiadania, Międzynarodowy Festiwal 
Fotografii, później Międzynarodowy Festiwal Teatralny, a jest też 
sporo przeglądów o charakterze ogólnopolskim. Niejednokrotnie 
interesujące mnie wydarzenia są w tym samym czasie. Staram się 
z wyprzedzeniem dzwonić do organizatorów, by uzyskać miej-
scówki lub zamówić bilet, który jako emeryt zakupuję po nieco 
niższej cenie. Na wiele znaczących imprez dostaję zaproszenia.  

A dlaczego od wielu lat odwiedzam Ustroń? Tu odpowiedź 
jest prosta. To jest piękne miasto, jak to nazwaliście „Góry ra-
dości”. Gdybym uważał inaczej, to bym tu nie przyjeżdżał, bo 
mam z Wrocławia bliżej Szklarską Porębę, czy Karpacz. Dbacie 
o to, żeby przyciągnąć gości, więc chce się przebywać w tym 
miejscu. Mam naprawdę dużo znajomych, którym poleciłem 
Ustroń. Są bardzo zadowoleni i nieraz tu powracają. Oni jeżdżą 
samochodami, a ja pociągiem, ale nieraz też uczestniczę w orga-
nizowanych tu wycieczkach. Byłem w Czechach w Ołomuńcu,  
w Morawskim Kraju i wielu innych. Bywam w Wiśle, bo tam 
mam parę znajomych, w Istebnej, w Brennej, a w Ustroniu mam 
taką bazę wypadową. Wasze góry są piękne, podobają mi się 
bardziej niż Karkonosze. 

W waszym mieście, które jest uzdrowiskiem i ośrodkiem 
turystycznym organizuje się dużo imprez, ale sporo z nich jest 
„pod publiczkę”, dla szerokiego grona zainteresowanych, co jest 
zrozumiałe. W tym roku ta inicjatywa muzyczna w Parku Lazarów 
była chwalebna. Gdy tu przyjeżdżam, uczestniczę w imprezach 
w amfiteatrze, podziwiałem tam znanych artystów operowych, 
ale na koncertach muzyki popularnej jest wyjątkowo hałaśliwe 
nagłośnienie, czyżby dla głuchych? To psuje cały efekt, ja zawsze 
mam wrażenie, że występujący śpiewają z playbacku. Ten hałas 
słychać chyba poza granicami miasta, a nie o to chodzi. Nieraz 
podziwiałem obrzęd dożynkowy i były to imprezy naprawdę na 
poziomie, wzruszające i popularyzujące dawne tradycje.  Staram 
się przyjeżdżać podczas wakacji, bo wtedy jak najwięcej mogę 
korzystać nie tylko z uroków natury, ale też z wartościowych 
imprez kulturalnych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znów 
tu powrócę.  Proszę uściskać w moim imieniu cały Ustroń – od 
Czantorii do Równicy!              Rozmawiała: Lidia Szkaradnik

TO JEST 
PIĘKNE MIASTO

Zdzisław Krzysztoforski stały bywalec imprez kulturalnych naszego 
miasta.         Fot. L. Szkaradnik

Zdzisław Krysztoforski mieszkaniec Wrocławia odwiedza Ustroń 
od kilkudziesięciu lat. Zawodowo był związany z branżą bu-
dowlaną, ale żona jako pracownica teatru i poetka czynnie 
brała udział w życiu kulturalnym swego miasta, więc on wraz 
z nią uczestniczył w wielu ambitnych imprezach, poznając 
środowisko artystów: muzyków, malarzy i pisarzy. Od dzie-
więciu lat jego żona nie żyje, lecz od dawna uczestnictwo  
w niemal wszystkich ważnych przedsięwzięciach kulturalnych 
Wrocławia to jego codzienność, więc zna sporo znakomitości 
ze świata kultury i jego też znają.

jako miasta uzdrowiskowego, ale takiego, do którego ściągają 
również turyści młodsi, dbający o zdrowie i profilaktykę, a także 
całe rodziny. Warto podkreślić, że w 2019 roku według oficjal-
nych danych w Ustroniu sprzedano ponad milion noclegów. 
Pod względem bazy noclegowej zajmujemy czołowe miejsca 
w rankingach, choć brakuje nam hoteli pięciogwiazdkowych. 
Natomiast bazę zdrowotną mamy doskonałą. 450 lekarzy na 

16 tysięcy mieszkańców to ewenement w skali kraju – mówił 
burmistrz Przemysław Korcz.

W konferencji udział wziął także prezes Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” Wojciech Budzowski oraz zaproszeni 
goście m.in.: senator Tadeusz Kopeć, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego Jan Kawulok, członek zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego Stanisław Malina, radni Ustronia: przewodniczący 
RMU Marcin Janik, wiceprzewodnicząca RMU Jolanta Hazuka, 
Roman Siwiec, Dariusz Śleziona, Dorota Walker oraz delegaci in-
stytucji i placówek medycznych z całego kraju.   Monika Niemiec

(dok. ze str. 5)
BĘDZIE ROZBUDOWA

Burmistrz Przemysław Korcz, Małgorzata Szwed - Podbeskidzka Izba 
Pielęgniarek i Położnych, prof. Andrzej Bochenek.        Fot. M. Niemiec

Córka Henryka Buszko - Marta Buszko-Kamińska i Jacek Krych - Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich.         Fot. M. Niemiec
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 Muzeum Ustrońskie od 10 lat stara 
się, by było to niesamowite wydarzenie, 
podczas którego można wiele zobaczyć, 
sporo się dowiedzieć i znakomicie się 
zabawić. Dynamiczne sceny, zaskakujące 
historie na długo zapadają w pamięć, toteż 
stali uczestnicy corocznie przybywają w to 
miejsce i frekwencja, jak na covidowe cza-
sy, była zadowalająca, choć trudno byłoby 
prześcignąć rekordy przedpandemiczne. 
Informacji na temat Industriady udzieliła 
koordynatorka wszystkich działań związa-
nych z tym ambitnym przedsięwzięciem 
w Muzeum - Alicja Michałek: „Cały czas 
byliśmy w niepewności, czy tego cy-
klicznego święta nie odwołają. W latach 
2018-19 był ogromny rozmach i o wiele 
więcej atrakcji, a w tym roku program 
jest tak pomyślany, by było bezpiecznie 
z uwagi na obostrzenia pandemiczne. 
Przygotowaliśmy dwie wystawy, które 
zwiedza się z przewodnikiem. Pierwsza to 
„Ustroński miniaturowy park maszynowy” 
z prezentacja multimedialną, na której  
w przystępny sposób tłumaczymy działa-
nie parku maszynowego w Kuźni, zaś dru-
ga, to wystawa „Technika pod ustrońską 
strzechą, czyli dawne AGD w działaniu”.  
Prezentujemy na niej wszelkie dawne 
sprzęty: lodówki, pralki, pierwsze odku-
rzacze, archaiczną z dzisiejszego punktu 
widzenia elektronikę i wiele drobnych 
przedmiotów z wyposażenia gospodar-
stwa domowego sprzed lat. Jak zwykle 
wielką atrakcją jest pokaz kucia, który 
prezentują w tym roku bracia Zbigniew  
i Andrzej Michałkowie. Jest też jak zwykle 
gra terenowa, a trzeba przyznać, że gry te 
cieszą się dużym zainteresowaniem, więc 
co roku wymyślamy nowe, zaskakujące 

zadania. I co roku telefonuje grupa osób, 
pytających o ten punkt programu, a potem 
z zapałem w nim uczestniczących. Biorą 
w grze udział całe rodziny, a najmłodsi 
uczestnicy dostają zawsze prezenty. Jako 
akcent związany z Kuźnią prezentujemy 
motory wypożyczone z Muzeum „Rdzawe 
diamenty”, a na skwerze przed Muzeum 
rozgrywa się bitwa pancerna z udziałem 
czołgistów – modelarzy z RC TANK.
pl oraz rekonstruktorów historycznych 
ze stowarzyszenia „Barwa i Broń”, co 

zawdzięczamy długoletniej współpracy  
z Mirosławem Gaurą. 

Od dwóch lat patronat nad tą wielką 
imprezą w Województwie Śląskim objęło 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Za-
brzu. We wcześniejszych latach wielkie 
tłumy ludzi zapewniały darmowe prze-
jazdy autobusowe pomiędzy ośrodkami 
organizującymi Industriadę, których było 
o wiele więcej niż dziś. Najbliżej nas od-
bywa się to wydarzenie w Bielsku-Białej, 
a niegdyś uczestniczyły również Muzeum 
Drukarstwa i Browar w Cieszynie. My 
jako organizatorzy czujemy, że impreza 
ta, w czasach gdy kierował nią specjal-
ny wydział Urzędu Marszałkowskiego  
w Katowicach, odbywała się na większą 
skalę, chociaż teraz jest za to mniejsza 
biurokracja.

Pogoda dopisała, więc do Muzeum 
przychodzili nie tylko turyści, ale również 
ustroniacy, których do godziny dwu-
dziestej naliczono 488. Tym, którzy nie 
skorzystali z tej ciekawej formy spędzenia 
czasu, można powiedzieć: „Do zobaczenia 
za rok!” Rozmawiała: Lidia SzkaradnikTO ZASKAKUJE, CZYLI 

OD PRALEK DO CZOŁGÓW

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Industriada, Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego nazwane 
niegdyś szumnie największym festiwalem kultury dziedzictwa poprzemysłowego 
w Europie Środkowo-Wschodniej, zostało urządzone w sobotę 11 września, a hasło 
przewodnie brzmiało: „Technika. To was zaskoczy!”. 

Jak co roku impreza przyciągnęła wielu zwiedzających.                           Fot. L. Szkaradnik

Pokaz kucia.                   Fot. L. Szkaradnik

DOŻYNKOWY 
WIENIEC

12 września panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Lipowca brały udział w XIV 
regionalnym konkursie wieńców dożyn-
kowych w Kozach. Startowały w kategorii 
kompozycja. Praca konkursowa została 
wykonana przez 94 letnią Członkinię 
KGW panią Marię Marianek. 

KGW LIPOWIEC  
ZAPRASZA 

NA KOŁACZE
Już w najbliższą sobotę tj. 18 wrześ-

nia zapraszamy na kołacze odpustowe. 
Sprzedaż kołaczy w sobotę od godz. 17.00 
do 19.00 oraz w niedzielę 19 września 
po mszach świętych przed Kościołem  
w Lipowcu.                    KGW Lipowiec

*   *   *



16 września 2021 r.    9

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Animacje, konkursy i zabawy prowadził Szymon Pilch.                                 Fot. M. NiemiecW piątek 10 września odbyła się 
w Ustroniu ważna konferencja pt.: „Razem 
o czyste powietrze w Beskidach”, a jej 
głównym organizatorem była ustrońska 
Fundacja „Oddychaj Beskidami”. Prezes 
Fundacji Michał Kubok zwierzył się w ku-
luarach, że w ostatnich dniach był bardzo 
zabiegany, bo jednocześnie synchronizo-
wał wystąpienia oficjalnych gości i dosta-
wę jabłek z Lipowca. Wszystko dlatego, 
że w czasie jednego weekendu Fundacja 
zorganizowała aż dwa duże wydarzenia. 
Drugim był Eco Fest Hermanice. 

O konferencji napiszemy w kolejnych 
numerach gazety, a w tym miejscu pokrót-
ce zrelacjonujemy, co działo się w niedzie-
lę na boisku przy ul. Sztwiertni. Przede 
wszystkim licznie przybyli mieszkańcy 
i to nie tylko z Hermanic, ale i z całego 
Ustronia. Było dużo dzieci, które zabawiali 
animatorzy. Dużym zainteresowaniem  
cieszyły się konkursy ekologiczne przy-
gotowane przez leśników z Nadleśnictwa 
Ustroń, kolejki ustawiały się po pyszne 
lody i drożdżówki. Dorośli też nie mogli 
narzekać na bufet. 

Uczestnicy festynu wyrażali się bardzo 
pozytywnie o takiej formie integracji 
mieszkańców i stwierdzali, że festyny 
można częściej organizować. Podobnego 
zdania byli radni: Jolanta Hazuka, Bożena 
Piwowar, Dorota Walker, Sławomir Hara-
tyk, Artur Kluz, Dariusz Śleziona, a także 
burmistrz Przemysław Korcz. Satysfakcji 
nie kryli organizatorzy: ze strony Fundacji 
„Oddychaj Beskidami” Michał Kubok 
i Paweł Waszek, ze strony Stowarzyszenia 
„Wspólnie dla Ustronia” prezes Aleksan-
dra Polak-Morkisz, ze strony KS Kuźnia 
Ustroń prezes Marek Matuszek. 

Festyn był eko, bo na świeżym powie-
trzu, bo poszerzał wiedzę przyrodniczą, 
ale ważne było też stoisko informacyjne 
na temat ekologicznych metod ogrzewania 
domów i możliwości pozyskiwania fundu-
szy na wymianę pieców oraz stanowiska 
producentów ekologicznych kotłów, któ-
rzy chętnie przedstawiali swoje produkty.  

Partnerzy i sponsorzy Eko Fest Herma-
nice: Firma Legierski, Firma APPolska 
Kiecoń, Południe Events, Piekarnia Cu-
kiernia Rąba, Beskidzki Cech Kominiar-
ski, DRONpol.com                           (mn) Dzieci się bawiły, a dorośli mogli porozmawiać i zjeść grillowane specjały.  Fot. M. Niemiec

UDANY 
ECO FEST

Rozegrano mecz „O czyste powietrze”, w którym zagrali zawodnicy Kuźni Ustroń i druhowie 
z OSP Centrum, drużyny wspomagali przyjaciele.                                         Fot. M. Niemiec
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Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: 
poniedziałek 8-15, wtorek 8-15, środa 11-18, czwartek nieczynne, piatek 8-15, sobota 8-12 (oddział dla dzieci nieczynny)

B IBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Tomi Ungerer „Crictor i inne niesamowite stwory”
 
I znów Tomi Ungerer funduje nam 
potężną dawkę optymizmu! Opowia-
dania powstały w latach 60., zaraz po 
bestsellerowych „Przygodach rodziny 
Mellopsów”. Tym razem Ungerer po-
święcił całą swą uwagę zwierzętom, 
których nikt wcześniej nie zauważył, 
a już na pewno nigdy nie umieścił  
w książkach dla dzieci. Wąż Crictor 
jest nie tylko pupilem swojej pani, 
ale także skutecznym poskramiaczem 
dzikich włamywaczy. Skrzydlata kan-
gurzyca Adelajda wygląda jak model-
ka, ale bywa też śmiałym strażakiem. 
Ośmiornica Emil odnosi sukcesy nie 
tylko na scenie muzycznej, ale i na 
polu walki z przemytnikami. Koloro-
wy nietoperz Rufus uczy się czerpać 

radość z życia aż do zawrotu głowy. I wreszcie sęp Orlando – ten nie dość, 
że z powodzeniem pełni funkcję gołębia pocztowego, to jeszcze potrafi 
przywracać szczęście w rodzinie.

Krzysztof Kochański „Wszyscy jesteśmy kosmitami”
 

To zbiór opowiadań science-fiction  
w klasycznym znaczeniu. Określa się 
to często jako hard-SF. Jest tu kontakt  
z obcą cywilizacją, inteligentne roboty, 
podróże w czasie, rzeczywistość wirtu-
alna i świat po apokalipsie. A jako, że są 
przeznaczone dla dzieci, bohaterowie 
opowieści (poza kosmitami to uczen-
nice i uczniowie szkół podstawowych. 
Priorytetem jest ciekawa przygoda, 
zaskoczenie czytelnika pomysłem, ale 
i humor podyktowany dystansem do 
stereotypowego rozumienia świata. 
Wspomniana różnorodność tematyczna 
opowiadań wynikła z chęci pokazania 
najważniejszych trendów, wciąż aktu-
alnych w tej odmianie fantastyki (czyli 
SF) – i takie zadanie postawiłem sobie na 

samym początku pisania tego tomiku. Żywię nadzieję, że udanie. Jak powie-
dział niegdyś Stanisław Lem: "Jeśli z opowiadania zabrać element fantastyczny  
i opowieść nadal będzie miała sens, to znaczy, że nie jest to fantastyka".       Autor 

Współcześnie baterie są powszechnie używane i chyba już nie 
wyobrażamy sobie codziennego życia bez nich. Są wszędzie 
wokół nas i lista urządzeń na baterie byłaby bardzo długa. 
Utrzymują one działanie naszych telefonów/smartfonów  
i budzików, elektryczne maszynki do golenia, narzędzia elek-
tryczne, odtwarzacze mp3 i wiele, wiele innych. Baterie mają 
różne rozmiary od mniejszych niż gumka na ołówku do nawet 
2000 m 2. Należą one jednak do produktów, które po swoim 
wyczerpaniu stają się niebezpieczne dla środowiska i zdrowia 
ludzi. Aby zapobiegać działaniu szkodliwych substancji należy 
wyrzucać zużyte baterie do odpowiednich pojemników. Stam-
tąd trafiają one do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i są 
dalej przetwarzane. 

 Sposobem na ograniczanie ilości kupowanych baterii jest 
wybór baterii akumulatorów, czyli baterii wielokrotnego ła-
dowania. Akumulatorki po wyczerpaniu prądu można ponow-
nie wykorzystać, należy umieścić je w specjalnej ładowarce  
i podłączyć do gniazdka. Mogą one służyć latami, zachowując 
pełną wydajność.

Warto uzmysłowiać sobie, że baterie i akumulatory to odpady, 
które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt 
oraz są niebezpieczne dla środowiska. Jedna mała bateria guzi-
kowa potrafi zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi albo nawet 
400 litrów wody. Z akumulatorami problem jest jeszcze większy. 
Zawierają one nie tylko ołów (i to w znacznie większych ilościach 
niż baterie), ale także silnie żrący kwas siarkowy. Jeśli dojdzie 
do wycieku, może on dotkliwie poparzyć ludzi i zwierzęta, toteż 
akumulatory pod żadnym pozorem nie mogą być wyrzucane do 
kosza ani składowane byle gdzie.

Dlatego tak ważne jest świadome i odpowiedzialne pozby-

WYJĄTKOWO 
SZKODLIWE BATERIE

wanie się tych niebezpiecznych odpadów, aby wyeliminować 
ich szkodliwy wpływ. Najważniejszą zasadą podczas segregacji 
baterii jest oddanie ich firmom specjalizującym się w zbiórce  
i odzysku baterii. Równie istotne jest to, aby przed tym zabez-
pieczyć oba bieguny np.: zakleić taśmą z obu stron, tak by nie 
doszło do zwarcia pomiędzy ogniwami. Drugim rozwiązaniem 
jest owinięcie baterii papierem, co ograniczy dostęp powietrza  
i również zabezpieczy ogniwa. W ten sposób nawet w przypadku 
zetknięcia się baterii ze sobą, nie dojdzie do wzrostu temperatury 
skutkującego zapłonem. 

Pisaliśmy już na ten temat, że w niektórych hurtowniach 
elektrycznych są zielone pojemniki na baterie, które odbiera 
firma „Reba” Organizacja Odzysku S.A., a wielkopowierzch-
niowe sklepy mają obowiązek przyjąć bezpłatnie baterie, 
żarówki energooszczędne, świetlówki oraz zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub 
na baterie np. telefony, zabawki, gadżety elektroniczne itp.  
W „Biedronce” po wejściu do sklepu zlokalizowano opisany 
kosz na tego typu odpady, a baterie można też oddać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Krzywej 
7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00,  
w soboty od 8:00 do 14:00.                                    Lidia Szkaradnik

TRENINGI 
PIŁKI SIATKOWEJ 

Klub Sportowy TRS Siła Ustroń zaprasza dziewczyny  
z rocznika 2010, 2011, 2012 na treningi piłki siatkowej do Szkoły 
Podstawowej nr 2 we wtorki 16.30 - 18.00 oraz czwartki 17.00 
- 18.30. Kontakt: Adrianna Adamczyk tel. 783-700-333, Maria 
Graff tel. 517-201-841.

Zapraszamy do zakupu cyfrowego wydania Gazety Ustrońskiej, 
które kosztuje 2 zł za numer. Czytelnicy, którzy zdecydowali się 
na tę formę lektury, znajdują kolejne numery w swojej skrzynce 
mailowej w czwartek z samego rana. E-gazeta może być też 
świetnym prezentem dla kogoś bliskiego, kto wyjechał za granicę 
np. do pracy. Aby kupić cyfrową Gazetę Ustrońską (10 numerów 
za 20 zł) wystarczy wysłać maila do redakcji: gazeta@ustron.pl

CYFROWO ZA 2 ZŁ
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Po naszymu...
Ludkowie

Wrzesiyń to przeszumny czas, tóż korzystejmy z uroków 
notury, bo to przeca też hónym minie. Dyć ani sie nie na-
zdómy a pogoda sie zmiyni i trzeja bydzie sie rozglóndać za 
zimowóm łoblyczkóm. A teroski słóneczko fajnie przigrzywo, 
ni ma już tego strasznucnego hycu, tóż jo jak jyno mogym to 
szpacyrujym i podziwióm jako strómy nabiyrajóm kolorów. 
Ale prziznóm sie Wóm, że nieroz chyto mie tako tynsknota za 
tym co przeminyło, za tymi kierzi już łod nas łodeszli. I tak je 
co roku, bo choć jesiyń to je to szumno pora i owoców moc 
na strómach i rozmaitych jarzin na grzóndkach, to wszycko 
docynióm i z tego korzystóm pełnymi gorściami, ale nic 
na to nie poradzym, że dycki biere mie na taki rozmyślani 
ło żywobyciu, ło przemijaniu. Łoto baji idym kansik kole 
rozmaitych chałup i podziwóm sie na jednóm czy drugóm, 
a już zaroziunko spóminajóm mi sie ci ludzie, kierzi tam 
miyszkali, kierych hańdowni znałach, a już jich ni ma. Abo 
idym zaś kansik takim znómym chodniczkym, to ani sie nie 
nazdóm a już móm przed łoczami downe czasy, kiedy żech 
teryndy chodziła z mojóm mamulkóm, abo stareczkóm.  
I teschno mie strasznucnie za nimi. A co dziwne, na wios-

ne, ani w lecie tak nie rozmyślóm. Czy ni móm na to czasu, 
czy chyńci, nie wiym, ale na jesiyń biere mie dycki tako 
tynsknica. A w inszym czasie też przeca ło moich bliskich co 
łodeszli myślym, ale inaczyj. Czy możne Wy też tak mocie, 
że te kalyndarzowóm jesiyń postrzegómy jako jesiyń życio? 

Kiedysi spóminoł tyn uczóny Szczepański, że jak naszeł 
sie w Ameryce, to tam łopowiadoł ze starym Indianinym, 
co moc przeżył i kiery tak powiedzioł, że łón jak sie dziwo 
przed siebie, to widzi co było na tym miejscu hańdowni, bo 
to chce widzieć, bo to były dlo niego dobre czasy. Możne 
jo też tak ponikiedy móm?                    Staro ustrónioczka

 W  dawnym Ustroniu
W związku z przypadającym 

w tym roku 250-leciem powsta-
nia kanału wodnego Młynówka 
prezentuję kolejne unikatowe 
zdjęcie związane z tym tema-
tem. Pochodzi ono z Dodatku 
Tygodniowego do Ilustrowane-
go Kuryera Codziennego z dnia 
2 kwietnia 1928 r., a perełkę tę 
podsunął nam niezastąpiony 
ustroński kolekcjoner Broni-
sław Miech. Fotografia opisa-
na jest w następujący sposób: 
„Oto jeden z mostów na potoku 
Poniwcu na linji kolejowej no-
wowybudowanej, pomiędzy 
Ustroniem a Wisłą. Budowę 
przeprowadził Sejm Śląski”. 
Warto jednak zwrócić uwagę 
na znajdujący się na pierwszym 
planie akwedukt, dzięki które-
mu wody Młynówki zostały 
bezkolizyjnie przeprowadzone 
pod istniejącym korytem po-
toku Poniwiec, biegnącym do 
rzeki Wisły. Obecnie, gdy po-
ziom wody w potoku podnosi 
się, tworzy on za akweduktem 
urokliwy zbiornik bystrej, gór-
skiej wody. Akwedukt potoku 
Poniwiec nad kanałem wod-
nym Młynówka jest obiektem 
nr 5 na Szlaku Industrialnego 
Dziedzictwa Ustronia. Można 
go obejrzeć, schodząc z ul. 3 

Maja w ukrytą wśród bujnej 
przyrody ścieżkę, prowadzącą 
na bulwar nadwiślany. Znajdu-
je się tam tablica Szlaku, który 

kilka lat temu został wytyczony 
i oznaczony przez Muzeum 
Ustrońskie i Stowarzyszenie 
Miłośników Kuźni Ustroń 

dzięki dofinansowaniu Miasta 
Ustroń.

                  Alicja Michałek
           Muzeum Ustrońskie

                                     Fot. M. Niemiec
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W zawodach wzięło udział 21 wędka-
rzy, w tym jedna pani Maria Szturc. Ryba 
brała średnio, ale nie było to nic szczegól-
nego, bo nie zawsze połowy są najlepsze 
akurat w czasie zawodów. To kwestia 
szczęścia, tak samo jak stanowisko, które 
przed rywalizacją jest losowane. Jednak 
uczestnicy zawodów byli zadowoleni, 
bo miło spędzili kilka godzin sobotniego 
przedpołudnia. Członkowie Towarzystwa 
Wędkarskiego „Ustroń” gościli tym ra-
zem przedstawicieli głównego sponsora 
– Sklepu Wędkarskiego „ZOO MIX” 
z Cieszyna, którzy bardzo pozytywnie 
wyrażali się o stawach w Hermanicach. 

Obiekt należy do miasta, a zarządza nim 
TWU. Szczególnie dba o niego gospodarz 
Marian Połowczuk. 

12 września 1. miejsce zajął Marian 
Połowczuk (2,932 kg), 2. był Grzegorz 
Pytel (1,812 kg), a 3. Olaf Kasinski (1,618 
kg). Podsumowano również cały sezon 
zawodów. Grand Prix prezesa Towarzy-
stwa zdobył Mieczysław Szamatowicz, 2. 
miejsce Zdzisław Chlebowski, 3. miejsce 
Marian Połowczuk. Zwycięzcy odebrali 
puchary, dyplomy i nagrody.

Po zawodach zaproszono wędkarzy na 
poczęstunek - doskonałe golonko przy-
gotowane przez Sebastiana Cieślara.(mn)

37/2021/3/R

RYBY NIE LUBIĄ ZAWODÓW
Zwycięzcy ostatnich zawodów wędkarskich w tym sezonie.                         Fot. M. Niemiec

Kuźnia Ustroń zmierzyła się z Unią 
Książenice 4 razy. Dwa pierwsze mecze 
przegrała, trzeci wygrała i zwyciężając  
w sobotę uzyskała remis w bezpośrednich 
starciach. To już trzecie z rzędu zwy-
cięstwo naszej drużyny w rozgrywkach  
o mistrzostwo IV Ligi Śląskiej. Podopieczni 
Mateusza Żebrowskiego pną się w tabeli. 
Po ostatnim meczu dotarli na 6. miejsce.

Pierwsza połowa może nie należała do 
wybitnych w naszym wykonaniu, najważ-
niejsze jednak, że do szatni piłkarze Kuźni 

TRZECIA WYGRANA
    IV LIGA:  KS Kuźnia Ustroń - LKS Unia Książenice - 2:1 (1:0)

schodzili z jednobramkową przewagą, 
którą w ostatniej chwili zapewnił im Dawid 
Haratyk. Ten młody piłkarz to wychowanek 
Kuźni, który jeszcze w poprzednim sezo-
nie grał w drużynie juniorów i trenował 
pod okiem Adriana Sikory. Do seniorów 
dołączył jesienią tego roku i 11 września 
strzelił swoją pierwszą bramkę w IV lidze. 
Na 2:0 wynik podwyższył Bartosz Iskrzycki 
zaledwie 5 minut po rozpoczęciu drugiej 
połowy. Potem nastąpiło lekkie rozprężenie 
i to goście przejęli inicjatywę. Po składnej 

1 KP GKS II Tychy S.A. 14 19:3
2 LKS Bełk 13 13:5
3 MRKS Czechowice-Dziedzice 12 11:4
4 GKS Piast II Gliwice 11 12:6
5 KS Spójnia Landek 11 13:8
6 KS Kuźnia Ustroń 10 12:11
7 TS Podbeskidzie II BB S.A. 8 10:10
8 LKS Czaniec 8 9:9
9 LKS Orzeł Łękawica 8 10:12
10 LKS Drzewiarz Jasienica 8 4:7
11 LKS Czarni Gorzyce 7 8:9
12 LKS Unia Turza Śląska 7 10:14
13 KS ROW 1964 Rybnik 6 12:17
14 LKS Bestwina 3 10:13
15 LKS Unia Książenice 3 9:18
16 TS Czarni-Góral Żywiec 0 4:20

IV Liga (Śląsk - grupa II)

xx                                           Fot. M. Niemiec

Podanie piłki to zaszczyt dla małego kibica. Łapie Jakub Chmiel.                  Fot. M. Niemiec

akcji w 67. minucie zdobyli bramkę kon-
taktową. Naszym piłkarzom też wychodziły 
składne akcje, ale nie aż tak, żeby podwyż-
szyć wynik. Na szczęście defensywa też 
się sprawdziła i mimo wysiłków, Unia nie 
doprowadziła do remisu.                    

Po meczu trener Żebrowski powiedział: 
- Na pewno lepsza była pierwsza połowa 
w naszym wykonaniu, początek drugiej też 
niezły, ale po zdobyciu bramki kontaktowej 
znowu wkradła się nerwowość. Sami sobie 
fundujemy stresujące sytuacje i nie do koń-
ca potrafimy opanować grę. Cieszę się, że 
ostatecznie podołaliśmy i mamy kolejne 3 
punkty na koncie.                                   (mn)

Zwycięzca i jego karp.       Fot. M. Niemiec
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Licznie przybyli kibice i sympatycy klubu.                                                                                                                             Fot. M. Niemiec

NIERODZIM REAKTYWACJA

Dużym zainteresowaniem ze strony uczestników festynu cieszyła się pamiątkowa tablica, na 
której organizatorzy umieścili archiwalne dokumenty, zdjęcia drużyn i ważnych momentów 
z życia klubu. Na festynie byli dawni zawodnicy klubu, działacze, którzy wspominali dawne 
dzieje.                                                                                                             Fot. M. Niemiec

W swoje urodziny KS Nierodzim po-
dejmował lidera UKS APN Góral Istebna. 
Mimo iż podopieczni Krystiana Śleszyń-
skiego nie byli faworytami i przed tym 
spotkaniem zajmowali miejsce w środku 
tabeli, to nie ustępowali rywalowi. Gra 
była dynamiczna, momentami wręcz agre-
sywna, ale aż do ostatnich minut starania 
żadnego z zespołów nie zaowocowały 
bramką. 

Dopiero w 87. minucie bardzo aktyw-
ny przez cały mecz Mieczysław Sikora 
celnie podał do brata i ten umieścił piłkę 
w siatce. Za bramkę Adrianowi Sikorze 

Początek Festynu Sportowego zapowiedziano na godz. 14, ale naprawdę tłumnie 
zrobiło się przed samym meczem, który rozpoczął się o godz. 15. Przyszli oczywi-
ście stali kibice, gdyż spotkanie z drużyną z Trójwsi odbyło się w ramach 5. kolejki 
o mistrzostwo Klasy A Podokręgu Skoczów, ale zmagania mieli okazję obserwować 
również ci, którzy zwykle nie chodzą na mecze i na stadion przybyli z okazji ju-
bileuszu klubu. 

KS Nierodzim - 
- UKS APN Góral Istebna 

1:0 (0:0)

kibice dziękowali gromkimi oklaskami, 
a strażacy sygnałem syreny.  

Od 2020 roku obserwujemy dużą ak-
tywność młodych działaczy klubu i jego 
reaktywację zarówno w działalności spo-
łecznej, jak i sportowej. Odświeżony 
stadion, szatnie, nowa trybuna, korzystne 
transfery do drużyny robią duże wrażenie 
na mieszkańcach, kibicach i władzach 
miasta. Na Festynie byli radni: Dorota 
Walker, Artur Kluz, Dariusz Śleziona, Da-
mian Ryszawy oraz Paweł Sztefek także w 
roli rezerwowego bramkarza oraz radna z 
Nierodzimia, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Ustroń Jolanta Hazuka, która 
stwierdziła, że cieszy się z zaangażowa-
nia członków klubu, odnowienia boiska, 
a szczególnie z tego, że działa drużyna 
młodych piłkarzy. 

Urodzinowa bramka Adriana Sikory.  
                                             Fot. M. Niemiec

1 UKS APN Góral Istebna 12 19:3
2 LKS 99 Pruchna 12 20:12
3 LKS Strażak Dębowiec 11 11:7
4 LKS Błyskawica Kończyce W. 10 14:4
5 LKS Iskra Iskrzyczyn 10 17:10
6 LKS Victoria Hażlach 10 13:7
7 KS Nierodzim 9 15:8
8 LKS Olza Pogwizdów 7 14:11
9 LKS Kończyce Małe 7 9:8
10 LKS Goleszów 6 15:15
11 LKS Błękitni Pierściec 4 6:15
12 LKS Beskid Brenna 2 7:13
13 LKS Orzeł Zabłocie 0 4:28
14 LKS Rud

Klasa A Podokręg Skoczów

Od 2003 roku Klub Sportowy Niero-
dzim działa jako stowarzyszenie (KRS 
0000177110), a obecnie jego zarząd dzia-
ła w składzie: prezes Szymon Górniok, 
wiceprezes Daniel Husar, członek zarządu 
Dariusz Stokłosa, sekretarz Marek Gór-
niok, skarbnik Marcin Czyż. Komisja 
Rewizyjna: Daniel Ciemała, Seweryn 
Sobota, Daniel Mężydło.

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

K O M A N D O R  -  C i e s z y n , 
ul.Stawowa 27 - szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-57. 
www.komandor.pl

Cyklinowanie bezpyłowe parkie-
tów, desek. Odnawianie schodów. 
666-989-914.

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

REHABILITACJA DOMO -
WA, MASAŻ LECZNICZY. 
ZADZWOŃ-PRZYJADĘ! 663-
224-499.

Mieszkanie do wynajęcia 120m2, 
co - gaz, z ogrodem, parking. 
Daszyńskiego 80.

Sklep medyczny w Ustroniu 
zatrudni na umowę o pracę sprze-
dawcę - preferowany fizjoterapeu-
ta. 535-823-586.

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

Poszukuję do wynajęcia miesz-
kania w Ustroniu 1 pokojowe 
z kuchnią (kawalerka). BEZ 
POŚREDNIKÓW. 781-409-967.

Rehabilitacja, zabiegi fizjotera-
peutyczne (prądy, ultradźwięki), 
masaż, pielęgnacja i opieka osób 
starszych. Popołudniami, w domu 
pacjenta na terenie Ustronia, 
Wisły, Goleszowa i Cisownicy. 
728-367-543.

Skup samochodów, stan obojętny. 
515-409-571. 

Sprzedam bardzo tanio maszynę 
dziewiarską dwupłytową, nową. 
606-306-827.

Malowanie dachów. 505-168-217.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

PUCHAR DLA LIPOWCA
W sobotnie popołudnie nawet daleko od rynku dały się słyszeć 

dźwięki orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach 
Wielkich pod batutą kapelmistrza Józefa Klimurczyka. Tak trady-
cyjnie zaczynają się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Ustroń, Gminy Brenna oraz 
Partnerskiej Gminy Ustronie Morskie. Do tradycji należy również 
to, że zawody odbywają się jednego roku u nas, drugiego u sąsiadów 
za Równicą. Z rynku ulicą Grażyńskiego muzycy, zaproszeni goście 
oraz uczestnicy zawodów przemaszerowali na stadion, wzbudzając 
sensację wśród przechodniów.

MŁODZI DO URN
23 września odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Ustronia. 

Kandydować i głosować mogą mieszkańcy Ustronia uczący się  
w miejscowych i okolicznych gimnazjach i szkołach ponadgimna-
zjalnych. Utworzono 4 obwody do głosowania, w każdym jest do 
zdobycia 5 mandatów. Pierwszy obejmuje Gimnazjum nr 1, dru-
gi - Gimnazjum nr 2, trzeci - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 
czwarty - osoby uczące się poza Ustroniem. (…) Młodzieżowa Rada 
Ustronia formalnie nie ma żadnych uprawnień, jest jednak ciałem 
doradczym, reprezentacją młodzieży w samorządzie. Sztandarowym 
przedsięwzięciem realizowanym przez członków MRU jest odbywa-
jący się od kilku lat festiwal „No name”. Z roku na rok rozrasta się 
program imprezy, prezentowane są coraz to nowsze formy sztuki  
i twórczości młodych ludzi.

MARSZOBIEG JAK MARATON
72 zawodników ukończyło tegoroczny, XVIII Marszobieg na 

Czantorię Wielką. 11 września o godz. 10 spod SP-1 amatorzy  
i profesjonaliści górskiego biegania wystartowali, żeby w czasie 
od 41 minut do godziny i 45 minut pokonać trasę: ulicą Party-
zantów do ulicy Jelenica i pola biwakowego pod Małą Czantorią, 
następnie zgodnie z żółtym i czerwonym szlakiem prosto na sam 
szczyt Czantorii do mety pod wieżą widokową. A tam zawodnicy, 
czasem dosłownie padając na twarz, czasem sprintersko przy-
spieszając na ostatnich metrach, a czasem po prostu w spokojnym 
marszobiegu dostawali pamiątkowe medale. Po chwili odpoczyn-
ku krótkie zejście do stacji wyciągu, bo na dole, w karczmie pod 
Czantorią, dzięki uprzejmości właścicieli, czekał już na wszyst-
kich energetyczny żurek.                                   Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 15.09.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
18.09    Cent. Leków MAX      ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
19.09    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

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

17.09  godz. 17.00  Wernisaż malarstwa Mileny Brudkowskiej, Galeria  
        Rynek 4 
17.09 godz. 17.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Poniwiec, Nad- 
	 	 		 	 	 		 leśnictwo	Ustroń
18.09 godz.  8.30   Festyn Charytatywny dla Piotra Glenca, stadion	ul. 
	 	 		 	 	 		 Sportowa,	Gościniec	Równica	
18.09 godz.  9.00   Sprzątanie Polany i Jaszowca, info na str. 2
18.09 godz. 10.00 Bieg Rokity,	Karczma	Góralska	ul.	Nadrzeczna
18.09 godz. 19.00  5 Rajdowy Ustroń, informacje na str. 2
19.09 godz. 10.00 5 Rajdowy Ustroń, informacje na str. 2
19.09 godz. 15.00 Rodzinny Piknik, spektakl dla dzieci, animacje, 
        warsztaty, Amfiteatr,	wstęp	darmowy
21.09 godz. 17.30 Zebranie mieszkańców dzielnicy Hermanice, wiata 
	 	 		 	 	 				za	kościołem	OO.	Dominikanów
22.09 godz. 18.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Lipowiec, OSP 
	 	 		 	 	 		 Lipowiec
26.09 godz. 9-13   Skarby stela, targowisko	miejskie	
26.09 godz. 10.00 28. Marszobieg na Czantorie Wielką, start	Rynek
26.09 godz. 18.00  Spektakl „Ławka”, Sala	widowiskowa	MDK	Praża- 
	 	 		 	 	 		 kówka,	wstęp	wolny
28.09 godz. 17.00  Zebranie mieszkańców dzielnicy Polana, Hotel	 
	 	 		 	 	 		 Kolejarz		ul.	Stroma	2
28.09 godz. 18.00 Poznaj krainę kangurów od środka - w godzinę 
        dookoła Australii, Czytelnia	MDK	Rynek	4

Może mogę w czymś pomóc?                                Fot. L. Szkaradnik

37/2021/4/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) szyna budowlana, 8) gatunek literacki, 9) coś 
kiepskiego, 10) w ręku stolarza, 12) klub żużlowy z Torunia, 
14) stolica Podkarpacia, 15) ocena czegoś-kogoś, 16) for-
mowany przez harcerzy, 19) kultowy polski zespół rockowy,  
22) lepsze od marmolady, 23) cyganeria artystyczna, 24) nie-
jedna w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
PIONOWO: 2) część walki na ringu, 3) popularny chór „mni-
chów” śpiewający przeboje, 4) mały Adam, 5) pełne paliwa,  
6) przydatne w kuchni, 7) wulkan we Włoszech, 11) z przeką-
sem o stolicy Polski, 13) kuzyn tabaki, 17) owce na wypasie, 
18) wielgachny kamień, 20) kwaśna przyprawa kuchenna,  
21) gruby wieprz.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 24 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 35

JAK WRZESIEŃ TO JESIEŃ

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.
 

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Grażyna Jasińska z Ustronia, os. 
Manhatan Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.                        Fot. M. Niemiec

rodziców lub opiekunów na spotkania organizacyjne dla 
zapisanych uczestników:
20 września (poniedziałek) godz. 16.00, sala 8
Zajęcia plastyczne oraz manualne – instruktor A. Nagy
21 września (wtorek) godz. 16.00, sala 7
Zajęcia taneczne (Street Dance, Hip-Hop) – instruktor A. Darm-
staedter – KOLOR, ECHO, ABSURD
22 września (środa) godz. 16.00, sala 7
Zajęcia taneczne (mażoretki, taniec nowoczesny) – instruktor  
K. Rymanowska – RYTM, UŚMIECH, FANTAZJA
23 września (czwartek) godz. 18.00,  sala widowiskowa – pierw-
sze zajęcia praktyczne 
Zespół wokalno-instrumentalny „Purple Sky” – instruktor  
P. Sobek
24 września (piątek) godz. 16.00, sala 7
Breaking – instruktor W. Twardzik – WŁADCA PARKIETU, 
BIBOJSI, eMDeKa Kru.

MIEJSKI DOM KULTURY 
„PRAŻAKÓWKA”ZAPRASZA

NOWY ROK 
AKADEMICKI 
2021/2022

Uniwersytet Trzeciego Wieku planuje wznowić działalność po 
rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Mając 
na względzie obowiązek zorganizowania bezpiecznych zajęć dla 
seniorów, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie wirusem 
Covid - 19 oraz ze względu na dalszą trudną sytuację epidemio-
logiczną zmuszeni jesteśmy do podjęcia trudnej decyzji. 

 Na podstawie uchwały nr 2/2021 Zarządu Fundacji Esprit z dnia 
30 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dla członków UTW  
w roku akademickim 2021/22 określamy zasady udziału w orga-
nizowanych formach zajęć. Osoby deklarujące wolę uczęszczania 
na zajęcia zobowiązane są do okazania uprawnionym członkom 
Rady Programowej zaświadczenia o przyjęciu szczepionek przeciw 
COVID-19 (paszport Covidowy).Osoby niezaszczepione mogą brać 
udział w zajęciach po okazaniu prowadzącemu zajęcia wyników testu 
antygenowego na obecność wirusa Sars-Cov-2 wykonanego w ciągu 
48 godzin przed zajęciami. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie 
mogą przyjąć szczepionek przeciw COVID-19, powinny przedłożyć 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające taką sytuację.

Zapisy na zajęcia poszczególnych sekcji wraz z opłatą składki człon-
kowskiej za I semestr w wysokości 40 zł (10 zł/miesiąc) przyjmujemy  
w najbliższe wtorki września tj. 21 i 28 w Akademii Esprit. Szczegóły 
na stronie internetowej Akademii Esprit oraz Miasta Ustroń, tablicy 
ogłoszeń i w sekretariacie Akademii. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich seniorów do bezpiecznej aktywności i miłego spędzenia czasu. 
Jednocześnie informujemy, że przewiduje się podwyższenie składki 
członkowskiej w II semestrze do 50 zł za semestr. Opłata za zajęcia 
(60 min.) wynosi w bieżącym roku akademickim 10 zł za godzinę 
(Uchwała Rady Programowej nr 2/2021).

Inauguracja nowego roku akademickiego planowana jest w dniu  
1 października 2021 r. o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka”. W programie spotkanie autorskie z Jackiem Cyganem. 
Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego ilość miejsc ograniczona 
do 150 osób. Słuchacze i sympatycy UTW pragnący wziąć udział  
w inauguracji proszeni są o zapisanie się osobiście lub telefonicznie 
na liście znajdującej się w sekretariacie Akademii Esprit, MDK „Pra-
żakówka” lub w Informacji Turystycznej. Wstęp wolny. Cieszymy 
się bardzo na wspólne spotkanie.              Rada Programowa UTW 
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ZWYCIĘZCY RAJDU 
AKROPOLU

Sześć wygranych odcinków specjalnych 
i jedenaście ukończonych w czołowej 
trójce. Świetne tempo na trasach Rajdu 
Akropolu zaprezentowali Kajetan Kajeta-
nowicz i Maciej Szczepaniak, zdobywając 
drugie miejsce w kategorii WRC 3. Jednak 
w niedzielę wieczorem, po zakończeniu 
Rajdu Akropolu sędziowie opublikowa-
li decyzję, w której zdyskwalifikowali  
z zawodów duet Rossel/Coria, zwycięz-
ców kategorii WRC 3. Części zawieszenia 
w samochodzie Francuzów były niezgod-
ne z homologacją. Oznacza to, że punk-
ty za wygraną otrzymują Kajetanowicz  
i Szczepaniak.

– Przychodzę do Was z zupełnie nie-
spodziewaną dla mnie informacją – wy-
grywamy Rajd Akropolu 2021! Decyzją 
sędziów nasi główni rywale, Yohan Rossel 
i Alexandre Coria, zostali wykluczeni 
z rajdu. W moim podejściu nic to nie 
zmienia - nadal robię swoje, a walka trwa 
– skomentował Kajetan Kajetanowicz, 
reprezentant LOTOS Rally Team. 

2 MIEJSCE 
W KATEGORII OPEN

12 września odbył się Bike Atelier MTB Ma-
raton 2021 - Wisła, w zawodach wystartował 
Remigiusz Ciupek i ukończył wyścig w kate-
gorii M4 na 2 miejscu, a w kategorii OPEN 
na miejscu 10. Do przejechania były 4 różne 
dystanse, a nasz zawodnik wybrał najdłuższą 
i najtrudniejszą trasę, z długimi, stromymi 
podjazdami i zjazdami, na której mierzą się 
zawodnicy, którzy są pewni swoich umiejęt-
ności i formy. W Wiśle była to trasa o długości 
57km i ponad 2200 m w pionie. 
 

OBRONIONY TYTUŁ 
MISTRZA POLSKI OCR 

11 września w Kutnie odbyły się Mistrzostwa 
Polski OCR. Ustroń reprezentował Grzegorz 
Szczechla, broniąc tytułu z zeszłego roku. 
Po zwycięstwie powiedział: Ależ się cieszę! 
Mistrzostwo Polski obronione. Nie przygo-
towywałem się do tak krótkiego wysiłku 
(15 minut), ostatni raz krótkie interwały 
biegałem chyba w marcu, ale się udało.  
W następnym tygodniu czekają go Mistrzo-
stwa Europy. Trzymamy kciuki i życzymy 
powodzenia.

UDOWODNILI 
POTENCJAŁ NA ŚLĄSKU
Załoga Jarosław i Marcin Szejowie pokazała 
się z fenomenalnej strony już na otwiera-
jącym dzień OS2 Wyry 1. Pomimo drobnej 
awarii bracia okazali się najlepszą załogą. 
To było ich pierwsze odcinkowe zwycięstwo 
w nowym samochodzie i nowym zespole. 
Dalsza rywalizacja przebiegała równie 
dobrze. Jednak walka na kolejnych odcin-
kach została zakończona przedwcześnie 
po tragicznym wypadku załogi Tomasz Pyra  
i Agnieszka Pyra na OS4. 

28. MARSZOBIEG 
NA CZANTORIĘ WIELKĄ
Termin: 26 września. Start: Rynek w Ustroniu 
godz. 10:00. Meta: Szczyt Czantorii Wielkiej. 
Dystans: ok 9,5 km. Przewyższenie: +/- 635 
m. Trasa biegu: Ustroń Rynek – ul. 9 Listopada 
– ul. Spacerowa – ul. Jelenica – pole biwakowe 
pod Małą Czantorią – żółty i czarny szlak tury-
styczny do szczytu Czantorii Wielkiej. Grupy 
wiekowe: Liczy się lata według roczników 
urodzenia. Mężczyźni: 18 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 
|50 – 59 | 60 lat i starsi. Kobiety: 18 – 29 | 30 – 
39 | 40 – 49 |50 lat i starsze. Zgłoszenia: Zapisy 
prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną 
w terminie do 20 września do godz. 18:00. 
Odbiór pakietów startowych w dniu imprezy 
w godz. 8:00 – 9:30. Limit uczestników: 100 
osób. Opłata: 30 zł za osobę. Uwaga: w dniu 
zawodów organizator nie przyjmuje zgłoszeń. 
Płatności wyłącznie on-line podczas procesu 
rejestracji (e-przelew dotpay). Zakończe-
nie biegu: Wręczenie trofeów sportowych, 
poczęstunek przy górnej stacji Kolei Linowej 
Czantoria. Nagrody, upominki, trofea: Za 
zajęcie miejsc 1 – 3 w każdej grupie wiekowej. 
Uwagi końcowe: Ubezpieczenie i start w biegu 
na własną odpowiedzialność. Organizatorzy: 
Urząd Miasta Ustroń Wydział Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Kolej Linowa Czantoria.


