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W numerze m.in.: Wysyłamy 
maile w sprawie Dominikań-
skiej, Wspomnienie o Ewie 
Bocek-Orzyszek, Poznajmy 
muzea po sąsiedzku cz.(2), 
Zebranie mieszkańców Poniw-
ca, Kolekcja przeżyć malarki, 
Zwycięstwo szczypiornistów, 
Medale dla szachistów, Paź-
dziernik miesiącem dobroci dla 
zwierząt.    
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WARTO ŻYĆ RAZEM

Nie wszystkie odznaczone pary przybyły na uroczystość do „Prażakówki”.  Fot. M. Niemiec

W OCZEKIWANIU 
NA IV FALĘ?

                                 

DOBRA ROBOTA, 
CHOĆ TO CZASEM 

MĘKA JEST

(cd. na str. 4)

Od września bez zastrzeżeń funkcjo-
nują ustrońskie szkoły. Na przestrzeni 
kilku tygodniu pojawił się tylko jeden 
przypadek pozytywnego wyniku testu na 
koronawirusa wśród pracowników placó-
wek szkolnych. Sytuacja ta miała miejsce 
w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 
im. Jerzego Michejdy w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 2. W środę 29 wrześ-
nia dyrektor Małgorzata Gil otrzymała 
z sanepidu potwierdzoną informację 
oraz wytyczne – uczniowie klas 7 i 8 
zostali skierowani na naukę zdalną do 
końca tygodnia (na dwa dni). Stało się 
tak z uwagi na to, że już od kilku dni 
nie mieli kontaktu z zakażonym pracow-
nikiem dydaktycznym. Niezaszczepieni 
uczniowie, w przeciwieństwie do za-
szczepionych, zostali dodatkowo objęci 
kwarantanną do soboty, 2 października. 
Dyrektor, pytana o powrót młodzieży 
do kształcenia on-line, odpowiedziała: 
– Absolutnie nie ma żadnych sugestii, 
aby szkoły miały w najbliższym czasie 
przejść na naukę zdalną. 
    Więcej na ten temat piszemy na str. 5.

Do tradycji należą spotkania z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, na które 
burmistrz Ustronia zaprasza dyrektorów 
placówek oświatowych i nauczycieli, 
by podziękować im za pracę i wręczyć 
nagrody. Uroczystości odbywają się  
w ustrońskich lokalach i w tym roku 
burmistrz Przemysław Korcz zaprosił 
gości do restauracji „Bahus”. 

Zebranych przywitał Zdzisław Bracha-
czek z Centrum Usług Wspólnych, zajmu-
jącego się finansami jednostek miejskich. 
Na wstępie przypomniał liczby, obrazu-
jące powagę sytuacji związanej z pan-
demią, którą przeżywaliśmy poprzedniej 
jesieni, i fakt, że z powodu koronawirusa  
w 2020 roku nie odbyło się spotkanie władz  

Mimo podniosłego charakteru uroczy-
stości, w sali widowiskowej Miejskiego 
Domu Kultury „Prażakówka” panowała 
rodzinna atmosfera. Głównymi boha-
terami byli wprawdzie seniorzy, ale na 
widowni zasiadały rodziny, słychać było 
dziecięce głosy wnuków i prawnuków. 

Zebranych przywitała kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Beata Chlebek, która 
powiedziała m.in.:

– Tak duża liczba małżeństw obcho-
dzących jubileusze długoletniego pożycia 
wynika najprawdopodobniej z tego, że 
Ustroń to nie tylko wyjątkowe miejsce na 

Ziemi, ale też wyjątkowi mieszkańcy, dla 
których małżeństwo i rodzina to wartości 
ponadczasowe. Zapewne wiele racji mają 
ci, którzy powiadają, że nie wymyślono 
dotąd lepszej recepty na szczęście, jak ży-
cie we dwoje. Państwo jesteście dowodem 
na to, że warto żyć razem i dbać o trwałość 
swojego związku. Choć dzielenie życia 
we dwoje to sprawa niełatwa, wymagająca 
wielu kompromisów i cierpliwości, to 
bliskość drugiego człowieka, który jest 
zawsze obok, z którym można dzielić 
smutki i mnożyć szczęście, jest nagrodą 
bezcenną.

Jadwiga i Teofil Grendowiczowie to w Ustroniu małżeństwo z najdłuższym stażem. 
Przeżyli ze sobą 71 lat. Niestety stan zdrowia nie pozwolił im uczestniczyć w uro-
czystości, ale kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Chlebek wyraziła nadzieję, 
że za 4 lata będą mogli z innymi jubilatami świętować Brylantowe Gody. W tym 
artykule czytelnicy znajdą nazwiska dwóch małżeństw, które obchodzą w tym roku 
70-lecie zawarcia związku (Kamienne Gody), jednego z 68-letnim stażem, dwóch z 
65-letnim stażem (Żelazne Gody) i aż 16 z 60-letnim stażem (Diamentowe Gody),  
a także 47 małżeństw obchodzących 50. rocznicę ślubu (Złote Gody), które z tej 
okazji zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyzna-
wanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
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się na Cmentarzu Komunal-
nym w Cieszynie. Do tej pory  
w grobie umieszczono 18 urn 
z dziecięcymi prochami, zaś 
15 października dwie kolejne. 
Pochówek poprzedziła msza  
z modlitwą ekumeniczną. 

Jeszcze do końca lat 90. ko-
szykarki LKS Cieszynianka 
odnosiły sukcesy na ligowych 
parkietach. Z powodu kłopo-
tów finansowych klub zawiesił 
działalność i nie wznowił jej do 
dzisiaj. Nie ma również drużyn 
koszykarzy KS Piast Cieszyn  
i KS MOSiR, które występowa-
ły w II lidze i też zniknęły z po-
wodu braku funduszy. Obecnie 
do tradycji nawiązuje drużyna 
Stela Cieszyn.                        (nik)

stronie. Gazociąg granicę prze-
kracza pod dnem rzeki Olzy, 
a dalej rury prowadzą przez 
Cieszyn, Hażlach, Dębowiec, 
Skoczów do Pogórza.

W Lesznej Górnej najstarszym 
zabytkiem jest płyta nagrobna 
z 1678 roku, która znajduje się 
na przykościelnym cmentarzu. 
Uwagę zwraca późnobarokowa 
figura św. Jana Nepomucena 
stojąca po drugiej stronie drogi 
naprzeciwko kościoła. 

Pod Małą Czantorią odsło-
nięto po renowacji Pomnik 
Partyzantów. Postawiono go  
w latach 50. minionego stulecia 
w miejscu rozstrzelania przez 
Niemców (w 1943 roku) sześ-

ciu żołnierzy Armii Krajowej  
z Oddziału „Czantoria”. 

Śląski Urząd Wojewódzki  
w Katowicach podał listę 
placówek szkolnych, któ-
re dostaną dofinansowanie  
w tegorocznej edycji programu 
„Aktywna tablica”. Na liście 
jest 314 pozytywnie rozpatrzo-
nych wniosków, w tym ponad 
dwadzieścia z powiatu cieszyń-
skiego. Kwota wsparcia dla 
podstawówek i szkół średnich 
wynosi od 12 480 zł do 35 
000 zł.

15 października odbył się 
kolejny pochówek w Grobie 
Dzieci Utraconych, który od 
jesieni 2018 roku znajduje 

to i owo
z 

okolicy
10 lat temu, premierzy Pol-
ski i Czech, Donald Tusk  
i Petr Nečas, odkręcili gazowy 
zawór na stacji pomiarowej  
w Cieszynie. 14 września 2011 
roku otwarcie transgraniczne-
go gazociągu stało się faktem. 
Polsko-czeski gazociąg o śred-
nicy 500 mm liczy 31,5 km dłu-
gości, z czego 22-kilometrowy 
odcinek biegnie po polskiej 

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

WYSYŁAMY MAILE 
W SPRAWIE 

DOMINIKAŃSKIEJ
Trwa planowanie budżetu województwa śląskiego na rok 2022, 

w związku z czym radna Dorota Walker zachęca do przypomi-
nania radnym Sejmiku Województwa Śląskiego o konieczności 
przeznaczenia pieniędzy na przebudowę skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 941 z ul. Dominikańską i Kozakowicką w Her-
miacach. Na swoim facebookowym profilu napisała:

„!!!SKRZYŻOWANIE NA DW 941 W HERMANICACH!!!
Projekt już jest gotowy, ale potrzebne są pieniądze na jego 

realizację. Zbliża się czas planowania budżetu Województwa 
Śląskiego i proszę wszystkich, aby zwrócili się do Radnych Sej-
miku o zabezpieczenie środków na tę inwestycję. 

Mamy wsparcie pana przewodniczącego Jana Kawuloka oraz 
pana Andrzej Molina. Teraz potrzebujemy przekonać innych. 
Zebraliśmy prawie 3000 podpisów pod petycją w 2019 r., myślę 
że damy radę. Napiszmy maile lub wiadomości w social mediach 
do naszych Radnych. Tu podaję dane lokalnych przedstawicieli, 
ale można pisać także do innych – w końcu z DW 941 korzystają 
mieszkańcy z całego Śląska. 

Na dole mała ściąga: Stanisław Baczyński stanislaw.baczyn-
ski@slaskie.pl, Ewa Żak ewa.zak@slaskie.pl, Agnieszka Biegun 
agnieszka.biegun@slaskie.pl, Klaudiusz Komor klaudiusz.ko-
mor@slaskie.pl, Magdalena Cieślar magdalena.cieslar@slaskie.pl

Szanowny Panie / Szanowna Pani,
Proszę o zabezpieczenie środków na realizację projektu prze-

budowy skrzyżowania ul. Katowickiej, ul. Dominikańskiej i ul. 
Kozakowickiej w Ustroniu (DW 941) w Budżecie Województwa 
Śląskiego na 2022 r. Z wyrazami szacunku...(imię i nazwisko)”

KONKRETNE ROZWIĄZANIA 
DLA DW941

8 października odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia 
Bezpieczna Obwodnica Ustronia. Dyskutowano o rozwiązaniach, 
które można by wprowadzić na drodze DW941 w dzielnicy 
Polana, a miałyby one na celu poprawę bezpieczeństwa oraz 
rozładowanie zatorów tworzących się przy wyjeździe spod Kolei 
Linowej „Czantoria”. Uczestnicy spotkania sformułowali kon-
kretne rozwiązania, które prześlą do Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach oraz władz województwa.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna 
Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu 

zapraszają na uroczystość 
nadania Technikum im. dr. Alojzego Waszka 

oraz 
Branżowej Szkole I stopnia im. dr. Jana Jarockiego.

Ceremonia odbędzie się 3 listopada o godz. 10:00 
w MDK „Prażakówka”.

Program uroczystości: 
1. Odśpiewanie hymnu państwowego 2. Powitanie gości 3. Przybli-
żenie sylwetek dr. A. Waszka i dr. J. Jarockiego oraz uzasadnienie 
ich wyboru na patronów szkoły  4. Odczytanie Uchwały Rady 
Powiatu  5. Wystąpienie przedstawicieli organu prowadzącego, 
dyrektora szkoły i zaproszonych gości 6. Część artystyczna – montaż 
słowno-muzyczny połączony z występem kapeli „Beskidzcy Zbóje”  
7. Przejście do Zespołu Szkół Technicznych przy ul. 3 Maja 15  
w Ustroniu, zwiedzanie szkoły, poczęstunek.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia na uroczystość do 
dnia 28 października br. tel. 33 854 35 43 lub 785 916 048, e-mail: 
sekretariat@zstustron.pl



21 października 2021 r.    3

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

42/2021/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Helena Poloczek  lat 84   ul. Źródlana
Teresa Waluś     lat 67    ul. Górecka

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

*   *   *

OBOWIĄZKOWE 
DOSTOSOWANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Informujemy właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Miasta Ustroń, że zgodnie z Uchwałą NR V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie: 
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw, istnieje konieczność wymiany instalacji eksploato-
wanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub 
nieposiadających tabliczki znamionowej do 31.12.2021.

Ponadto w uchwale znajdują się poniższe obostrzenia dotyczące 
eksploatacji urządzeń grzewczych w kolejnych latach:

b) od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploato-
wanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, 

c) od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploato-
wanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

d) od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających 
wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla 
klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dostosowania 
systemów grzewczych w swoich budynkach do obowiązujących 
przepisów we własnym zakresie. Istnieje możliwość pozyskania 
środków finansowych na przedmiotowy cel z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach w ramach programu Czyste Powietrze. Miasto Ustroń 
udziela dotacji na przedmiotowy cel od 2012 r. 

W 2021 r Miasto Ustroń udzieliło dofinansowania do wymiany 
100 nieekologicznych urządzeń grzewczych, w chwili obecnej 
trwa rozliczenie podpisanych umów.

CZYSTE POWIETRZE
Miasto Ustroń wraz z Fundacją Oddychaj Beskidami zapra-

szają na spotkanie z mieszkańcami Ustronia, które odbędzie się 
29 października o godzinie 17.00 w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka”. Podczas spotkania zostaną przybliżone założenia 
programu Czyste Powietrze (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) przez konsul-
tantów Fundacji. 

*   *   *

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD 
NA UL. TARTACZNEJ

W związku z remontem linii kolejowej od 18 do 22 października 
(włącznie) zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Tartacznej. 

*   *   *

WARSZTATY Z ChorDagąArt 
Domek Pracy Twórczej zaprasza na warsztaty z ChorDagąArt. 

Zajęcia odbędą się w sobotę 23 października. Ze względu na 
obostrzenia covidowe obowiązują zapisy, koszt 20 zł, tel. kon-
taktowy 33 854 29 96 lub 600 504 638. 

12 października ok. godz. 19 funkcjonariusze z Ustronia zatrzymali 
przy rynku 57-letniego mieszkańca powiatu cieszyńskiego, kieru-
jącego Fordem. Mężczyzna prowadził na podwójnym gazie – miał 
w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.                                (eko) 

Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy 
Rodzinie oraz bliskim 

śp. Stefana Odehnala 
składają 

pracownicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu

42/2021/1/N

28. MARSZOBIEG NA CZANTORIĘ
24 października odbędzie się 28 Marszobieg na Czantorię, 

start o godz. 10.00 – rynek, meta – szczyt Czantorii Wielkiej.
Dystans około 8000 m, przewyższenie +/– 635 m
Trasa biegu: Ustroń rynek – ul. 9 Listopada – ul. Spacerowa –

ul. Jelenica – pole biwakowe pod Małą Czantorią – żółty i czarny 
szlak turystyczny do szczytu Czantorii Wielkiej.

Zgłoszenia drogą elektroniczną do 22 października do godz. 
18.00 pod adresem www.pomiaryczasu.pl (odbiór pakietów 
startowych w dniu imprezy w godz. 8.00-9.30), wpisowe 30 zł, 
limit osób 100.

*   *   *

Fot. FB - Skoczów i okolice-informacje drogowe 24/7
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42/2021/2/R

z pracownikami oświaty. W środę 13 paź-
dziernika życzenia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej składali: burmistrz Przemy-
sław Korcz, przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń Marcin Janik, przewodniczący 
Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Spo-
łecznej radny Artur Kluz, skarbnik Alek-
sandra Łuckoś, sekretarz miasta Ireneusz 
Staniek, prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Ustroniu Ewa Lankocz, kie-
rownik Centrum Usług Wspólnych Sylwia 
Moskal, główna księgowa CUW Kornelia 
Ornat-Wajner. 

Do zebranych zwrócił się burmistrz 
Korcz, który powiedział, że analizując 
spotkania z przedstawicielami oświaty, 
uświadomił sobie, że ciągle mówi o tym, 
że jest źle. Postanowił więc, że tym razem 
tego nie zrobi, co nie do końca mu się 
udało. 

– To ma być wyjątkowe spotkanie, bo 
wyjątkowa jest okazja. Nie będziemy się 
spierać o racje, o środki, tylko usiądziemy 
razem jako ludzie, którzy dbają o oświa-

tę w tym mieście. My pod względem 
finansowo-organizacyjnym, państwo pod 
względem merytorycznym i oczywiście 
w ramach swoich kompetencji również 
organizacyjnym. Z pełnym przekonaniem 
chcę powiedzieć trochę dosadnie i kolo-
kwialnie: „Dobra robota”. Dziękuję wam 
za codzienną pracę i za zaakceptowanie 
tych reform, które wprowadziliśmy. Zdaję 
sobie sprawę, że to nie było łatwe. Mam też 
świadomość, jaka trudna była wasza praca 
w okresie pandemicznym, w warunkach, 
których jeszcze nigdy nie doświadczy-
liśmy, kiedy trzeba było przeorganizo-
wać funkcjonowanie placówek, zapewnić 
uczniom, przedszkolakom bezpieczeń-
stwo, ale i edukację, i kontakt ze szkołami  
i przedszkolami. Dziękuję, że się męczycie 
z naszymi dziećmi. Jestem rodzicem, więc 
wiem, że to czasem męka jest. Dziękuję, 
że staracie się sprostać wyzwaniom współ-
czesnych czasów i wymaganiom rodziców, 
mimo że czasem są nierealne, jak ostatnio 
prośba o wprowadzenie wegańskich posił-
ków na stołówce. O finansach nie wypada 

mi mówić przy tej okazji, ale zdaję sobie 
sprawę, że ta trudna praca nie jest odpo-
wiednio wynagrodzona, ale to niestety nie 
od nas zależy. Życzę wszystkiego dobrego, 
zdrowia, odporności, sił, a najbardziej tego, 
żebyście mimo wszystkich trudności, czer-
pali satysfakcję ze swojej pracy, żebyście 
wciąż czuli, że to, co robicie jest ważne  
i ma znaczenie.

Po wręczeniu nagród Zdzisław Bra-
chaczek zwrócił się do pań, które we 
wrześniu rozpoczęły swoją pracę na sta-
nowisku dyrektorek: Małgorzaty Gil – 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 i Magdaleny Urbaś – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przed-
szkolnymi (sylwetki pań przedstawiliśmy  
w poprzednim numerze GU). Prowadzący 
uroczystość życzył paniom trafnych de-
cyzji, determinacji, wytrwałości i radził, 
korzystając z własnych doświadczeń, by 
stosowały się do maksymy Benjamina 
Franklina: „Mądrzy ludzie więcej uczą się 
od swoich wrogów, niż głupcy od przyja-
ciół.”                              Monika Niemiec

DOBRA ROBOTA, CHOĆ TO CZASEM MĘKA JEST
(cd. ze str. 1)

Nagrody Burmistrza Miasta Ustroń za wybitne osiągnięcia na rzecz ustrońskiej oświaty otrzymali: Małgorzata Kantor – nauczy-
cielka Przedszkola nr 4, Ewelina Wild – nauczycielka Przedszkola nr 7, Katarzyna Bystroń – wicedyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1, Alina Brudny – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Jolanta Kocyan – wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi (w zastępstwie dyrektor SP-3 z OP Magdalena Urbaś), Anna Gawlik 
– wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Tomasz Postrzednik – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.   
                                                                                                                                                                                          Fot. M. Niemiec
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W OCZEKIWANIU NA IV FALĘ?

Po tygodniu dołączyły do nich szkoły 
podstawowe, a mianowicie dzieci i mło-
dzież z klas IV-VIII. Premier Morawiecki 
ogłosił wówczas, że od soboty 24 paź-
dziernika cała Polska zabłyśnie na czerwo-
no, a obywateli czekają nowe obostrzenia 
i zasady bezpieczeństwa. Pamiętamy 
jeszcze jakie? Oprócz części placówek 
edukacyjnych zamknięto również lokale 
gastronomiczne i restauracje, zawieszono 
działalność basenów, aquaparków, siłow-
ni, sanatoriów, osoby do 16 r. ż. miały 
przemieszczać się między 8.00-16.00 pod 
opieką dorosłego, wprowadzono też znie-
nawidzone – zwłaszcza przez młodszych, 
pędzących do pracy obywateli – godziny 
dla seniora. To oczywiście tylko wybrane 
zasady bezpieczeństwa, które obowią-
zywały w ubiegłym roku, ale już po tej 
krótkiej lekturze możemy dostrzec różnice 
między stanem zesłorocznym i aktualnym. 

POZIOM ZASZCZEPIENIA 
MIESZKAŃCÓW

Na stronie rządowej gov.pl dostęp-
ne są statystyki, z których wynika, że 
na chwilę obecną (tj. 13 października)  
w Ustroniu zaszczepiły się 8.364 osoby 
(52,3%), w pełni zaszczepionych jest  
8.163 mieszkańców (51%) z 15.989 ustro-
niaków. Najwięcej osób zaszczepionych 
znajduje się w przedziale wiekowym 
40-59 (2.559), w innych grupach to od-
powiednio: 376 (12-19), 1.907 (20-39), 
1.620 (60-69) i 1.902 (70+). W rankingu 
ogólnopolskim zajmujemy 554 miejsce. 
Dla porównania w Skoczowie w pełni 
zaszczepionych jest 12.188 (45,4%) na 
26.788, a w Wiśle 4.443 (40,3%) na 11.007 
mieszkańców. 

Statystyki statystykami, ale chyba naj-
ważniejszym jest to, jak mają się one do 
liczby zakażonych koronawirusem sprzed 
roku. Otóż 13 października mieliśmy  
w Ustroniu 155 takich osób. Kwarantanną 
na dzień raportu objętych było 27 miesz-
kańców, nadzorem epidemiologicznym 
6. Ozdrowiały wówczas 103 osoby. Nie-
stety nie możemy przedstawić aktualnych 
danych dla naszego miasta, ponieważ 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Cieszynie nie prowadzi już 
takich statystyk. 

Możemy jednak przyjąć szerszą per-
spektywę, która da nam prawdopodobnie 
bardziej istotną informację. Otóż w całym 
województwie śląskim 13 października 
mamy 131 nowych zakażeń (a więc mniej 
niż w samym Ustroniu minionej jesieni) 
w stosunku do 441 z ubiegłego roku.  
W Polsce z kolei mieliśmy w tym dniu 
2.640 nowych zakażonych w odniesieniu 
do 5.068 z roku 2020. Dodać można jesz-
cze, że liczba zajętych łóżek z powodu 
COVID-19 wynosi na wspomnianym te-

renie 131/863 i 10 łóżek respiratorowych 
z 55 dostępnych dla pacjentów. 

JEST LEPIEJ
Czy na tej podstawie można już mówić 

o jakiejś zależności? Trudno nie zauwa-
żyć, że sytuacja po wykonanych szcze-
pieniach wydaje się być zdecydowanie 
lepsza. Liczba zakażonych w naszym 
kraju spadła w stosunku do zeszłego roku 
niemal o połowę, szpitale nie są tak prze-
pełnione jak minionej jesieni, korzystamy 
z prawie wszystkich dostępnych usług, 
respektując – coraz częściej w mniejszym 
niż większym stopniu – podstawowe 
zasady bezpieczeństwa. Tu warto jed-
nak przypomnieć, że w dalszym ciągu 
obowiązuje nakaz noszenia maseczki  
w miejscach publicznych, takich jak 
sklepy, galerie handlowe, autobusy, koś-
cioły, szkoły, uczelnie itd. Z perspektywy 
zbliżającego się Święta Zmarłych istotną 
może być informacja, że na cmentarzach 
obecnie ust i nosa zasłaniać nie trzeba, 
oczywiście, jeżeli możliwe jest zachowa-
nie co najmniej 1,5-metrowej odległości 
między pieszymi. 

FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ 
Zapewne z ulgą odetchnęli po waka-

cjach rodzice, których dzieci wróciły do 
szkoły po siedmiomiesięcznej przerwie. 
Dużym zaskoczeniem zarówno dla na-
uczycieli, jak i uczniów była decyzja o ich 
otwarciu w maju – najpierw w systemie 
hybrydowym, następnie tradycyjnym. 
Nikt jednak nie miał wątpliwości, że ten 

czas posłuży przede wszystkim odbudo-
waniu relacji. Choć wielu z nas poddało 
decyzję rządu w wątpliwość, to gdyby nie 
ten krótki okres, dydaktycy spotkaliby 
swoich podopiecznych niemal dopiero 
po roku. Kolejny raz młodzież pozba-
wiona zostałaby wycieczek klasowych 
czy chociażby uroczystego zakończenia 
roku. Jak sytuacja wygląda aktualnie? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzeliśmy 
się podstawówkom. W skali Polski nauka 
w systemie stacjonarnym odbywa się  
w ok. 98,1% (7.661 placówek), w trybie 
zdalnym (5) i mieszanym (146). 

W szkołach obowiązują przedwaka-
cyjne zasady bezpieczeństwa: uczniowie 
mają wyznaczone swoje klasy, w których 
spędzają również przerwy w obecności 
nauczyciela, przysługuje im jedna dłuższa 
przerwa korytarzowa, dopuszczalne jest 
także wyjście z klasą poza salę, jeżeli 
w holu nie znajdują się dzieci lub mło-
dzież z innej klasy. Właśnie dzięki takiej 
organizacji możliwe jest wysłanie do 
domów na naukę zdalną tylko wybranych 
oddziałów, a nie zamknięcie całej szkoły 
w przypadku pozytywnego wyniku testu 
na koronawirusa w grupie wychowanków 
lub dydaktyków. W dalszym ciągu zaleca 
się zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach 
wspólnych oraz dezynfekcję rąk przed 
wejściem do szkoły. 

CO DALEJ
Wiceminister Zdrowia, Waldemar Kra-

ska, twierdzi, że czwarta fala epidemii 
koronawirusa jest już w Polsce, a najważ-
niejszą bronią, aby ją zminimalizować, są 
szczepienia. Choć nie chronią one w 100% 
przez zachorowaniem, to zdecydowanie 
łagodzą jego przebieg. Kwestia szcze-
pień pozostaje w dalszym ciągu sprawą 
indywidualną, a my do naszych Czytel-
ników apelujemy o ostrożność i dbałość 
o odporność i stan zdrowia, zwłaszcza  
w tym newralgicznym, jesiennym okresie.  

                                      Edyta Kostka

W lutym 2021 r. Miasto Ustroń podpisało umowę z wykonawcą na modernizację trasy rowe-
rowej łączącej miasto Ustroń z gminą Brenna i gminą Wisła realizowanej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rowerem przez Beskidy – etap I”. W tym roku zostały rozpoczęte 
roboty budowlane, które będą kontynuowane do końca 2022 r. Na zdjęciu parking przy 
ulicy Wiklinowej w Nierodzimiu, gdzie trwają prace i gromadzone są materiały niezbędne 
do budowy ścieżki.                                                  Fot. E. Kostka

W ubiegły wtorek minął rok od zamknięcia szkół ponadpostawowych w powiecie 
cieszyńskim z powodu pandemii wywołanej przez COVID-19. 15 października 2020 
roku Rządowy Sztab Zarządzania Krzyzysowego oznaczył zamieszkany przez nas 
teren jako czerwoną strefę. W związku z tym, cztery dni później, uczniowie liceów, 
techników, szkół branżowych, policealnych, a także szkół wyższych, zamiast przy 
szkolnych ławkach, zasiedli lub zalegli przed ekranami komputerów w domowym 
zaciszu bądź harmiderze. 
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WSPOMNIENIE O EWIE BOCEK-ORZYSZEK

 Życie bywa nieprzewidywal-
ne, pisze bardzo różne scenariu-
sze, a te które traktują o nagłym 
ludzkim odejściu w inny wymiar 
bez możliwości powrotu, są dla 
pozostających na ziemi smutne, 
nie do przeżycia, a czasem wręcz 
tragiczne.

Nikt ani przez moment nie po-
myślałby, że przyjdzie nam tak 
szybko, na zawsze pożegnać śp. 
Ewę BOCEK-ORZYSZEK, dyry-
gentkę i muzyka, która całe swoje 
życie zawodowe poświęciła tej 
branży. W służbie muzyki, jak na-
pisał jej zmarły 14 marca br. mąż, 

Henryk Orzyszek, przetrwała ponad 40 lat. Związek małżeński 
z nim zawarła w 1983 r. czyli 38 lat temu. Wdową była tylko pół 
roku. Pozostawiła szwagra, ks. Stanisława Dordę, siostrzenicę 
Magdalenę, siostrzeńca Bogusława z rodzinami oraz dalszych 
krewnych.

 Urodziła się 7 września 1946 r. w Ustroniu w tutejszej rodzinie 
pastorskiej, jako młodsza córka Pawła Bocka i Heleny Śmiłow-
skiej. Ojciec przez pół wieku był proboszczem parafii ewangeli-
cko-augsburskiej. Być może Ewa poszła w ślady swojej starszej 
siostry, Marii, bowiem w niespełna szóstym roku życia rozpoczęła 
naukę gry na fortepianie u organisty i kompozytora, Jana Gawlasa 
z Cieszyna, późniejszego docenta i rektora Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Katowicach (ob. Akademii Muzycznej). Już 
jako bardzo młoda osoba bywała organistką na nabożeństwach 
prowadzonych przez ojca w beskidzkich miejscowościach,  
a później nawet w Bytomiu, Laryszowie i Chorzowie. 

Edukację rozpoczęła w ustrońskiej Szkole Podstawowej nr 
2 oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie, w klasie 
fortepianu, a następnie w Państwowym Liceum Muzycznym  
w Katowicach. Studia ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Katowicach, gdzie obroniła dyplom z teorii muzyki 
i kompozycji.

Po studiach rozpoczęła pracę w Państwowej Szkole Muzycznej  
I stopnia w Zabrzu, gdzie uczyła zasad muzyki, harmonii, kształ-
cenia słuchu i improwizacji na Wydziale Rytmiki. Ponad 35 lat 
była wykładowcą w Instytucie Muzyki na Wydziale Pedago-
giczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadziła 
metodykę nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych. Brała 
udział w wielu sesjach naukowych.

Miała na swoim koncie wielorakie imprezy, z których naj-
ważniejsze to: 15 cykli Wiślańskich Dni Muzyki Organowej, 
tj. 90 koncertów. W kościołach na Śląsku prowadziła koncerty 
muzyki wokalnej i instrumentalnej. Wygłaszała referaty, a 
także była jurorką w przeglądach, festiwalach i olimpiadach 
muzycznych. W swoim dorobku posiada publikacje naukowe  
i popularno-naukowe. Jest współautorką książek „Kompozytorzy  
i muzykolodzy środowiska katowickiego” oraz „Witaj majowa 
jutrzenko – Pieśni okresu Konstytucji 3 Maja”, a także autorką 
„Zeszytów nutowych”. Zasiadała ponadto w Radzie Programowej 
Śląskiej Biblioteki Muzycznej. Chociaż od 1975 r. zamieszki-
wała w Chorzowie, od prawie 40 lat prowadziła, jako dyrygent  
i kierownik artystyczny w swoim rodzinnym mieście, Kameralny 
Zespół Wokalny „Ustroń”, który od lat 80. XX wieku działał pod 
patronatem miejscowego Urzędu Miasta i był zrzeszony w biel-
skim oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Zespół kon-
certował kilkaset razy w kościołach, domach opieki, uświetniał 
imprezy miejskie. Zapraszany był również do Niemiec i Czech. 

Ewa Bocek-Orzyszek to postać nietuzinkowa, osobowość 
utalentowana muzycznie, która służyła swoimi zdolnościami 
nie tylko jako pedagog, wykładowca, ale także inicjator różnych 
przedsięwzięć, organizator, juror, dyrygent i kierownik artystycz-
ny, autor resortowych publikacji. Stworzyła coś, co będzie żyło 
i stanowiło dziedzictwo muzyczne dla następnych pokoleń. Jej 

szeroki zakres dokonań został zauważony i doceniony przyzna-
niem wielu odznaczeń. Za działalność pedagogiczną otrzymała 
Srebrny Krzyż Zasługi, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego, 
Srebrną Odznakę „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”, na-
tomiast za działalność artystyczną Odznakę „Za zasługi dla wo-
jewództwa bielskiego”, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, 
Złotą Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Nagrodę 
im. St. Moniuszki, Srebrny Medal Miasta Frankfurtu nad Menem 
oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych. Została również 
uhonorowana „Różą Lutra” przez Diecezję Katowicką kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. W Ustroniu otrzymała Dyplom 
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” i List Gra-
tulacyjny Burmistrza Miasta Ustroń. Kameralny Zespół Wokalny 
„Ustroń” natomiast otrzymał Złotą Odznakę Honorową Zarządu 
Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bielsku-Białej 
i List Gratulacyjny Burmistrza Miasta Ustroń.

Uroczystość żałobna odbyła się 11 października 2021 r.  
w ustrońskim kościele ewangelicko-augsburskim ap. Jakuba Star-
szego. Prowadzili ją dwaj proboszczowie, ks. Dariusz Lerch, który 
odczytał pożegnanie w imieniu członków KZW „Ustroń” oraz 
zaproszony, ks. Bogusław Cichy z Chorzowa. Mottem biblijnym 
były słowa: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J. 11,25)”. Do finalnych wy-
stąpień dołączyli kolejno: prof. Krystyna Turek z Instytutu Sztuki 
Muzycznej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Andrzej Wójcik, 
sekretarz Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr w Katowicach, prezes Chóru Mieszanego „Lutnia” z Cho-
rzowa, Janusz Karaś, któremu asystował poczet sztandarowy oraz 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. St. Moniuszki  
w Zabrzu, Małgorzata Tyszer. Pod adresem zmarłej padały same 
superlatywy, m.in. iż była człowiekiem wielkiej miary, szanowa-
nym nauczycielem akademickim, osobą lubianą, serdeczną, życz-
liwą, prawą, lojalną, pogodną, optymistką z poczuciem humoru, 
mistrzem słowa. Jej życie okazało się najwyższej klasy koncertem, 
wzorem godnym naśladowania. Ceremonię śpiewem uświetnił 
chór ewangelicki pod dyrekcją Szymona Staniszewskiego. Na 
skrzypcach zagrała swojej wychowawczyni uczennica, kierownik 
Ogniska Muzycznego Towarzystwa Kształcenia Artystycznego 
w Ustroniu, Agnieszka Durlow z akompaniamentem Justyny 
Gazdy na organach. Na zakończenie wystąpił Jakub Gazda  
w grze na trąbce.

Bohaterka wspomnienia odeszła w Dzięgielowie 25 września 
br. w wieku 75 lat. Spoczęła w grobie rodzinnym na miejsco-
wym cmentarzu ewangelickim w towarzystwie rzeszy osób 
chcących oddać ostatni hołd jej życiu i zacnej pamięci, wśród 
których byli najbliżsi, przedstawiciele władz samorządowych, 
uczelnianych, szkolnych, placówek kultury, członkowie chórów, 
stowarzyszeń, dawni sąsiedzi, przyjaciele i znajomi nie tylko po-
chodzący z małej ojczyzny – Śląska Cieszyńskiego, ale i ojczyzny  
z wyboru – Górnego Śląska. Niech rodzinna, ustrońska ziemia 
pomiędzy Równicą i Czantorią da jej wieczne odpoczywanie,  
a dzieła, które pozostawiła, niechaj służą potomkom dla zacho-
wania tradycji i tożsamości kulturowej.            Elżbieta Sikora 

Wszyscy umrzemy. Celem nie jest żyć wiecznie, celem jest stworzyć coś, co będzie żyło.
 Chuck Palahniuk

Koncert KZW Ustroń z okazji jubileuszu 80-lecia prof. Jana Szcze-
pańskiego w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, 26 X 1993 r.
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REGULAMIN TĘŻNI I PIJALNI

Zanim napiszemy relację z październi-
kowej sesji, jeszcze tematy z wrześnio-
wego posiedzenia. Radni podjęli uchwałę  
w sprawie uchwalenia regulaminów okre-
ślających zasady korzystania z gminnych 
obiektów użyteczności publicznej w Ustro-
niu przy ul. Sanatoryjnej, a konkretnie 
chodzi o Pijalnię Wód, położony przy niej 
Park Zdrojowy i Tężnię Solankową.  

W pierwszym regulaminie czytamy 
m.in., że w Pijalni Wód znajdują się dwa 
punkty czerpania wody źródlanej, o pod-
wyższonej mineralizacji wynoszącej około 
560 mg/l, zaliczanej do wód wodorowęgla-
nowo-wapnowo-sodowych pochodzącej 
za źródła „Amelia”, że Pijalnia jest do-
stępna nieodpłatnie, a osoby zamierzające 
skorzystać z kuracji pitnej zobowiązane 
są we własnym zakresie zaopatrzyć się  
w naczynia jednorazowe lub czyste naczy-
nia wielorazowe. Zakupu naczyń jednora-
zowych można również dokonać w recep-
cji znajdującej się w budynku. Zabronione 
jest wchodzenie, czerpanie oraz picie wody 
z fontanny znajdującej się w Pijalni. 

Z drugiego regulaminu dowiadujemy 
się, że na terenie Parku Zdrojowego obo-
wiązuje całkowity zakaz: wprowadzania  
i przebywania psów bez smyczy, a w przy-
padku psów rasy uznanej za agresywną 

bez smyczy i kagańca oraz że z urządzeń 
znajdujących się na terenie Parku Zdro-
jowego należy korzystać zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Tężnia Solankowa czyn-
na jest od 1 kwietnia do 31 października  
w godzinach ustalonych przez Zarządzają-
cego obiektem. Zakazuje się wchodzenia 
do niecki zbiornika solankowego oraz 
picia z niej wody. Ze względu na moż-
liwe przeciwwskazania do korzystania  
z Tężni Solankowej w przypadku nie-

których chorób, zaleca się, aby w razie 
wątpliwości w tym zakresie, skonsultować 
się z lekarzem przed ewentualną wizytą. 

Wszystkie trzy obiekty są monitorowane 
w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą 
być podstawą do pociągnięcia do odpowie-
dzialności w stosunku do użytkowników, 
którzy nie stosują się do zapisów regula-
minów. Zakazuje się w nich jazdy na ro-
werze, deskorolce, rolkach i hulajnogach, 
używania urządzeń nagłaśniających i in-
nych urządzeń wywołujących hałas, prze-
bywania osób nietrzeźwych lub będących 
pod wpływem środków odurzających, 
używania pojazdów mechanicznych, za 
wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych 
oraz pojazdów używanych przez służby 
techniczne i porządkowe. Uwagi nale-
ży zgłaszać w Urzędzie Miasta Ustroń,  
ul. Rynek 1 (tel. 33 8579331, e-mail: se-
kretariat@ustron.pl).  cdn          

                                     Monika Niemiec

Miasto Ustroń podpisało umowę z firmą LTA Design na przeprowadzenie badania niskiej emisji za pomocą bezzałogowego statku powietrznego 
(drona) w ramach akcji prewencyjnej pn. „Dronem w smog – dbamy o jakość powietrza w Ustroniu”. Zakres zadania obejmuje przeprowadze-
nie 7 sesji pomiarowych, każda w innej dzielnicy miasta. Drony wzlecą nad Nierodzim, Lipowiec, Hermanice, Centrum, Zawodzie, Poniwiec  
i Polanę. W ramach wykonywanych pomiarów przeprowadzona będzie analiza następujących związków chemicznych: HCL, CH2O, LZO, pył 
zawieszony PM1, PM2.5, PM10, NH3. W wyniku przeprowadzonych pomiarów uzyskamy realny wynik zanieczyszczenia powietrza w danych 
dzielnicach. Akcja ma wymiar edukacyjny, ale jeśli zostanie stwierdzony przypadek spalania nieodpowiednich materiałów, powiadomiona 
zostanie Straż Miejska. Drony, jakimi dysponuje firma LTA Design, wyposażone są w najnowocześniejsze sensory. Loty będą się odbywać do 
26 listopada. (mn)                                                                                                                                                                 Fot. A. Steczkiewicz

Nie w ostatni czwartek, a w środę 27 października odbędzie się XXXI sesja Rady 
Miasta Ustroń, podczas której pod głosowanie poddana zostanie m.in. uchwała  
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  
z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty, uchwała w sprawie 
przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki oraz uchwała w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu. Początek 
obrad o godz. 14, a można je oglądać on-line na ustron.esesja.pl. 

W Pijalni Wód i przy Tężni Solankowej odbywają się wystawy i koncerty.     Fot. M. Niemiec
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POZNAJMY MUZEA 
PO SĄSIEDZKU (2)

Choć Internet przybliża świat i możemy błyskawicznie znaleźć 
się w słynnym Luwrze, czy na rodzimym Wawelu, to jednak  
bezpośredniego kontaktu z zabytkami i dziełami sztuki nie 
zastąpi najlepsze zdjęcie czy wirtualne zwiedzanie. Nic tak 
nie działa na świadomość, jak ujrzenie realnej ekspozycji, 
więc odwiedzanie muzeów to niemalże potrzeba każdego 
myślącego człowieka. Dziś druga część wycieczki.

Dworzec Dobrych Myśli, właściciel Bruno Zielonka: Zbieram 
misie od pięćdziesięciu lat i dotychczas uzbierałem ich około 
dziesięciu tysięcy. Do tej pory przeżyły wszystkie. Pierwszego 
misia z ciekawości rozprułem, a gdy się zorientowałem, że są tam 
tylko trociny, ogarnęła mnie żałość, ale na otarcie łez dostałem 
kolejnego od babci, od mamy, a potem od wszystkich krewnych. 
Wiele osób tu przybywających pyta, czy może dostarczyć swoje-
go misia. Naturalnie, bo tu wszystkie wracają do misiowego życia.  

Mamy też sześćset lalek barbie w ubiorach szytych na miarę 
przez panią Anitę Michałowską oraz prawie dwa tysiące w stro-
jach regionalnych z całego świata spod igły pani Ewy Liszki  
i jej córki Jagody. 

Był to pierwszy sezon muzeum otwartego 29 maja, po półtora 
roku naprawy dworca, i nie spodziewałem się, że ten Dworzec 
Dobrych Myśli tak dobrze zostanie przyjęty. Jest to cel mojego 
życia i myślę, że będzie nadal funkcjonował. Ja nie żyję z tego 
miejsca, ja żyję dla tego miejsca, to moja  moc do życia. Te mi-
sie muszą same się utrzymać, żeby następne długie lata mogły 
przetrwać. Przybywające do nas dzieci są zachwycone wystawą, 
a całe rodziny podziwiają tę niezwykłą kolekcję, która integruje 
pokolenia, bo starsze osoby wracają we wspomnieniach do 
dzieciństwa. Przychodzi nie tylko wielu turystów, ale też sporo 
miejscowych, ciekawych jak ten historyczny budynek urządzo-
no. Chciałbym zaznaczyć, że z każdego biletu złotówka jest 
przeznaczana na nowe drzewka, a mam nadzieję, że burmistrz 
i leśnicy znajdą odpowiednie miejsce dla Lasu Dobrych Myśli. 
Skoro zużywamy środowisko, to należy coś dla niego zrobić  
i uzmysłowić dzieciom jak długo rośnie las. 

Czekam na zakończenie remontu i uruchomienie stacji. 
Prowadzimy tu kawiarenkę z codziennie świeżymi ciastkami  
i ekskluzywnie dla nas pieczonymi Misiami oraz wspaniałą kawą, 
więc mam nadzieję, że popularność tego miejsca w niedalekiej 
przyszłości jeszcze bardziej wzrośnie. 

Muzeum Motocykli Zabytkowych „Rdzawe Diamenty”, 
właściciel Remigiusz Dancewicz: Latem frekwencja była zado-
walająca, bo turyści jeżdżą po Polsce, a mniej osób wybierało się 
za granicę ze względu na pandemię. Gościliśmy tu też oficjalnych 
gości, jak burmistrz z Hajdunanas z całą delegacją, bardzo im się 
podobało. Przybywały całe rodziny z dziećmi a ojcowie nieraz 
opowiadają o swoich wyczynach na motorze. Tutaj przychodzą 
osoby naprawdę zainteresowane motoryzacją, pytające o wiele 

szczegółów na temat historii konkretnych motocykli. Czasem 
opowiadają o swoich pierwszych WSK-ach, a wielu ma z nimi 
świetne wspomnienia. Nieraz przyjeżdżają tu całe grupy moto-
cyklistów jak na przykład na wrześniowym Rajdzie Pojazdów 
Zabytkowych. 

Muzeum im. ks. Piotra Wowry, współorganizatorzy: Karina 
Wowry i ks. Dariusz Lerch, oprowadzająca po wystawie Janina 
Pilch: wystawa muzealna otwarta 27 czerwca cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem, nie tylko mieszkańców Ustronia, ale 
również osób z dalszych terenów. Przyjeżdżali oni z wielu miast, 
między innymi z Zielonej Góry, a informację o wystawie zna-
leźli na Facebooku. Podczas wakacji kościół mieliśmy otwarty 
w określonych godzinach i był odwiedzany ze względu na tę 
atrakcję częściej niż w poprzednich latach. Były również osoby, 
które przynosiły historyczne pamiątki związane z naszą parafią, 
co wzbogaca zbiory muzealne. Mamy nadzieję, że zainteresowa-
nie będzie jeszcze większe, tym bardziej, że są takie możliwości  
i nastąpi poszerzenie wystawy.  

Muzeum „Stara Zagroda”, właściciel Bronisław Palarczyk: 
Muzeum jest czynne tylko podczas letnich wakacji. W tym roku 
było nieco mniej zwiedzających niż w latach ubiegłych, a były to 
przede wszystkim osoby przybywające indywidualnie.  

                                                  Opracowała: Lidia Szkaradnik                                                  

Misie są zawsze urocze i kochane (a można je na Dworcu Dobrych 
Myśli poprzytulać), więc kto raz odwiedzi to wyjątkowe miejsce 
pozostanie jego miłośnikiem.                                Fot. L. Szkaradnik 

„Rdzawe Diamenty” odwiedzają prawdziwi pasjonaci motoryzacji. 
                                                                              Fot. L. Szkaradnik 

Zbiory w kościele ewangelickim poświęcone ks. Piotrowi Wowremu 
zawierają cenne eksponaty, a ich ilość wzrasta dzięki darczyńcom.                                  
                                   Fot. L. Szkaradnik 
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Burmistrz Przemysław Korcz zaczął 
od refleksji nad upływającym czasem, 
mówiąc, że jest już w tym wieku, że 
wśród odznaczonych są jego znajomi  
i znajomi jego rodziców oraz rodzice jego 
koleżanek i kolegów. Dalej wspomniał, że 
kilkanaście dni wcześniej udzielał ślubu, 
po raz pierwszy jako burmistrz pełniąc 
taką funkcję. Towarzyszyły temu emocje, 
zwłaszcza gdy małżonkowie powtarzali 
po nim słowa przysięgi. Słowa, które sam 
kiedyś powtarzał za innym urzędnikiem. 
Będąc młodym człowiekiem, w tamtej 
doniosłej chwili nie zastanawiał się zbyt-
nio nad tym, że „rodzina to podstawowa 
komórka społeczna”. Z perspektywy lat  
i własnego doświadczenia małżeńskiego, 
ale też patrząc na pary, obchodzące tak 
zacne rocznice, to suche, encyklopedyczne 

sformułowanie nabrało dla niego realnego 
znaczenia. 

– W ostatnich latach panuje tendencja 
do negowania autorytetów naukowych, 
politycznych, religijnych, ale jednocześnie 
społeczeństwo dostrzega, że brakuje mu 
tych autorytetów. Dlatego pragnę zwró-
cić uwagę, że najważniejsze autorytety 
mieszkają obok nas, to wy nimi jesteście. 
Jeżeli ktoś 50 lat potrafi w zgodzie przeżyć  
z drugą osoba, potrafi stworzyć rodzinę, 
dać życie dzieciom, a przez nie wnukom, 
prawnukom, to znaczy, że mamy autory-
tety, tylko musimy je dostrzec, docenić 
i chcieć skorzystać z ich doświadczeń. 
Wasza rola jest nie do przecenienia dzisiaj, 
zwłaszcza dzisiaj, bo któż inny, jak nie 
państwo, możecie pokazać młodym, jak 
dobrze żyć. 

Medale, dyplomy i kwiaty razem z bur-
mistrzem wręczał przewodniczący Rady 
Miasta Ustroń Marcin Janik. Seniorzy 
otrzymali kosze słodyczy, a wkrótce do 
ich domu listonosz przyniesie pamiątkowe 
zdjęcia, wykonane na zlecenie Urzędu 
Miasta Ustroń, które tradycyjnie są pre-
zentem dla uhonorowanych małżeństw. 

Na koniec przewodniczący Janik gratu-
lował parom, życzył zdrowia i wszelkiej 
pomyślności, wzniósł toast i powiedział, 
że „Sto lat” usłyszą w najlepszym wy-
konaniu Estrady Ludowej „Czantoria”. 
Zespół Reprezentacyjny Miasta Ustroń 
pod dyrekcją Danuty Zoń-Ciuk wystąpił 
z programem swoich najbardziej popu-
larnych pieśni, które zwieńczyły piękną 
uroczystość.                 Monika Niemiec

Były burmistrz Ustronia Kazimierz Hanus i jego żona Irena obchodzą w tym roku Diamentowe 
Gody.                                                                                                        Fot. M. Niemiec

71 lat: Jadwiga i Teofil Grendowi -
czowie. 

70 lat: Helena i Jerzy Torbusowie, Ewa 
i Andrzej Raszkowie. 

68 lat: Aniela i Stanisław Tomasz-
kowie.

65 lat: Helena i Józef Linertowie, 
Edeltrauda i Witold Charłamów. 

60 lat: Anna i Andrzej Zwierniakowie, 
Renata i Eugeniusz Zawiszowie, Wanda  
i Bronisław Trombikowie, Helena i Paweł 
Szymińscy, Krystyna i Jan Majkowie, 
Elżbieta i Jan Lubeccy, Alina i Jan Su-
schkowie, Anna i Stefan Kukuczkowie, 
Irena i Kazimierz Hanusowie, Maria 
i Bogdan Gielowie, Leokadia i Józef 
Czekajłowie, Maria i Karol Chrapkowie, 
Lidia i Andrzej Cholewowie, Janina i Jan 
Bujokowie, Joanna i Józef Brudny, Anna 
i Zenon Bebłotowie. 

50 lat: Urszula i Zbigniew Brycho-
wie, Danuta i Henryk Brzezinowie, 
Janina i Wacław Czaplowie, Urszula  
i Romuald Drząszczowie, Halina i Ry-
szard Durbaczowie, Krystyna i Jan Gasz-
lerowie, Gabriela i Stanisław Gierczako-
wie, Bronisława i Karol Gluzowie, Maria 
i Jan Gogółkowie, Joanna i Jan Hołom-
kowie, Danuta i Korneliusz Kapołkowie, 
Aleksandra i Ryszard Klimkiewiczo-
wie, Jadwiga i Piotr Kluzikowie, Łucja  
i Józef Kocurowie, Maria i Eugeniusz 
Kubieniowie, Anna i Jan Kubieniowie, 
Danuta i Ryszard Kuklewiczowie, Anna 
i Marian Ligoccy, Daniela i Jan Łabuzo-
wie, Helena i Józef Majkowie, Danuta  
i Edward Małyszowie, Teresa i Waldemar 
Maryanowie, Weronika i Tadeusz Micha-
lakowie, Wiesława i Józef Morżołowie, 
Grażyna i Adam Mrowcowie, Halina  
i Paweł Niemczykowie, Emilia i Alfred 
Nogalowie, Maria i Antoni Ogroccy, 
Anna i Józef Pasternakowie, Urszula  
i Czesław Puchałowie, Maria i Andrzej 
Pustówkowie, Urszula i Rudolf Rymo-
rzowie, Teresa i Stefan Siąkałowie, Na-
talia i Edward Słowiccy, Paulina i Józef 
Smolarzowie, Maria i Jan Stecowie, 
Wanda i Jerzy Suszkowie, Stanisława  
i Edward Szalbotowie, Ewa i Mieczysław 
Szamatowiczowie, Anna i Jan Szczepan-
kowie, Barbara i Adam Szcześniewscy, 
Irena i Aleksander Szewczukowie, Anna  
i Stefan Szubertowie, Antonina i An-
drzej Tarnówkowie, Janina i Mieczysław 
Wójcikowie, Krystyna i Karol Wykowie.

(cd. ze str. 1)

WARTO ŻYĆ RAZEM

Jubilatom towarzyszyli bliscy, a zaśpiewała dla nich Estrada Ludowa „Czantoria”.   Fot. M. Niemiec 
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BIBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

 Harald Jahner 
„Czas wilka. Powojenne 

losy Niemców”

Książka niemieckiego dziennikarza 
zabiera czytelnika w interesującą po-
dróż po różnych zakątach powojennych 
Niemiec. Ukazuje zniszczone miasta,  
w których w najlepsze trwa akcja od-
gruzowywania i odbudowy, a życie po-
woli wraca do normy. Zagląda na bazary  
i targi, gdzie kwitnie czarny rynek, 
a najlepszą walutą są amerykańskie 
papierosy. Autor rozważa też mechani-
zmy wypierania prawdy o niemieckich 
zbrodniach i początkach powstawania 
mitu o Niemcach jako „ofiarach” wojny.

Fergus Hume 
„Tajemnica dorożki”

Wiktoriańska powieść kryminalna. Pod 
koniec XIX wieku z powodzeniem konku-
rowała z pierwszą książką Arthura Conan 
Doyla o Sherlocku Holmesie. Powieścio-
wa intryga rozgrywa się w roku 1886  
w Australii. Scenerią jest zasnute dymem 
Melbourne, w którym rodzą się pierwsze 
fortuny wywołane gorączką złota. Miasto 
rozwija się, jest już drugie pod wzglę-
dem wielkości w Imperium Brytyjskim. 
Ściąga tu coraz więcej ludzi skuszonych 
mitem łatwych karier i szybkich pienię-
dzy. Jednym z nich jest Oliver Whyte, 
który niespodziewanie staje na progu 
domu rodziny z tutejszych wyższych sfer.

CZY WYSTARCZY NA STRINGI?

W piątek 15 października był burmistrz 
i przewodniczący Rady Miasta, a prze-
wodniczący Zarządu Osiedla kontynuo-
wał swój żart sprzed dwóch lat o tym, że 
krawiec tak kraje, jak mu materii staje i to 
na Poniwcu rozumieją, ale w tej dzielnicy 
już nie tylko brakuje na spodnie, brakuje 
nawet na krótkie spodenki i wystarczy 
chyba tylko na stringi. Była to metafora, 
pokazująca, jak mało miasto inwestuje 
w Poniwiec. Nie do końca zgodził się z 

tym burmistrz, przypominając niedawny 
remont ulicy Lipowej i mówiąc, że jesz-
cze w tym roku wymienione zostanie 
oświetlenie na ul. Akacjowej. Wykonane 
zostanie też ujęcie wód odciekowych z 
wysypiska śmieci. 

– A co z piłkochwytami dla boiska przy 
ul. Akacjowe? – pytali mieszkańcy, na 
co burmistrz odpowiadał, że ich zakup i 
montaż wyceniony został na 230 tys. zł, 
więc biorąc pod uwagę wiele innych po-

YOKAI
W KRAINIE JAPOŃSKICH STWORÓW I ZJAW 

Niezidentyfikowane drapanie w domu? Dziwny szum sły-
szany na leśnym spacerze? Może to nie słowiański domownik 
lub leszy, ale zbłąkane YOKAI? Na spotkanie z japońskimi, 

magicznymi stworzeniami zapraszamy do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ustroniu, gdzie dowiecie się Państwo czym są 
yokai i poznacie najciekawsze z nich. Prelekcja Bartosza Fry-
drychowskiego „Yokai - w krainie japońskich stworów i zjaw” 
odbędzie się w piątek 29 października w czytelni Biblioteki, 
o godz. 17.00.                                     Serdecznie zapraszamy!

trzebnych inwestycji, nasuwa się pytanie, 
czy rzeczywiście są konieczne.

Na zebraniach na Poniwcu stale mówi 
się o skrzyżowaniu ul. Katowickiej i 
Akacjowej. Rozmawiano na temat naj-
lepszego rozwiązania i stwierdzono, że 
byłoby nim bezkolizyjne skrzyżowanie, 
dodatkowo łączące się z wjazdem na 
wiadukt, co stworzyłoby dogodny dojazd 
na Zawodzie jako alternatywę dla przejeż-
dżania przez centrum miasta. Mieszkańcy 
pytali też o wymianę ekranów wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 941. Burmistrz 
zapewnił, że korespondencja z ZDW nie 
ustaje, dotyczy wielu problemów, m.in. 
wymiany ekranów.  

Przypomniano burmistrzowi, jakie cie-
kawe plany miał w związku z przejęciem 
przez miasto budynku dawnej strażnicy 
przy ul. Bażantów. Mieszkańcy dowie-
dzieli się, że niestety nie będą mogły się 
ziścić, bo wprawdzie starostwo, zarzą-
dzające majątkiem skarbu państwa, jakim 
jest ten obiekt, zgodziło się przekazać go 
miastu, ale nie zgodził się wojewoda i 
nakazał wystawić strażnicę na sprzedaż 
w trybie przetargowym. 

Podczas 2-godzinnego zebrania miesz-
kańcy zgłębiali tajniki finansów miasta 
i dyskutowali o sprawach całego miasta. 
Wyrazili nadzieję, że przynajmniej pro-
jekt kanalizacji ul. Bażantów znajdzie się 
w budżecie. Tekst i foto: Monika Niemiec

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Andrzej Nogowczyk, radny z dzielnicy Roman Siwiec, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin 
Janik, burmistrz Przemysław Korcz, przewodniczący Zarządu Osiedla Sławomir Zwardoń, sekretarz Zarządu Osiedla Beata Niewiadomska. 

Mieszkańcy Poniwca pytali m.in. o dalsze 
losy byłej strażnicy przy ul. Bażantów. 
Burmistrz nie miał dla nich dobrych wieści.

Z kolei sprawa doprowadzenia kanalizacji 
do domu innych mieszkańców przez działkę 
miasta powinna dojść do skutku.  

Zarząd Osiedla Poniwiec postanowił zwołać drugie jesienne zebranie mieszkańców, 
bo na pierwsze nie mógł przybyć ani burmistrz, ani przewodniczący Rady Miasta. 
We wrześniu spisano wnioski do budżetu z dzielnicy i przekazano do Urzędu Miasta 
zgodnie z terminarzem, zamieściliśmy je w GU nr 39.
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Książka malarki pod wymownym tytu-
łem „Życie barwne jak paleta” cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, więc już przy 
wejściu utworzyła się kolejka kupujących 
i proszących o autograf. 

Elżbieta Szołomiak jest wyciszoną, peł-
ną ciepła i życzliwości osobą, która na 
wstępie przekazała informację jak po-
wstało promowane wydawnictwo mówiąc: 
„Książka nie powstała teraz. Robiłam 
zapiski na przestrzeni wielu, wielu lat  
i pomyślałam, że trzeba to wydać kiedy 
będę w odpowiednim wieku, tym bardziej 
że treść jest trochę kontrowersyjna i bałam 
się, że połowa ludzi będzie obrażonych,  
a połowa pogniewanych i dopiero teraz wy-

dał ją mój syn Paweł Wład. Na początku na-
pisałam o rodzinie. Urodziłam się w 1940 r. 
 podczas wojny. Mój ojciec brał udział  
w kampanii wrześniowej i robił wówczas 
notatki. Chciałam je upublicznić, bo to 
wszystko pójdzie w zapomnienie”. W dal-
szej części autorka zaprezentowała swoje 
losy, w których dominowało wychowanie 
dwóch synów oraz twórczość malarska  
i podróże, a że spotkaniu towarzyszyła mi-
niwystawa fotografii z wojaży i prezentacja 
multimedialna, więc artystka jak zwykle 
interesująco przybliżyła wrażenia z Azji 
Południowo-Wschodniej, dokąd wielokrot-
nie podróżowała, a te egzotyczne klimaty 
nieraz też stanowiły kanwę jej malarstwa. 

KOLEKCJA PRZEŻYĆ 
MALARKI

Na imprezę przybyli sąsiedzi i znajo-
mi, lecz wielką niespodziankę sprawił 
artystce długoletni kolega z młodości, 
mieszkający w Opolu Wojciech Dindorf, 
który przebywa tutaj na turnusie lecz-
niczym w Szpitalu Uzdrowiskowym,  
a niegdyś pracując w Wiedniu organizo-
wał malarce wystawy.

 Po spotkaniu długo jeszcze trwały 
indywidualne rozmowy, wszak Elżbieta 
była w kręgu bliskich jej osób. Książkę 
można nabyć w Galerii „Rynek”, a przy-
jaciółka autorki, która otrzymała ją jakiś 
czas temu, powiedziała, że nie mogła 
od niej oderwać oczu i czytała całą noc  
z wypiekami na twarzy. Wiele osób dosta-
ło już wcześniej egzemplarz, więc nawet 
zza oceanu płynęły do autorki gratulacje, 
że całość jest po prostu znakomita, co 
wyrażali także profesjonalni pisarze. Dla 
pozostałych zainteresowanych może to 
być frapująca lektura na długie jesienne 
wieczory. 

Galeria „Rynek” zaprasza na wernisaż 
prac malarki 5 listopada o godz. 17.00.      
                                    Lidia Szkaradnik

Jeśli mamy okazję przybyć na spotkanie z ustronianką z wyboru, znakomitą malar-
ką i podróżniczką Elżbietą Szołomiak, to zawsze można być pewnym niezwykłych 
wrażeń. Tak też właśnie było podczas ostatniej imprezy 15 października w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, gdzie miłośnicy artystki zapełnili salę, a na wstępie  
z efektownym akcentem muzycznym wystąpił powszechnie znany skrzypek Krzysz-
tof Durlow, prezentując szlagiery z różnych kontynentów, nawiązujące do impresji 
wojażowych gościa wieczoru. 

Znajomi i sąsiedzi artystki zapełnili czytelnię biblioteki.                          Fot. L. Szkaradnik 

Naręcze kwiatów w podziękowaniu za 
interesującą książkę, przedstawioną przez 
autorkę.                           Fot. L. Szkaradnik 

ROZRYWKOWY 
DZIEŃ W SZKOLE

Dzień Nauczyciela ustanowiono  
w Polsce w 1972 roku, a datę 14 paździer-
nika wybrano na pamiątkę powołania 
przez Sejm Rozbiorowy na wniosek króla 
Stanisława Augusta Komisji Edukacji 
Narodowej, co stało się w 1773 roku. Od 
1982 roku święto obchodzimy jako Dzień 
Edukacji Narodowej. Dzieci i młodzież 
idą wtedy do przedszkoli i szkół, ale 
czekają tam na nich nie lekcje, a różnego 
rodzaju zajęcia, konkursy, zawody, wy-
cieczki. Czesława Chlebek – wychowaw-
czyni klasy 1A Szkoły Podstawowej nr 2 
zorganizowała swoim uczniom spotkanie  
z hodowcą psów. Dzieci były zachwycone 
możliwością zabawy z psem Bezą.  (mn)
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WSPÓLNA AKCJA 
NA RZECZ PRZYRODY

Sobotni mecz lepiej zainaugurowa-
li nasi rodzimi szczypiorniści. Ich gra  
w obronie była twarda, poukładana  
i stanowiła monolit, a dodatkowo cuda 
w bramce wyczyniał Bartosz Aronik. 
21-letni bramkarz miał przed przerwą 
prawie siedemdziesiąt procent skutecz-
nych interwencji, co w piłce ręcznej 
jest wynikiem wręcz fenomenalnym! 
Wystarczy wspomnieć, że przyjezdni 
pierwszą bramkę rzucili dopiero w dwu-
nastej minucie gry. Ustrońska bramka 
to nie tylko Aronik. Jeszcze przed prze-
rwą szansę otrzymał Jan Cieślar, który  
w swojej pierwszej interwencji obronił 
rzut z siódmego metra, natomiast w dru-
giej połowie między słupkami pojawił się 
16-letni Piotr Browarczyk. Efekt? Dwa 
obronione rzuty karne! Bramkarz rywali 
ani myślał być gorszy i również wspiął 

się na wyżyny swoich umiejętności. Nasi 
rodzimi piłkarze ręczni z łatwością docho-
dzili do sytuacji rzutowych, które jednak 
seryjnie marnowali. Pomimo problemów 
ze skutecznością, podopieczni trenera 
Piotra Bejnara zeszli na przerwę mając 
przewagę siedmiu trafień. Po zmianie 
stron gra toczyła się bramka za bramkę, 
a pierwszoplanowymi aktorami tego wi-
dowiska w dalszym ciągu byli bramkarze 
oraz Dawid Jenkner – zdobywca dzie-
więciu bramek. W czterdziestej minucie 
ustrońscy szczypiorniści prowadzili już 
17:9, jednak przyjezdni ani myśleli się 
poddawać i ambitnie ruszyli do odrabiania 
strat. Bez powodzenia, bowiem to MKS 
Ustroń mógł cieszyć się z drugiej wygra-
nej w tym sezonie.

MKS Ustroń reprezentowali (w na-
wiasie liczba bramek): Bartosz Aronik, 

MECZ BRAMKARZY
  MKS Ustroń – MOSiR Bochnia 23:20 (13:6)II LIGA

1 KS Vive II Kielce 15 148:122

2 SPR Orzeł Przeworsk 12 140:116

3 AZS AGH II Kraków 12 146:127

4 SMS ZPRP III Kielce 9 166:127

5 Grupa Azoty Unia II Tarnów 9 126:101

6 HLB Tężnia Busko-Zdrój 9 112:99

7 SUMKS Jedynka Myślenice 9 136:138

8 MKS Ustroń 6 125:142

9 SPR Górnik Zabrze 3 114:109

10 AZS Politechnika Św. Kielce 3 143:156

11 SPR Stal II Mielec 3 123:147

12 MOSiR Bochnia 0 100:133

13 UKS SMS Wybicki Kielce 0 89:151

II LIGA GRUPA 4.

8 października w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń, bezpłatnie, można było otrzymać 
budki lęgowe dla rodzimych gatunków dzikich ptaków (takich jak: kosy, szpaki, 
dzięcioły, sikory czy wróble ) oraz sadzonki drzew występujących w beskidzkich 
lasach ( takich jak: świerk, jawor, modrzew, olcha czy dąb ). To przedsięwzięcie 
stanowiło efekt wspólnego działania Zakładu Karnego w Cieszynie z Nadleśnictwem 
Ustroń na rzecz przyrody. 

Od ubiegłego roku skazani, przebywa-
jący w cieszyńskiej jednostce peniten-
cjarnej, mają możliwość uczestnictwa  
w programie readaptacyjnym: „Ekologia-
-kształtowanie empatii poprzez pomoc 
dzikim zwierzętom”. Program powstał 
dzięki funkcjonariuszom, którzy swoje 
pasje przyrodnicze oraz miłość do zwierząt 
próbują zaszczepić wśród osadzonych. 
Październikowa inicjatywa obu instytucji 
pokazała, że społeczeństwo jest otwarte na 
włączenie się do licznych działań, które 
pomogą w ochronie fauny i flory Beski-
dów. Dość powiedzieć, że ogromna ilość 
budek lęgowych, wykonanych przez ska-
zanych z cieszyńskiej placówki, okazała 
się kroplą w morzu potrzeb, gdyż pomimo 
wydawania jednej na rodzinę było ich 
zbyt mało! Z wielką radością można było 
patrzeć na uśmiech, goszczący na twarzach 
dzieci, które z niecierpliwością poganiały 
rodziców do domów w celu jak najszyb-
szego umieszczenia domku dla ptaków 
w swoich ogrodach, a także posadzenia 
otrzymanych egzemplarzy sadzonek.

Z kolei z ust rodziców można było 
usłyszeć wiele pozytywnych słów na 
temat zaangażowania funkcjonariuszy 
Służby Więziennej w resocjalizację osa-
dzonych.

Przypomnijmy, że otaczająca nas sy-
tuacja pandemiczna nie tylko mocno 
uszczupliła kontakty społeczne, ale także 
wyraźnie odbiła się na samopoczuciu 
wielu ludzi. Żywimy więc nadzieję, że 
rodzina skrzydlatych przyjaciół za oknem 
oraz szum rosnących w ogrodzie drzew 
będzie stanowić antidotum na codzienne 
troski i zmartwienia, a jeśli oddziaływa-
nia resocjalizacyjne dadzą „nowe życie”, 
satysfakcja funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej będzie tym większa.

                                  Michał Szymaniak

Podopieczni trenera Piotra Bejnara przerwali serię trzech kolejnych porażek i po 
dobrych oraz emocjonujących zawodach pokonali zespół z Bochni.

Jan Cieślar, Piotr Browarczyk – Dawid 
Jenkner (9), Michał Jopek (4), Mate-
usz Cieślar (3), Aleksander Bejnar (2), 
Krzysztof Markuzel (2), Mateusz Turoń 
(2), Artur Kwolek (1), Szymon Gogółka. 

                                Arkadiusz Czapek
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Maja Nieckarz (Szkoła Podstawowa nr 6) i Michał Niesyt (Szkoła Podstawowa nr 1), re-
prezentanci Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów, zdobyli srebrne medale 
podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów do lat 13, które odbywały się od 11 do 
17 października w miejscowości Pokrzywna niedaleko Głuchołazów, a to oznacza, że oboje 
wywalczyli miejsce w przyszłorocznych Mistrzostwach Polski. W kat. juniorek do lat 11 Blanka 
Niemczyk zajęła 10. miejsce, jej starszy brat Krzysztof Niemczyk był 12. w kat. do lat 13. 
Oboje uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 2 i są zawodnikami „Olimpii”.

Niemal pół roku temu (GU nr 17) pi-
saliśmy o kucykach, będących od dwóch 
lat pod opieką Alicji Cieślar, kierującej 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt 
„AS”, znanej z zaangażowania w pomoc 
wszystkim zwierzętom, którym dzieje się 
krzywda. Wraz z grupą aktywnych wolon-
tariuszy organizuje ona różnoraką pomoc 
dla pokrzywdzonych zwierząt, co niejed-
nokrotnie opisywaliśmy. W październiku 

2019 r. prezeska „Asa” interweniowała na 
pewnej posesji na Poniwcu w obronie ży-
cia trzech kucyków, które były tak bardzo 
zabiedzone i wycieńczone z głodu, że już 
nie potrafiły się utrzymać na nogach, więc 
podczas przejęcia tych nieszczęsnych 
zwierząt od bezdusznych właścicieli, co 
nastąpiło w obecności przedstawicieli 
Straży Miejskiej, musiały one zostać prze-
niesione w prześcieradłach do bukmanki, 

bo były na granicy śmierci. Alicja znalazła 
gospodarstwo, gdzie mogła stworzyć im 
nie tylko miejsce pobytu, ale też dzięki 
jej codziennemu zaangażowaniu – praw-
dziwy dom. Sprawa nieodpowiedzialnej 
opieki i zagłodzenia kucyków znalazła 
swój finał w Sądzie Rejonowym w Cie-
szynie, który 1 października 2020 r. wydał 
wyrok skazujący trzech właścicieli kucy-
ków następująco: przepadek zwierząt na 
rzecz Skarbu Państwa, zakaz posiadania 
wszelkich zwierząt na okres od roku do 
trzech lat, karę grzywny dla każdego 
skazanego w wysokości 1000 zł, 1000 
zł i 2000 zł. 

Jeden z oskarżonych odwołał się od 
powyższego wyroku, a Sąd Okręgowy  
w Bielsku-Białej 18 lutego br. podwyższył 
zaskarżony wyrok zarówno w zakresie 
okresu zakazu posiadania zwierząt jak 
również grzywny wobec oskarżonego. 
Podtrzymał również poprzednie orze-
czenie sądu w Cieszynie w sprawie ko-
nieczności wypłaty nawiązki w wysokości  
2 000 zł na rzecz Stowarzyszenia Przyja-
ciół Zwierząt „AS”. 

Pamiętajmy, że mając pod opieką ja-
kiekolwiek zwierzę, należy je traktować 
w sposób humanitarny, czyli uwzględnia-
jąc jego potrzeby oraz zapewniając mu 
opiekę i ochronę. Nie bądźmy obojętni 
wobec krzywdy wyrządzanej naszym 
„braciom mniejszym”, bo oni sami się 
nie obronią, nie poskarżą i nie poproszą 
o pomoc. Warto wiedzieć, że znęcanie 
się nad zwierzętami jest przestępstwem 
zagrożonym karą pozbawienia wolności 
do lat 3, zaś w typie kwalifikowanym ze 
szczególnym okrucieństwem do lat 5.  
A zatem bądźmy wrażliwi na los zwierząt 
i reagujmy na wszelkie nieprawidłowości!

                                Lidia Szkaradnik

BĄDŹMY WRAŻLIWI 
NA KRZYWDĘ ZWIERZĄT

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt, należy więc zwrócić na nie szcze-
gólną uwagę i zaangażować jak najwięcej osób do działania na rzecz poprawy jakości 
ich życia. Chociaż z roku na rok zauważa się rosnące zaangażowanie w ochronę 
praw zwierząt oraz nagłaśnianie i potępianie przypadków znęcania się nad nimi, 
to jednak nadal nie brakuje ludzi, którym los zwierząt jest obojętny i tych, którzy 
je krzywdzą. Podajemy poniżej taki niecny przykład z ustrońskiego podwórka.  

Rodzinka kucyków: Kuba, Garus, Basza i jej córka Bajka.                                 Fot. A. Cieślar
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. 33-854-53-98.

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

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

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

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

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

WSPOMINALI ZIĘTKA
 29 września odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez 

Towarzystwo Miłośników Ustronia i Muzeum Ustrońskie. Cykl 
spotkań ze znawcami Śląska Cieszyńskiego został zainaugurowa-
ny kilka lat temu spotkaniem ze śp. prof. Krystyną Bochenek We 
wrześniu na honorowych miejscach w Muzeum zasiedli projektanci 
piramid na Zawodziu – Henryk Buszko i Aleksander Franta. (…) 
Po wystąpieniach architektów, przyszedł czas na wspomnienia 
i rozmowy z przybyłymi. Głos zabrała także córka A. Franty 
wspominając swój pobyt w Ustroniu podczas budowy Zawodzia. 
Była wtedy studentką architektury i widziała jak praca architekta 
przekłada się na praktykę.- Przestrzeń i jej kształtowanie to nasza 
wspólna sprawa. Architektura wymaga czasu do oceny. Oczywiście 
mamy prawo oceniać, tym śmielej im one nas osobiście dotyczą – 
zakończył swoją wypowiedź A. Franta.

SZKOLI I WYPOSAŻA
W czasie weekendu od 7 do 9 października miała miejsce II 

sesja Szkolenia Podstawowego w Poradnictwie Chrześcijańskim. 
Organizatorem szkoleń podstawowych, które odbywają się co 
roku od ponad 15 lat, jest Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja  
z Ustronia. Szkolenia oferują program edukacyjny w zakresie 
poradnictwa chrześcijańskiego, który daje możliwość zdobycia 
wiedzy i umiejętności w niesieniu skutecznej pomocy oraz uwraż-
liwia społecznie na cierpienie drugiego człowieka. Obejmuje 70 
godzin wykładów i ćwiczeń z zakresu wiedzy teoretycznej, prak-
tycznych umiejętności i specjalizacji. Szkolenia prowadzą Alina 
i Henryk Wieja w oparciu o autorski program zawarty w pięciu 
częściach podręcznika wydanego przez Wydawnictwo Koinonia 
„Jak skutecznie pomagać innym?”. 

TRZECIE MIEJSCE
Ustroniak Piotr Brzózka (JBG-2 Team) zajął trzecie miejsce  

w Shaalfenden na trasie przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Wy-
ścig w Saalfelden zgromadził na starcie wiele znanych nazwisk ze 
światowej kolarskiej czołówki, łącznie z mistrzem świata Jarosla-
vem Kulhavym. Zawody miały I kategorię UCI i można było zdobyć 
wiele punktów do rankingu UCI i kwalifikacji olimpijskich. Wśród 
młodzieżowców bardzo dobry wynik uzyskał Piotr, który uległ 
tylko dwóm Belgom, a siódmy był Kornel Osicki (JBG-2 Team). 

                                                                 Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 20.10.2011 r.
OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
24.10    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
30.10    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
31.10    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.

22.10 godz. 18.00 Koncert Trzech Tenorów, MDK Prażakówka, bilet  
        40 zł
24.10 godz. 10.00 28. Marszobieg na Czantorię Wielką, start Rynek
24.10 godz. 12.00 XIII Mistrzostwa Ustronia w sprintach narciarskich 
        w stylu klasycznym na nartorolkach, Aleja Legionów 
        ul. Armii Krajowej 
25.10 godz. 9-14.30 Krwiodawstwo, Rynek
27.10  godz. 14.00  XXXI sesja Rady Miasta Ustroń, sala sesyjna Urzędu  
        Miasta 
29.10 godz. 17.00 Spotkanie z konsultantami Fundacji Oddychaj  
        Beskidami, MDK Prażakówka
29.10 godz. 17.00 Prelekcja Bartosza Frydrychowskiego pt. "Yokai -  
        w krainie japońskich stworów i zjaw", Czytelnia 
        Miejskiej Biblioteki Publicznej
30.10 godz. 18.00  Koncert Charytatywny Adama Makowicza, MDK  
        Prażakówka, bilet 30 zł
30.10 godz. 14.00 Piłka nożna IV Liga KS Kuźnia Ustroń - LKS Be- 
        stwina, stadion ul. Sportowa
31.10  godz. 9-13   Skarby Stela - Targi staroci, targowisko miejskie
31.10 godz. 11.00 Piłka nożna klasa A KS Nierodzim - LKS Błękitni 
        Pierściec, stadion Nierodzim
3.11 godz. 10.00 Uroczystość nadania Technikum im. dr. Alojzego 
        Waszka oraz Branżowej Szkole I stopnia im. dr.  
        Jana Jarockiego, MDK Prażakówka

42/2021/5/R

Globalne ocieplenie?                               Fot. Julia Wawrzyk
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) okrągła klamra, 8) bezradność, 9) broni wjazdu 
na plac, 10) do prostowania uzębienia, 12) dodatki do kłódki, 
14) składana królowi, 15) okrągła mapa świata, 16) zwierzęcy 
pyszczek, 19) drzewo liściaste, 22) raczej rzadkie imię żeńskie, 
23) nerwowe lub wełniane, 24) czyta tekst.
PIONOWO: 2) jeden z legendarnych założycieli Cieszy-
na, 3) złote pary w „Prażakówce”, 4) lipcowa solenizantka,  
5) portowe nabrzeże, 6) książka pomysłów pełna, 7) marka 
komputera, 11) zatrudniony w firmie, 13) warzywo korze-
niowe, 17) przeciwieństwo zła, 18) kontrnatarcie, 20) ryba  
z kolcem, 21) bezpieczne schronienie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 29 października.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 39

PORA NA BABIE LATO  

K R Z Y Ż Ó W K A

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

KĄCIK SZACHOWY
42/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                           W. Suchta 2021 r.    

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 40: Hg3

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Zofia Wałaska z Ustronia, ul. 
Chabrów. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2015 r.                        Fot. W. Suchta

NAGRODY 
W DZIEDZINIE KULTURY

Urząd Miasta Ustroń ogłosił, że jest możliwości składania 
wniosków na doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 
2021. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale 
zamieszkałym na terenie Ustronia lub osobom prawnym i innym 
podmiotom, mającym siedzibę na terenie Ustronia na podstawie 
oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. 
Burmistrz Miasta może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej 
lub na wniosek: instytucji kultury, związków i stowarzyszeń 
społeczno-kulturalnych,  innych podmiotów, których działalność 
statutowa obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki,  Komisji 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. Wypełniony wnio-
sek należy dostarczyć do Urzędu Miasta Ustroń w terminie do 30 
października 2021 r. Uchwałę dotyczącą przyznawania nagród, 
wniosek oraz informacje ogólne o sposobie przyznawania nagród 
można znaleźć na stronie internetowej miasta.
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Numer zamknięto: 18.10.2021 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 25.10.2021 r.

Prowadzący stronę „JADA NA SZPIL” wizytuje i fotografuje stadiony na Śląsku. W niedzielę 
przyjechał do Nierodzimia i stworzył bardzo ciekawą fotorelację z meczu, w której więcej 
widoków niż meczu. Na zdjęciach za to inne smaczki, warto spojrzeć na Facebooku.

KS Kuźnia Ustroń - 
- TS Podbeskidzie II BB 

0:0 (0:0)

1 KP GKS II Tychy S.A. 26 36:9
2 LKS Bełk 23 24:14
3 LKS Unia Turza Śląska 20 24:19
4 LKS Drzewiarz Jasienica 18 18:20
5 MRKS Czechowice-Dziedzice 17 20:12
6 GKS Piast II Gliwice 17 19:10
7 KS Spójnia Landek 17 20:13
8 KS Kuźnia Ustroń 16 14:16
9 LKS Czaniec 15 19:16
10 LKS Orzeł Łękawica 15 20:25
11 TS Podbeskidzie II BB. S.A. 13 16:20
12 LKS Czarni Gorzyce 12 16:23
13 KS ROW 1964 Rybnik 11 19:27
14 LKS Unia Książenice 9 20:29
15 LKS Bestwina 6 17:30
16 TS Czarni-Góral Żywiec 3 14:33

IV Liga (Śląsk - grupa II)

IV LIGA

BEZ BRAMEK

Relacja z sobotniego (16.10) meczu 
według KS Kuźnia (strona klubu na Fa-
cebooku): „Dzisiejsze spotkanie ligowe 
przy ul. Sportowej zakończyło się ko-
lejnym, bezbramkowym remisem naszej 
drużyny. Dorzucamy 1 punkt do puli. 
Naszym przeciwnikiem były dziś rezer-
wy Podbeskidzia Bielsko-Biała”. Zespół 
Kuźników zagrał w składzie: 12. Pawela, 
obrońcy – 6. Haratyk (20. Turoń 44’), 
19. Pala (kapitan), 4. Wojciechowski, 22. 
Ferfecki, pomocnicy – 7. Dobrowolski, 
5. Jaworski, 10. Iskrzycki, 8. Mucha (17. 
Wojnar 90’) 99. Pietraczyk, napastnicy – 
21. Gomola (24. Fiedor 83’).           (mn)

Relacja z niedzielnego meczu (17.10) 
według KS Nierodzim (strona klubu na Fa-
cebooku): „Po bardzo zaciętym i ciężkim 
spotkaniu pokonujemy LKS Błyskawica 
Kończyce Wielkie 2:1 (0:0). W pierwszej 
połowie spotkania mieliśmy kilka okazji do 
strzelenia bramek. Pokonanie bramkarza 
przyjezdnych było tylko kwestią czasu.  
W 58. minucie spotkania po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego strzałem z głowy bram-
kę zdobywa Daniel Mężydło. Poszliśmy za 
ciosem i dziesięć minut później strzelamy 
na 2:0. Goście dążą do zdobycia gola 
kontaktowego, forsując co chwilę naszą 
obronę. Również my mamy kilka okazji do 
podwyższenia wyniku, ale to Błyskawica 
zdobywa bramkę w 84. minucie. Potyczka 
kończy się wynikiem 2:1.”                  (mn)

   A Klasa   KS Nierodzim - Błyskawica Kończyce Wlk. 2:1 (0:0)

KWESTIA CZASU

1 LKS 99 Pruchna 24 42:21
2 UKS APN Góral Istebna 23 38:7
3 KS Nierodzim 19 29:14
4 LKS Błyskawica Kończyce W. 18 21:8
5 LKS Iskra Iskrzyczyn 17 26:21
6 LKS Kończyce Małe 17 24:16
7 LKS Strażak Dębowiec 17 22:24
8 LKS Victoria Hażlach 16 25:16
9 LKS Olza Pogwizdów 16 23:20
10 LKS Beskid Brenna 13 21:18
11 LKS Błękitni Pierściec 10 21:29
12 LKS Goleszów 10 18:26
13 LKS Orzeł Zabłocie 0 7:47
14 LKS Rudnik 0 5:55

Klasa A Podokręg Skoczów

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szcze-
paniak wywalczyli piąte podium w swoim 
szóstym starcie w Rajdowych Mistrzo-
stwach Świata 2021! Drugie miejsce  
w Rajdzie Hiszpanii (kategoria WRC3)*, 
a także wygrana na finałowym, dodatkowo 
punktowanym Power Stage pozwala zało-
dze LOTOS Rally Team na objęcie prowa-
dzenia w tabeli punktowej. Dopingowani 
przez tłumy fanów Polacy pokazali świet-
ne i stabilne tempo, kończąc aż trzynaście 
odcinków specjalnych na podium! 

* wyniki pozostają nieoficjalne do momen-
tu publikacji klasyfikacji końcowej rajdu.

PIĄTE PODIUM


