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W numerze m.in.: Badania 
niskiej emisji, Wspomnienie 
o Karolu Cholewie, Kolejna 
akcja honorowego oddania 
krwi, Czek od Mokate, Od-
znaczony strażak, Powalone 
drzewa, Mecze Kuźni i Niero-
dzimia, Plan zagospodarowa-
nia a inwestycja w Jaszowcu, 
Sprinty na nartorolkach   
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W ostatnim tygodniu października pogoda nas rozpieszczała. Na zdjęciu jesienna Równica uchwycona z drona przez Artura Steczkiewicza.

Gershwin, Porter, Dworzak, Chopin, Moniuszko, Komeda to tylko część nazwisk kompozyto-
rów, których interpretacjami utworów uraczył gości artysta. Oprócz tego własne kompozycje, 
jak na przykład Lullaby for Georgia – kołysanka stworzona dla wnuczki pianisty, wykonana 
na bis. Więcej na str. 9.                                                                                  Fot. E. Kostka (cd. na str. 4)

KONCERT 
Z WYJĄTKOWĄ 

DEDYKACJĄ
Trzech wielkich śpiewaków to od 

dziesięciu lat stały punkt programu 
Ustrońskiej Jesieni Muzycznej w MDK 
„Prażakówka”. Cieszą się oni wśród 
miłośników arii operetkowych wyjąt-
kową sympatią, toteż gdy 22 paździer-
nika wyszli na scenę: Bartosz Kuczyk, 
Mirosław Niewiadomski i Mariusz Adam 
Ruta uczestnicy wypełniający całą salę 
widowiskową przyjęli ich już na wstępie 
rzęsistymi brawami. Tymczasem oni 
rozpoczęli śpiewając „Sto lat”, bo jak 
się okazało była to wyjątkowa uroczy-
stość, stanowiąca podziękowanie za 
dwudziestoletnią pracę byłej dyrek-
tor MDK Barbarze Nawrotek-Żmijew-
skiej, która z wielkim zaangażowaniem  
i kreatywnością prowadziła tę pla-
cówkę na wyżyny świetności.         
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Historia szkoły w Kisielowie 
sięga przełomu XIX i XX 
wieku. Jednym z pierwszych 
jej kierowników był Walen-
ty Krząszcz. Swoje przeżycia 
opisał w książce pt. „Szkoła 
na pustkowiu”, która wyszła  
w 1920 roku. Placówka liczy 
sobie blisko 120 lat. 

Skoczkowie WSS Wisła podbi-
li Zakopane. Mogą pochwalić 
się trzema medalami wywal-
czonymi podczas Letnich Mi-
strzostw Polski. Po indywidu-
alnych sukcesach Piotra Żyły 
(złoto) i Tomasza Pilcha (brąz), 
pierwszy zespół z Wisły był 
najlepszy w konkursie druży-
nowym, nie dając większych 
szans rywalom. Skład mistrzów 
Polski dopełnili Paweł Wąsek  
i Aleksander Zniszczoł.      (nik)

czycach, Kończycach Wielkich, 
Zamarskach, Nierodzimiu, Wi-
śle Głębcach, na Kubalonce 
oraz przy drewnianej Chacie 
Kawuloków w Istebnej. 

W przededniu Wszystkich 
Świętych smutna wiadomość 
przyszła z gminy Brenna. Zmarł 
Tadeusz Mendrek – były wójt 
gminy, działacz „Solidarności”, 
radny powiatowy poprzedniej  
i obecnej kadencji, członek Za-
rządu Powiatu Cieszyńskiego. 
Przeżył 72 lata.

Od 2014 roku na Cmentarzu 
Komunalnym w Cieszynie eks-
ponowany jest zabytkowy kara-
wan. Pochodzi z cieszyńskiej 
firmy pogrzebowej „Concor-
dia”, która działała od połowy 
lat 90. XIX wieku do lat 70. 

XX wieku. W spadku pozostało 
trochę sprzętów i akcesoriów, 
które przechowuje Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego. Karawan 
klasy I został siedem lat temu 
odrestaurowany. Od tego czasu 
miasto wystawia go w okresie 
Wszystkich Świętych. 

Dawne przejście graniczne  
w Cieszynie Boguszowicach ma 
30 lat. Przed 10 laty przeszło 
tzw. lifting i zostało włączone do 
drogi ekspresowej S1 (obecnie 
S52). Po przebudowie jezdni  
i zmianie organizacji ruchu, 
można było bezpośrednio je-
chać do Czech, bez konieczności 
odwiedzania dawnych „bramek” 
odpraw granicznych. Trasa pro-
wadzi przez największy w Pol-
sce południowej most o długości 
760 metrów.   

to i owo
z 

okolicy
Kolejne spotkanie zaduszkowe 
poświęcone pamięci wybitnych 
górali zorganizowano w Isteb-
nej. Wspominano tym razem 
postaci Zuzanny Gembołyś, 
Zuzanny Kawulok i Urszuli 
Gruszki. Opowieściom towa-
rzyszyła góralska muzyka. 

Po województwie śląskim 
prowadzi „Szlak architektury 
drewnianej”. Oznakowany jest 
tablicami, które w naszym re-
gionie są obok kościołów w Ka-

*  *  *

*  *  * *  *  *

*  *  *

XX DNI KLEMENSOWE
Bądźmy dobrzy jedni dla drugich, 

naśladując współczucie i łagodność naszego Stwórcy
(z listu św. Klemensa)

 
PONIEDZIAŁEK - 8.11

Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
 16.15 – wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa i rzeźbiar-

stwa Andrzeja Piechockiego z klimatami literackimi
prowadzenie – Danuta Koenig
gitara i śpiew – Jacek Piechocki

 WTOREK - 9.11
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka

16.15 – „Ojcowski dom w Europie” – wykład dr Małgorzaty 
Kiereś połączony z prezentacją multimedialną

 ŚRODA - 10.11
Kościół św. Klemensa i Czytelnia Katolicka 

im. Jerzego Nowaka
16.15 – „Świat chrześcijaństwa Bliskiego Wschodu” – koncert 

Sylwii Hazboun, a po nim pogadanka w Czytelni Katolickiej
 PIĄTEK - 12.11

Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
16.15 – „Chrześcijanie o eugenice, czyli problem godności 

człowieka” – wykład dr. Ryszarda Wąsika
Streszczenie: Negatywny aspekt idei eugenicznych  jest trwałym 

zagrożeniem dla człowieka i społeczeństwa. Określenie „gorzej 
urodzony” stało się kreatorem polityki populacyjnej wspomaga-
nym obok  tradycyjnie negatywnego  aspektu medycznego, rów-
nie złowieszczym aspektem etnicznym  i ekonomicznym. Od  lat 
w pismach filozofów, ale także w prawodawstwie niektórych 
państw, pojawiały się jej elementy. Momentem przełomowym, 
hamującym eugeniczne postulaty, było i jest chrześcijaństwo,  
z ideą miłosierdzia i dobroczynności. Nastąpiła zmiana myślenia 
o człowieku, o jego miejscu i roli w świecie. Człowiek jest jed-
nością psychofizyczną i eugeniczne manipulacje naruszają nie 
tylko jego godność, ale też zmieniają jego usytuowanie w przy-
rodzie, stwarzając zagrożenie dla struktury społecznej. Dlatego 
racjonalizm biologiczny czy ekonomiczny nie może być kryte-
rium oceny człowieka. Poznanie historii eugeniki i jej wpływu 
na człowieka  oraz struktury społecznej nadaje szczególnego 
znaczenia etyce chrześcijańskiej.

NIEDZIELA - 14.11
Kościół św. Klemensa

12.00 – uroczysta Suma Odpustowa – przewodniczy i wygłosi 
kazanie ks. Adam Fijołek ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

10.30 
Nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ap. 
Jakuba Starszego
11.30 
Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników 
uroczystości pod Pomnik Jana Cholewy (ul. Daszyńskiego), 
przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej (Rynek)
12.00 
Złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej
13.00 
Mini koncert Orkiestry Dętej

*  *  *

CZYSTE POWIETRZE
PUNKT KONSULTACYJNY
Miasto Ustroń podpisało porozumienie z Wojewódzkim Fundu-

szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powie-
trze”. Informujemy, że jednocześnie została podpisana umowa  
z Fundacją Oddychaj Beskidami na świadczenie usług polega-
jących na prowadzeniu punktu konsultacyjnego w ramach ww. 
programu. 

Punkt konsultacyjny rozpoczął swoją działalność 18 paździer-
nika. Mieszkańcy Ustronia będą mieli do dyspozycji 10 godzin 
konsultacyjnych tygodniowo. W trakcie wizyt udzielane będą in-
formacje o programie „Czyste Powietrze” osobom zainteresowa-
nym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto możliwe bę-
dzie uzyskanie wsparcia w zakresie przygotowywania wniosków. 
Porad udzielały będą specjalnie przeszkolone osoby. Dodatkowo 
odbędą się otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców. 

Punkt konsultacyjny mieszczący się na ul. J. Wantuły 47  
w Ustroniu czynny będzie w: poniedziałki: 15.30-18.00, środy: 
15.30-18.00, soboty: 8.00-13.00.

W celu usprawnienia obsługi osób zainteresowanych proszę  
o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania drogą elektronicz-
ną: adres e-mail czystepowietrze@ustron.pl

                       Przemysław Korcz 
burmistrz Miasta Ustroń
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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 w Żorach, kwiaty, wieńce

44/2021/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Wiktor Pasterny    lat 81    ul. Lipowska
Józef Martynek      lat 83     os. Manhatan
Adam Trębacz     lat 73    ul. Grabowa

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

Krystyna Chwastek zd. Nowak  lat 95  ul. Topolowa
Adolf Cieślar   lat 80  ul. Bładnicka
Paweł Cieślar   lat 80  ul. Orzechowa
Elżbieta Gemlik zd. Debernic  lat 90  os. Manhatan
Marianna Herman zd. Ferfecka  lat 91  ul. Lipowska
Franciszek Korcz  lat 95  ul. Wantuły
Helena Kral zd. Kocjan  lat 93  ul. Chałupnicza
Władysława Lazar zd. Kuźnik  lat 85  ul. Chabrów
Karol Małysz   lat 80 ul. Krzywaniec
Zuzanna Pinkas zd. Czyż  lat 92  ul. Skoczowska
Remigiusz Rochoń  lat 80  ul. Staffa
Anna Sojka zd. Greń  lat 80  ul. Kwiatowa
Bronisława Żurek zd. Gawlas  lat 92  ul. Drozdów

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

*   *   *

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD 
NA UL. TARTACZNEJ

W związku z remontem linii kolejowej zamknięty zostanie 
przejazd kolejowy na ul. Tartacznej w dniach od 4 do 21 listo-
pada (włącznie). 

*   *   *

*   *   *

PROJEKCJA FILMU 
„ŚLADAMI LISTOPADOWEJ TRAGEDII”

W związku z nadchodzącą rocznicą zbiorowego mordu ustro-
niaków 9 listopada 1944 r. Muzeum Ustrońskie zaprasza starsze 
klasy ustrońskich szkół na projekcję filmu „Śladami listopadowej 
tragedii”, zrealizowanego przez Dział Etnograficzny Muzeum  
w 2019 r. Film zawiera między innymi relacje naocznych świad-
ków tamtych zdarzeń. Czas trwania to 33 min. Prosimy o wcześ-
niejsze rezerwacje pod nr tel. 33 854 29 96.

JAK CHRONIĆ SWOJE DZIECKO 
PRZED ŚWIATEM UZALEŻNIEŃ 

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja zaprasza na spotkanie 
pt. ,,Jak chronić swoje dziecko przed światem uzależnień”, które 
poprowadzi profilaktyk uzależnień, Leszek Korzeniecki. Spot-
kanie jest adresowane do rodziców, nauczycieli, psychologów, 
pedagogów. Celem spotkania jest przeciwdziałanie zachowaniom 
autodestruktywnym wśród młodzieży. 

Na spotkaniu będziemy rozmawiać o: 
• czynnikach ryzyka i skutecznym zapobieganiu zachowaniom 

autodestruktywnym w życiu młodego człowieka; 
• rozpoznawaniu sygnałów ostrzegawczych, że coś złego za-

czyna się dziać; 
• tworzeniu środowiska chroniącego przed zachowaniami 

autodestruktywnymi.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 4 listopada o godz. 18.00  

w Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, ul.  
3 Maja 14. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

PO PASZPORT
NIE TYLKO DO BIELSKA

2 listopada otwarty został w Cieszynie przy ul. Granicznej 79 
(budynek Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego) nowy 
punkt paszportowy. Prowadzona jest tam kompleksowa obsługa, 
obejmująca zarówno złożenie wniosku, jak i odbiór gotowego 
dokumentu. Klienci przyjmowani są w następujących godzinach: 
7.30 - 15.30 od poniedziałku do środy, 8.00 - 17.00 w czwartki 
i 8.00 - 15.00 w piątki. Numery kontaktowe: 33 47-09-600, 33 
47-09-601 oraz 33 47-09-602.                                             (eko)

SPOTKANIE 
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ 

Kolejne spotkanie Członków i Sympatyków Stowarzy-
szenia Miłośników Kuźni Ustroń, odbędzie się w najbliższy 
poniedziałek, 8 listopada w Muzeum Ustrońskim o godzinie  
10.00.                                              Prezes SMKU Karol Brudny

*   *   *

Najmocniej przepraszamy 
Szanownych Jubilatów, ich Rodziny i Bliskich 

oraz naszych Czytelników 
za błąd, jaki popełniliśmy 

w poprzednim numerze Gazety Ustrońskiej.
Redakcja

*   *   *

WYSTAWA MALARSTWA 
ELŻBIETY SZOŁOMIAK

5 listopada o godz. 17.00 w Galerii Rynek odbędzie się wernisaż 
wystawy malarstwa Elżbiety Szołomiak. Wystawę będzie można 
obejrzeć do 31 stycznia 2022 r.

*   *   *

*   *   *
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KONCERT 
Z WYJĄTKOWĄ DEDYKACJĄ

Do tak znakomitej muzyki nogi same rwą się do tańca.                             Fot. L. Szkaradnik

Gości powitała kierująca obecnie MDK 
Urszula Broda-Gawełek, zaznaczając 
że covid przesunął to pożegnanie o rok,  
i zaprosiła na scenę swoją poprzedniczkę, 
byłych burmistrzów Jana Szwarca i Irene-
usza Szarca oraz przedstawiciela Zarządu 
Powiatu Stanisława Malinę, przewod-
niczącego Rady Miasta Marcina Janika 
i radnego Dariusza Ślezionę. Nastąpiły 
oracje i podziękowania, które rozpoczął 
Marcin Janik mówiąc: – Chcemy pani 
podziękować za wielkie zaangażowa-
nie, za wspaniałe pomysły i za wielkie 
cudowne serce dla artystów. To przecież 
pod pani pieczą wykształciło się tak wie-
lu ustrońskich twórców, to tutaj budziły 
się te wszystkie pasje, że nie wspomnę  
o ogromie imprez, koncertów i warszta-
tów, a wiele z nich jako imprezy cykliczne 
na stałe zapisało się w kalendarzu miejsco-
wych wydarzeń. (…) Jako przedstawiciel 
organizacji pozarządowych wspominam, 
że organizowaliśmy tu wspaniałe bale,  
a pani zawsze emanowała doświadcze-
niem i dobrocią za co jestem pani bardzo, 
bardzo wdzięczny. 

Później odczytał oficjalne podziękowa-
nie również w imieniu burmistrza, który 
ze względu na chorobę nie był obecny,  
a następnie wystąpili pozostali przedsta-
wiciele władz.

Ireneusz Szarzec: – Dziękuję serdecznie 
za te lata, w których z moim poprzed-
nikiem tworzyliśmy ten dom kultury  
w formie materialnej, natomiast to ducho-
we przedsięwzięcie to wielka zasługa pani 
dyrektor. Za to serdeczne podziękowania 
w imieniu wszystkich, którzy przyglądali 
się jak ten dom kultury rośnie, jak się 
rozwija, bo naprawdę tworzyła go pani 
od zera. (…) Dziękujemy za pomysły, za 
to ciepłe słowo, za spokój, który niejed-
nokrotnie w trudnych warunkach potrafił 
pogodzić strony. Dzięki pani ta placówka 
może cieszyć się wielką, wielką popu-
larnością, a nawet sławą z korzyścią dla 
mieszkańców i kuracjuszy. Wielkie po-

dziękowania, wszystkiego dobrego. 
Stanisław Malina: – Długo współpra-

cowaliśmy, więc pozwolę sobie także 
w imieniu poprzednich Rad Miasta po-
wiedzieć: Basia zawsze kojarzyła nam 
się z kulturą, z wieloma inicjatywami.  
Ja pamiętam jak imprezy odbywały się na 
proscenium, bo scena była zamurowana. 
Potem Basia tak się wykształciła w tym 
kunszcie budowlanym, instalatorskim  
i elektrycznym, że niejednego inżyniera 
mogłaby mówiąc kolokwialnie „zagiąć”. 
W imieniu wszystkich moich poprzed-
ników życzę dużo zdrowia, bo upłynęło 
sporo wody w Wiśle, a Ty ciągle jesteś 
piękna i młoda. Bądź z nami zawsze  
i niech Ci się darzy!

Jan Szwarc: – Pamiętam doskonale kon-
kurs na dyrektora tej placówki, gdzie było 
dwóch kandydatów i wówczas podjęliśmy 
decyzję, że to Basia nasza ustroniaczka 
będzie dyrektorem. Podjęliśmy mądrą 
decyzję, bo to co powiedzieli moi poprzed-
nicy jest świadectwem tego, co dokonała 
pani dyrektor. W tym roku październik 
jest miesiącem wyjątkowym, gdyż ma 
pięć piątków, sobót i niedziel, co zdarza 
się jak podaje Internet raz na 880 lat, więc 

ta uroczystość w tym wyjątkowym czasie 
jest znamienna, aby wszyscy pamiętali  
o wyczynach pani dyrektor tak długo, do 
tego czasu kiedy znów będzie pięć piąt-
ków, sobót i niedziel. 

Potem rymowane podziękowanie przed-
stawiła obecnie kierująca MDK i po wielu 
peanach na cześć byłej dyrektor tej pla-
cówki również ona zabrała głos mówiąc: 
– Bardzo mi było miło słyszeć tylko dobre 
słowa. Oczywiście przez te dwadzieścia 
lat aż tak różowo nie było, różne rzeczy 
się zdarzały, ale cieszę się, że wniosłam 
coś dla Ustronia, że państwo spotykają 
mnie na ulicy, podchodzą i mówią, że było 
fajnie, że dobrze mnie wspominają i to jest 
dla mnie bardzo ważne. Ja też pamiętam 
tamten dzień (to do Jana Szwarca), kiedy 
trzęsły mi się nogi. To była moja pierwsza 
rozmowa kwalifikacyjna i szczerze mó-
wiąc byłam przerażona, kiedy dowiedzia-
łam się, że wygrałam ten konkurs. Teraz 
bardzo się cieszę, że wszystko się udało, 
że dałam radę, że kolejne lata z władzami 
miasta owocowały dobrą współpracą. Ten 
spokój, który mam w sobie powodował, 
że godziłam wszystkich, ale też ten spokój 
był pewną zadrą, bo niektórzy chcieli bym 
natychmiast podejmowała decyzje i wyda-
wała polecenia, a ja musiałam wszystko 
przemyśleć. Nie wiem, czy to dobrze, czy 
źle, ale dwadzieścia lat minęło a panowie 
mnie pięknie podsumowali, więc bardzo 
za to dziękuję. Dziękuję też „Prażaków-
ce”, wszystkim pracownikom, bo bardzo 
dobrze mi się z Wami pracowało. Dziękuję 
artystom i dziękuję Państwu.

Następnie burmistrzowie odsłonili 
prezent – niespodziankę, ogromne usta, 
autorstwa Roberta Heczki z podpisami 
licznych współpracowników Barbary,  
a po tej wzruszającej uroczystości na scenę 
znów weszli trzej tenorzy i jak zwykle 
oczarowali publiczność znakomitymi 
pieśniami, w których miłość grała główną 
rolę i ofiarowali gościowi wieczoru oraz 
uczestnikom imprezy uroczy bukiet mu-
zyczny z ariami operetkowymi, musicalo-
wymi piosenkami i znanymi przebojami. 
To przepiękne, wzruszające widowisko  
z pewnością pozostanie na długo w naszej 
pamięci. 

Gazeta Ustrońska również dołącza się 
do gratulacji: życzymy Basi wszystkiego, 
co najlepsze i dziękujemy za długoletnią 
wzorową współpracę.   Lidia Szkaradnik

        

Gościowi wieczoru towarzyszy mąż i dawni przełożeni.                             Fot. L. Szkaradnik

(cd. ze str. 1)
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Do 26 listopada prowadzone będą  
w dzielnicach naszego miasta badania 
niskiej emisji za pomocą bezzałogowego 
statku powietrznego (drona). Pomiary 
wykonuje firma LTA Design (spółka Tomkov) 
w ramach akcji prewencyjnej „Dronem 
w smog – dbamy o jakoś powietrza  
w Ustroniu”. Dotychczas kontrolę wyko-
nano w Nierodzimiu na ulicach Bładnickiej  
i Potokowej, tam bowiem złożono najwię-
cej skarg dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza. Na wspomnianym obszarze 
nie odnotowano żadnych przekroczeń. 
Mariusz Sumara, przedstawiciel wykonują-
cej usługę firmy, zwrócił uwagę na to, że 
opisywana akcja spełnia też swój wymiar 
edukacyjny – mieszkańcy pytają o paliwo, 
którym można palić czy do kiedy należy 
wymienić piec. Pomiary zaplanowane 
były również na czwartek 28 października  
w Hermanicach, jednak nie odbyły się  
z uwagi na zbyt wysoką temperaturę powie-
trza. W takich warunkach badania nie były-
by wiarygodne, ponieważ część osób rezyg-
nuje wówczas z ogrzewania domów.    (eko) 

CZEK OD MOKATE

Fot. DRONpol

W niedzielę 17 października odbyła 
się 25 Jubileuszowa Śląska Gala Biznes 
Center Club. Uroczystość ta była okazją 
do przekazania organizacjom i instytu-
cjom wspieranych przez nagrodzonych 
przedsiębiorców nagród pieniężnych.  Dr 
Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate, 
w uznaniu za osiągnięcia dydaktyczne 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu 
wręczył przedstawicielkom naszej szkoły 
– pani dyrektor Magdalenie Herzyk i pani 
wicedyrektor Katarzynie Bystroń czek na 
kwotę 20.000 zł. 

Pragniemy przypomnieć, że nasza szko-
ła może poszczycić się wieloma osiąg-
nięciami w konkursach przedmiotowych 
i sportowych. Tylko w poprzednim roku 
szkolnym aż pięciu uczniów zostało lau-
reatami wojewódzkich i ogólnopolskich 
konkursów przedmiotowych – z mate-
matyki i języka polskiego, a w  zawodach 
sportowych nasi piłkarze ręczni grali  
w finale wojewódzkim.

Otrzymana nagroda pozwoli na zakup 
sprzętu i środków dydaktycznych, które 
będą wspierać rozwój naszych uczniów 

– ich kreatywność, wiedzę i różnorakie 
umiejętności. Bardzo dziękujemy Grupie 
Mokate za tak hojny dar!               ZSP-1

30 października strażacy usuwali dwa 
powalone na ul. Lipowskiej drzewa. 
Zgłoszenie przyjęto o 7.34, droga była 
całkowicie nieprzejezdna. Jedno z drzew 
na prywatnej posesji przewróciło się 
wskutek złamania, uszkodziło ogrodzenie 
i zatarasowało jezdnię. Brak osób poszko-
dowanych. Następnego dnia dwa zastępy 
wyruszyły na Równicę, gdzie odnotowano 
pożar pojazdu osobowego. Przed przyjaz-
dem straży ogień przygaszony został przez 
świadków. Na miejscu nie było właściciela 
samochodu. Po konsultacji z policją straża-
cy usunęli szybę w drzwiach kierowcy, aby 
dostać się do komory silnika. Po ugaszeniu 
pożaru i odłączeniu akumulatora pojazd 
przestawiono dalej od zaparkowanych 
samochodów. W dniu Wszystkich Świętych 
strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze 
suchej trawy w okolicach boiska przy ul. 
Jana Sztwiertni w Hermanicach. Przyczy-
na nieznana.                                    (eko)

Fot. OSP Lipowiec
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WSPOMNIENIE KAROLA CHOLEWY
W dniu 20 września liczni przyjaciele rodziny i znajomi, po-

żegnali w obrządku ewangelicko-augsburskim, świętej pamięci 
Karola Cholewę, człowieka, który w swym aktywnie zawodowym 
życiu zakończył rodzinną sztafetę żyjących osób z rodu Cho-
lewów – legitymujących tradycje ustrońskiej 
Kuźni. Tak się składało, że nieprzerwanie, 
począwszy od pradziadków wszyscy Chole-
wowie, noszący imię jak Zmarły, byli związani 
najpierw z hutą, Arcyksiążęcym Zakładem 
Maszyn czy później z Kuźnią Ustroń, która 
też w okresie swojego istnienia była również 
zakładem fabryki samochodów. 

W Kuźni Ustroń pracowali też Jego rodzice, 
Alicja i Jan Cholewowie, siostra Nelly oraz jej 
rodzina i tak wszyscy razem byli – nie tylko 
świadkami ale także współtwórcami historii 
fabryki, miasta, a przez ojca Jana także (choć 
brzmi to patetycznie) – Świata. 

W roku 1966, kiedy Karol miał 15 lat, zmarł 
mu ojciec. Osierocony, już dalej sam musiał 
stawić czoła życiu. Założył rodzinę, żeniąc 
się z Danutą Doleżałek, z którą później wy-
chowywał syna Sebastiana i wspierał proces 
wychowawczy wnuka Patryka. 

W dniu stulecia urodzin Ojca (7 grudnia 2020 
roku), na zakończenie trwającego i ogłoszonego 
przez Radę Miasta Ustroń „Roku Jana Cholewy”, Karol Cholewa 
uczestniczył jeszcze w tych uroczystościach, które odbyły się na 
cmentarzu ewangelickim przy grobie Ojca, a który później, stał 
się też miejscem Jego pochówku. 

Z rodzicami miał dużą więź emocjonalną, brał udział w zbiór-
kach i organizowanych przez Ojca obozach harcerskich, gdzie 
nauczył się funkcjonowania w grupie, a przede wszystkim empatii 
i chęci pomocy innym, co praktykował przez całe życie. Niestety 
przedwczesna śmierć ojca wywarła wielki wpływ na Karola, nie 
mógł się z tym faktem nigdy pogodzić. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Zespole 
Szkół Technicznych przy Kuźni Ustroń, a po jej ukończeniu roz-
począł pracę w tym zakładzie, w charakterze ślusarza, wózkarza. 

W Kuźni Ustroń pracował do 1977 roku. 
Dalsze zawodowe losy potoczyły się już szybko i inaczej, 

także za sprawą (w pewnym sensie) skutków wynikających  

z transformacji ustrojowej. Dalej podjął pracę, między innymi,  
w ustrońskim PSS–ie, w RSP Goleszów, PT Czantoria czy wresz-
cie w przedsiębiorstwie pana Kubali z Ustronia. Po wypadku 
drogowym podupadł na zdrowiu. Częsta absencja chorobowa  

w pracy wywołała u pracodawców brak woli jego 
zatrudniania, a u Karola frustracje. Jednym ze 
źródeł tej frustracji mogła też być legenda Ojca, 
którego zabrakło w najtrudniejszym dla niego 
okresie dojrzewania. Często widział wokół sie-
bie to, czego inni nie zauważali, zamykając się 
w sobie, a swoje przemyślenia wyrażał z dużą 
odwagą publiczną. 

W końcówce życia spotkały go bardzo sa-
tysfakcjonujące wydarzenia, a które dotyczyły 
ojca, były to; nadanie Patentu Oficerskiego 
ojcu, który w jego imieniu osobiście odebrał  
w Katowicach oraz nadanie mogile, w której 
sam później spoczął, statusu pochówku bohatera 
narodowego.

Był osobą bardzo oczytaną. Odziedziczył tę 
skłonność po babci Ewie, która też lubiła dużo 
czytać. Kochał przyrodę, a najbardziej psy. Wiel-
ką stratą i traumą dla bliskich i rodziny będzie 
brak serwowanych ciasteczek „cieszyńskich”, 
które z wielkim zamiłowaniem i pasją przed 

każdymi Świętami Bożego Narodzenia wypiekał.
Kontynując solidarność wobec ojcowskich zamiłowań corocz-

nie bywał na uroczystościach na „Żwirkowisku” w Cierlicku 
oraz na spotkaniach ze spadochroniarzami w Domu Ludowym 
w Cisownicy. Po przebytym udarze mózgu, który przydarzył 
mu się po prawie udanej terapii z pierwszą chorobą nowotwo-
rową, nie zawsze stan zdrowia pozwalał mu na uczestnictwo  
w wymienionych imprezach. Zajął się wtedy ogrodem, spędzał 
w nim wiele czasu. 

Był wiernym bywalcem „Divadla” w Czeskim Cieszynie  
i bardzo chciał być widzem, ostatniego w tym teatrze, spektaklu 
pt. „Skrzypek na dachu”. W dużym uproszczeniu, w przenośni, 
był trochę podobny do głównego bohatera Tewji – z tego spekta-
klu, zwłaszcza w kontekście prowadzonych dyskusji z otaczają-
cym go światem. Zmarł po dłuższej, kolejnej wyniszczającej go 
chorobie nowotworowej, w wieku 69 lat – 15 września 2021 roku.

                                                                           Karol Brudny
   

W 43 numerze Gazety Ustrońskiej ukazał się artykuł zatytu-
łowany „PLAN NIEUCHWALONY”, w którym, Pani redaktor 
Monika Niemiec opublikowała,  jako moją wypowiedź, że inwe-
stycje dotyczącą budowy hotelu z basenem oraz apartamentów 
hamuje Przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik ze swoimi 
znajomymi architektami. Po przeczytaniu artykułu postanowiłem 
przesłuchać nagranie sesji Rady Miasta Ustroń i nie znalazłem ta-
kiego stwierdzenia, które pada z moich ust. W artykule tym została 
również opublikowana częściowa odpowiedź Pana Burmistrza 
na moją wypowiedź na sesji, w której Pan Burmistrz zarzucił mi 
nierealne wyliczenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta 
Ustroń, które inwestycja może wygenerować. Niestety nie została 
opublikowana moja odpowiedź na te zarzuty, której udzieliłem na 
tej samej sesji Rady Miasta Ustroń, w której przedstawiłem kon-
kretne wyliczenia, w oparciu o dane o ilości miejsc noclegowych 
oraz ilość m2 planowanej inwestycji przekazane przez inwestora. 

W artykule została zacytowana również wypowiedź Pana Bur-
mistrza, który dwukrotnie pytał inwestora czy działka, która raz 
w planie ma przeznaczenie mieszkalno-pensjonatowe, drugi raz 
zieleń urządzona, jest konieczna do przeprowadzenia inwestycji 

i dwa razy otrzymał publicznie odpowiedź, że nie. Byłem na jed-
nym z dwóch spotkań z inwestorem i potwierdzam, że padła taka 
odpowiedź. Należy jednak wspomnieć o jednej bardzo istotnej 
sprawie. Inwestycja zakłada budowę hotelu z częścią basenową 
oraz apartamentów. Wielkość części basenowej (wewnętrznej 
oraz zewnętrznej) zależy od ilości miejsc noclegowych w ho-
telu oraz mających tam powstać apartamentowców. Jeżeli Rada 
Miasta przekwalifikuje jedną z działek, na których ma powstać 
inwestycja na tereny zielone, ograniczając ilość apartamentów 
potrzebnych do utrzymania basenów, ograniczy tym samym 
wielkość części basenowej, na wielkości której tak bardzo nam 
wszystkim mieszkańcom zależy. 

Aby uwiarygodnić moje wypowiedzi w stosunku do opubli-
kowanego artykułu przedstawiam materiał, w oparciu o który 
wystąpiłem na wrześniowej sesji Rady Miasta Ustroń. 

„Szanowni Państwo, zastanawiałem się wiele dni nad tym czy 
mam zabrać głos w tej sprawie, czy też nie. Z jednej strony sporo 
faktów przemawia za tym, że głosowanie nad tą uwagą jest tylko 
formalnością i głosy są już policzone, lecz z drugiej strony jako 
Radny Miasta Ustroń jestem zobowiązany do działania dla miasta 
oraz na korzyść miasta. Ta druga kwestia przekonała mnie do tego, 
aby przygotować kilka faktów, które mam nadzieję przemówią 
do zdrowego rozsądku Państwa Radnych i sprawią, że będziecie 
Państwo w tym głosowaniu kierowali się dobrem mieszkańców, 
dobrem miasta, a nie interpersonalnymi pobudkami, które zabu-
rzają całkowicie racjonalne podejmowanie decyzji. 

Działka o numerze 4086/76 czyli działka, której dotyczy uwaga 
w pierwotnej wersji planu zagospodarowania przestrzennego 

Plan zagospodarowania 
a inwestycja w dzielnicy Jaszowiec

ZDANIEM RADNYCH
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przedstawionej na czerwcowej sesji miała przeznaczenie MP 
(mieszkalno-pensjonatowe). Podkreślenia wymaga fakt, iż plan 
ten został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez wszyst-
kie organy zobligowane prawnie do opiniowania powstających 
planów zagospodarowania przestrzennego. Żaden z tych organów 
nie zgłaszał żadnych problemów, co do przeznaczenia tej działki 
jakim było MP. 

Na czerwcowej sesji Pan Marcin Janik przyznał się, że 
zgłosił uwagę do BMU w sprawie przeznaczenia przedmio-
towej działki jakim pierwotnie było MP i w swojej uwadze 
wniósł o zmianę jej przeznaczenia na tereny zielone. Uwaga 
ta na tamtym etapie została odrzucona przez Pana Burmistrza. 
Na tej samej sesji Pan Janik przedstawił więc opinie swoich 
znajomych architektów jak to określił, aby, uzasadnić czy też 
usprawiedliwić zaproponowaną Radzie Miasta zmianę prze-
znaczenia tej działki na tereny zielone. Podkreślam, że żadna  
z instytucji zobligowanych prawem do opiniowania planu zago-
spodarowania przestrzennego nie podzielała opinii znajomych 
Pana Janika, gdyż pozytywnie zaopiniowała plan z przeznacze-
niem tej działki na MP. Głosem 6 radnych za działka została 
przekwalifikowana na tereny zielone. Plan zagospodarowania 
nie został uchwalony, a procedura planistyczna została cofnięta 
do ponownego wyłożenia planu, a w zasadzie jego części obej-
mującej przedmiotową działkę. 

Do Burmistrza Miasta Ustroń została złożona uwaga, która 
wnosiła o przywrócenie kwalifikacji działki do MP lub o wyłącze-
nie jej z planu zagospodarowania przestrzennego.  Pan Burmistrz 
odrzucił jednak uwagę w całości, argumentując swoją decyzję 
stanowiskiem RMU, a w zasadzie jej 6 członków. 

Procedura zgłaszania uwag do BM daje możliwość Burmi-
strzowi wyrażenia swojego zdania, a nie powoływania się na 
decyzję radnych. Co się takiego stało, że tym razem Pan Panie 
Burmistrzu ma Pan zdanie tożsame z Panem Janikiem. Przecież 
jego pierwsza uwaga została przez Pana w całości odrzucona? 

Analizując uwagi złożone do tego planu, rozpatrzone przez 
Pana Burmistrza znalazłem jedną, która była skonstruowana 
w analogiczny sposób jak ta odrzucona w całości. Jej konstrukcja 
w uproszczeniu była taka, jeżeli nie będzie można uwzględnić 
proponowanych zmian, wnioskodawca prosi o wyłączenie jego 
terenu z planu zagospodarowania przestrzennego. Uwaga tamtego 
inwestora została częściowo uwzględniona, a teren został wyłą-
czony z planu. Wiem, że w Polsce nie ma prawa precedensu, ale 
wydawało mi się, że wszyscy mieszkańcy, czy też interesanci oraz 
inwestorzy powinni być traktowani w ten sam sposób i według 
takich samych zasad. 

Wracając do tematu przeznaczenia przedmiotowej działki. 
Już w 2005 roku ówczesna Rada Miasta Ustroń wiedziała, że 

dzielnicy Jaszowiec oraz naszemu miastu potrzebny jest rozwój, 
w związku z tym przeznaczyła przedmiotową działkę w uchwa-
lanym wtedy MPZP na tereny UT, czyli przeznaczenie usługowe 
z możliwością zabudowy pensjonatowo-restauracyjnej. Niestety 
plan ten został zaskarżony i ostatecznie decyzją wojewody uchy-
lony w 2012 roku. Co się takiego stało, że po 16 latach chcecie 
Państwo przeznaczyć tę działkę na tereny zielone?

Art. 36 pkt 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym mówi: Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miej-
scowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej 
części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym 
przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone 
właściciel, albo użytkownik wieczysty może żądać od gminy 
odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, albo wyku-
pienia nieruchomości. Przypomnę, że wszystkie opinie instytucji 
zobligowanych prawem do opiniowania MPZP pozytywnie 
zaopiniowały przeznaczenie działki na MP. 

Czy Państwo Radni jesteście za tym, aby na podstawie opi-
nii architektów, znajomych Pana Janika, a nie, powtarzam raz 
jeszcze, w oparciu o pozytywne opinie wszystkich instytucji 
zobligowanych prawem do opiniowania MPZP, narażać nasze 
miasto oraz nasz i tak już napięty budżet na kolejne wydatki 
i odszkodowania? 

Najważniejszą jednak rzeczą jest realny inwestor, który 
chce zainwestować w dzielnicę Jaszowiec, między innymi na 
przedmiotowej działce ogromne pieniądze i wybudować hotel 
z basenem oraz Aparthotele w formie apartamentowców, które 
w bezpośrednich podatkach od nieruchomości przyniosłyby 

rocznie około 237.000 pln  z podatku od powierzchni usługowej 
(9480 m2 x 24,99 pln/m2), około 10.000 pln z podatku od grun-
tów od działalności usługowej oraz około 670 tysięcy z tytułu 
opłaty uzdrowiskowej, docelowo z dopłatą rządową około 1 mln 
340 tysięcy (598 osób x 4,4 pln x 70 % obłożenia). Sumując te 
kwoty nasze miasto mogłoby liczyć na kwotę około 1 mln 590 
tysięcy złotych. 

Poza bezpośrednim aspektem ekonomicznym inwestycja taka 
wygenerowałaby dodatkowo wiele miejsc pracy, ale najważniej-
sze to uruchomiłaby prawdziwy impuls do rozwoju tej dzielnicy 
nie tylko w infrastrukturę hotelarską czy gastronomiczną, ale 
i typowo turystyczną czyli wyciągi oraz trasy narciarskie trasy 
zjazdowe.  

Inwestor odbył dwa spotkania z radnymi, przedstawił kon-
cepcje zagospodarowania terenu odbył konsultacje z autorem 
planu Panem Chmielewski oraz spotkanie w starostwie z Panią 
Wiceburmistrz Dorotą Fijak oraz naczelnikiem Wydziału Archi-
tektury Panem Januszem Stasicą. Wszyscy pozytywnie oceniali 
zaproponowane rozwiązania inwestycyjne.

Chciałbym Państwu oraz mieszkańcom pokazać kilka zdjęć 
przedmiotowej działki oraz alternatywną możliwość zagospoda-
rowania tego terenu. Pytanie do Państwa Radnych. Czy chcecie 
Państwo, aby przedmiotowa działka wyglądała tak jak na zdję-
ciach, szpecąc krajobraz Jaszowca krzakami, samosiejkami, czy 
też w zaprezentowany na wizualizacji sposób, jako wkompono-
wana inwestycja w modernistycznym stylu, przynosząca naszemu 
miastu dodatkowe, tak bardzo potrzebne dochody? 

I ostatnią rzeczą jaką chciałem podkreślić jest czysta i zwykła 
przyzwoitość, która nakazuje być przyzwoitym dla 17 wywłasz-
czonych kilkadziesiąt lat temu spadkobierców, którzy tyle razy 
szli miastu Ustroń, czyli nam tak naprawdę, na ustępstwa obciąża-
jąc swoją działkę służebnością, oraz co najbardziej istotne rezyg-
nując, ze swoich obywatelskich praw: nie wnosząc odwołania do 
decyzji starosty o odmowie zwrotu działki, co możemy wyczytać 
w uzasadnieniu dzisiejszej uchwały dotyczącej sprzedaży działki.

Dzięki temu tak naprawdę możemy mówić o jej sprzedaży, a co 
ważniejsze liczyć na inwestycję, o której przed chwilą mówiłem.

Drodzy Państwo, właśnie dzisiaj, kiedy dochody samorządów 
są z każdej strony obcinane, koszty utrzymania, mediów perma-
nentnie rosną potrzebny jest nam rozwój oraz dodatkowe wpływy 
z podatków. Ekonomia drodzy Państwo jest nieubłagana. W sy-
tuacji wzrostu kosztów utrzymania Rada Miasta oraz Burmistrz 
mają 3 drogi: Głęboka restrukturyzacja szeroko pojętego Miasta 
(wszystkich jednostek samorządu terytorialnego) połączona 
z cięciem wydatków inwestycyjnych. Podnoszenie podatków 
oraz różnych danin mieszkańcom miasta. Rozwój miasta, który 
przełoży się na zwiększone wpływy do budżetu, co spowoduje, 
że nie będziemy musieli sięgać do kieszeni podatników, naszych 
kieszeni. 

Od Państwa zależy jakie decyzje w przyszłości będzie trzeba 
podejmować. Apeluję o głosowanie w oparciu o argumenty mery-
toryczne poparte faktami oraz pozytywnymi opiniami wszystkich 
instytucji Państwowych zobligowanych do opiniowania MPZP. 

W przypadku utrzymania zielonych terenów najbardziej nie-
stety straci nasze miasto, nasz Ustroń, czyli tak naprawdę my 
wszyscy, mieszkańcy, a to byłoby najsmutniejsze.”                                               

Damian Ryszawy
*   *   *Relacja z XXX sesji Rady Miasta Ustroń (27 września) dostęp-

na na stronie esesja.ustron.pl, czas wypowiedzi radnego Damiana 
Ryszawego – 1:17:13: „Czy państwo radni jesteście za tym, aby 
na podstawie opinii architektów, znajomych pana Janika, a nie, 
jeszcze raz powtarzam, w oparciu o pozytywne opinie wszystkich 
instytucji zobligowanych prawnie do opiniowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, narażać nasze mia-
sto oraz nasz i tak już napięty budżet na kolejne wydatki czy 
ewentualne odszkodowania? (…) 1:18:59: „Poza bezpośrednim 
aspektem ekonomicznym inwestycja taka wygenerowałaby do-
datkowo wiele miejsc pracy, ale najważniejsze to według mnie 
uruchomiłaby prawdziwy impuls do rozwoju tej dzielnicy.” 
Zdanie z artykułu, które przytoczył radny Ryszawy, napisałam 
na podstawie zacytowanych wyżej fragmentów jego wypowiedzi. 
Był to skrót z zachowaniem ciągłości logicznej, podobnie jak 
w przypadku innych fragmentów dyskusji.
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Na terenie województwa śląskiego za-
opatrują w krew 147 szpitali, codziennie 
wysyłając do kilku miast od 3-6 ekip. Do 
nas po raz pierwszy przyjechali jesienią 
2004 roku na zaproszenie Zdzisława Bra-
chaczka (artykuł na ten temat dostępny  
w internetowym archiwum Gazety Ustroń-
skiej: nr 42/2006). Jednostka krwi to 
450 ml, taką ilość można oddać co dwa 
(mężczyźni) lub trzy (kobiety) miesiące. 
Dawcami mogą być osoby od 18-65 roku 

życia, o ile oczywiście pozwala na to 
stan zdrowia. Do przeciwwskazań należą 
najczęściej choroby przewlekłe, infekcje 
czy ogólne osłabienie organizmu. Krwi 
nie można oddać po spożyciu alkoholu, 
nawet małej jego ilości, czy po wizycie 
u dentysty. Należy również pamiętać, że 
masa ciała musi przekraczać 50 kg. 

Kierownik działu ekip wyjazdowych, 
Małgorzata Cichy, twierdzi, że wszystkie 
grupy krwi są niezbędne.   

POMAGAJĄC INNYM, 
POMAGAMY SOBIE

– Aby rozpocząć operację przeszczepu 
serca, potrzebne jest 30 jednostek, a nigdy 
nie ma pewności, czy to nie będzie za mało 
– mówi szefowa krwiobusu. Podkreśla 
także, że w naszej populacji występuje 
niewielki odsetek osób z „minusem”, 
dlatego bardzo istotne jest, aby pojawiali 
się dawcy posiadający ujemny czynnik 
Rh. Oddanie krwi to tak naprawdę nic 
trudnego. Ważnym jest, aby być dobrze 
nawodnionym i po lekkim śniadaniu.  
W punkcie oddania krwi należy okazać do-
wód tożsamości, wypełnić kwestionariusz, 
następnie na stanowisku laboratoryjnym 
oznaczony zostanie poziom hemoglobiny, 
a lekarz przeprowadzi badanie – zakwalifi-
kuje lub wyjaśni dlaczego dziś dana osoba 
nie może zostać dawcą. Krew badana jest 
pod kątem wirusów, dodatkowo – raz do 
roku – wykonuje się jej pełną morfologię, 
której wyniki można otrzymać po zgłosze-
niu się do Centrum. Warto zatem zostać 
dawcą, nie tylko z woli niesienia bezinte-
resownej pomocy, ale również po to, aby 
mieć poczucie, że nasze ciało prawidłowo 
funkcjonuje. 

Podczas donacji używany jest sprzęt 
jednorazowego użytku, nie ma więc mowy 
o jakimkolwiek zagrożeniu. W trakcie 
pandemii Covid-19 przestrzegane są rów-
nież wszystkie zasady bezpieczeństwa: 
noszenie maseczki, dezynfekcja dłoni 
i – do niedawna – mierzenie temperatury. 
Honorowym dawcom krwi przysługują 
dwa dni wolnego, dotyczy to zarówno 
osób pracujących, jak i młodzieży szkol-
nej. Co ciekawe, możemy wskazać osobę, 
której chcemy oddać krew. W tym celu 
należy przy rejestracji podać imię i na-
zwisko potencjalnego biorcy, dane lekarza 
prowadzącego, szpital i oddział, w którym 
znajduje się chory. Podczas ostatniej akcji 
krwiodawstwa w Ustroniu zarejestrowało 
się 25 osób, z tego 20 oddało krew (tj. 
9.000 ml).                          Edyta Kostka

W ostatni poniedziałek października po raz kolejny odbyła się na ustrońskim ryn-
ku akcja honorowego oddania krwi. Do tej pory autobus Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przyjeżdżał do nas raz w miesiącu, 
ale od przyszłego roku to się zmieni – mobilny punkt pobrań pojawiać będzie się  
w Ustroniu co dwa miesiące.

Krwiobus w jesiennej szacie.                                                                           Fot. E. Kostka

Na szlaku pieszej wędrówki na młodzież czekały koperty z zadaniami do wykonania,  
a nagrodą dla zwycięzców były słodycze.

ENERGICZNIE 
I Z UŚMIECHEM
Właśnie w taki sposób uczniowie nowo 
powstałego ZSP nr 2 w Ustroniu spędzili 
tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej.

Po zbiórce o godzinie 8.00 wyruszyli 
na rajd szkolny trzema trasami dostoso-
wanymi do wieku uczestników: klasy 
7-8 udały się w kierunku Małej Czantorii, 
uczniowie z oddziałów 4-6 na Równicę, 
a najmłodsi na Bulwary Wiślane. Po 
powrocie, z niemałym poświęceniem, 
nauczyciele ustrońskich szkół rozegrali 
turniej o niebagatelną nagrodę – uścisk 
ręki burmistrza. Jak się wkrótce okazało, 
burmistrz Przemysław Korcz sam wziął 
w nim czynny udział.

Po zawodach wszyscy zwycięzcy za-
wodnicy odpoczęli i zrelaksowali się  
w szkolnej kawiarence. Wszyscy okazali 
się zwycięzcami, bowiem w rozgrywkach 
chodziło o integracje i dobrą zabawę.
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Od 1991 wspierają, edukują i rehabi-
litują dzieci z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Mowa oczywiście o organizacji 
pozarządowej TONN, która funkcjonuje 
już trzy dekady w jednej z ustrońskich 
dzielnic. – Chcielibyśmy, żebyście mieli 
nas w sercach przez następne 30 lat – mó-
wiła dyrektor placówki, Dorota Kohut. 
Działalność Ośrodka przybliżona została 
poprzez wyświetlenie animacji, stworzonej 
na podstawie rysunków jego wychowan-
ków. Głosów dubbingowych użyczyli 
polscy aktorzy musicalowi, Katarzyna 
Łaska i Maciej Pawlak, reżyserował Ta-
deusz Kabicz, a muzykę skomponował 
ubiegłoroczny laureat Fryderyków, Szy-
mon Sutor. Po tym krótkim zapoznaniu 
nadszedł czas na podziękowania za lata 
pracy na rzecz osób z dysfunkcjami, które 
odczytała wiceburmistrz Ustronia, Dorota 
Fijak. – Wyrazy uznania należą się wszyst-
kim osobom, które zaangażowane były  
w realizację misji TONN-u nie tylko po 
to, aby wyjątkowe osoby mogły wieść ak-
tywne i satysfakcjonujące życie, ale też po 
to, żeby uczynić ustrońskie społeczeństwo 
bardziej tolerancyjnym oraz otwartym na 
różnorodność – pisali w liście gratulacyj-
nym burmistrz Przemysław Korcz oraz 
przewodniczący Rady Miasta Marcin 
Janik. Dorota Fijak, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta – Jolanta Brandys Hazuka 
i dyrektor MDK – Urszula Broda-Gawełek 
złożyły na ręce pani Kohut kwiaty, a także 
słodkości dla podopiecznych Ośrodka. 

ście, przez ten czas publika wypełniająca 
salę po brzegi, nie zapomniała o talencie  
i umiejętnościach Adama Makowicza, 
o czym świadczyć mogły gromkie bra-
wa towarzyszące jego wejściu na scenę. 
Wirtuoz fortepianu, przed przystąpieniem 
do przedstawienia repertuaru, rozbawił 
gości analizą rzeczownika „pandemia”. 
Zastanawiał się mianowicie dlaczego jest 
on rodzaju żeńskiego. – Po śląsku to nawet 
dobrze brzmi. Tyn pandymiok. Bo to my, 
mężczyźni, jesteśmy często pandemią dla 
naszych kobiet – żartował. Tak właśnie 
światowej klasy pianista zmniejszał dy-
stans między sobą a gośćmi spotkania, 
tworząc w ten jesienny wieczór niezwykle 
ciepłą atmosferę w sali. Pomógł w tym 
dodatkowo wybrany przezeń repertuar. 
Gershwin, Porter, Dworzak, Chopin, Mo-
niuszko, Komeda to tylko część nazwisk 
kompozytorów, których interpretacjami 
utworów uraczył gości artysta. Oprócz 
tego własne kompozycje, jak na przykład 
Lullaby for Georgia – kołysanka stworzo-
na dla wnuczki pianisty, wykonana na bis. 

Okazji do świętowania było jednak wię-
cej. Adam Makowicz w ubiegłym roku ob-
chodził bowiem okrągłą rocznicę urodzin. 
Choć prowadząca nie chciała zdradzić 
którą wiosnę ma za sobą mistrz, rachu-
nek był prosty. W roku dwutysięcznym, 
mający swoje korzenie w naszym mieście 
wirtuoz, otrzymał od ówczesnych władz 
samorządowych tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Ustroń. Powodem, oprócz 
niewątpliwie godnej podziwu działalności 
muzycznej i charytatywnej, były również 
60. urodziny pianisty. Po tej krótkiej pod-
powiedzi matematycznej Danuta Koenig 
odczytała jubilatowi wiersz autorstwa 
Andrzeja Piechockiego i zainicjowała 
„Sto lat”, które publiczność z chęcią od-
śpiewała. Adam Makowicz, onieśmielony 
życzeniami, podziękowaniami, owacjami 
na stojąco, dodał jeszcze, że jest dzieckiem 
szczęścia. – Kiedy byłem młody i czasem 
chodziłem do szkoły, to rodzice i nauczy-
ciele mówili, że będzie wielkie szczęście 
jak coś ze mnie wyrośnie.  Edyta Kostka

COŚ ZE MNIE WYROSŁO

Po oficjalnej części spotkania nadszedł 
czas dla Mistrza. Jego występ zapowie-
działa, jak co roku, Danuta Koenig. – 
Ogromnie się cieszę, że mogę stanąć 
przed państwem tak po prostu, twarzą  
w twarz, po dwóch latach tęsknoty – 
witała gości prowadząca. Należy tutaj 
przypomnieć, że zeszłej jesieni, z uwagi na 
pandemię, koncert się nie odbył. Oczywi-

30 października Miejski Dom Kultury „Prażakówka” rozbrzmiewał muzyką jazzową. 
Wszystko za sprawą Charytatywnego Koncertu Fortepianowego Adama Makowicza, 
który odbył się w ramach XXII Ustrońskiej Jesieni Muzycznej. Mistrz zagrał z okazji 
30-lecia działalności Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi. Dochód ze spot-
kania po raz kolejny przeznaczony zostanie na pomoc dla Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego w Ustroniu-Nierodzimiu.               

Mistrzowi podziękowania składali między innymi wiceburmistrz Dorota Fijak i radny Dariusz 
Śleziona.                                                                                                              Fot. E. Kostka

Wychowanek Ośrodka wręczył przedstawicielkom Urzędu Miasta pamiątkową grafikę.
                                                                                                                       Fot. E. Kostka
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BIBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Łukasz Lamża
„Połącz kropki”

Autor zabiera nas w fascynującą 
podróż w przyszłość. Z pasją 
opowiada o rozwoju zaawanso-
wanych technologii, opierając 
się na najnowszych doniesie-
niach i prognozach publikowa-
nych w literaturze naukowej. 
Rozprawia się z fantazjami 
futurologów i narzekaniami 
malkontentów. Wyjaśnia, jak 
naprawdę działają nowe tech-
nologie i jakie są perspektywy 
ich rozwoju.

Tomasz Kozioł 
„Dziewczyna, która klaszcze”

Walące się budynki, wtopieni w otoczenie 
miejscowi – wszystko wskazuje na to, że w mia-
steczku czas się zatrzymał. Gdy dwójka młodych 
mężczyzn usiłuje dopytać się o historię zrujno-
wanej posesji, napotyka na mur niechęci. Na 
domiar złego, psuje im się samochód, telefony 
odmawiają współpracy. Wszystko wskazuje na 
to, że będą musieli przenocować w strasznym 
domu, do którego trafili. Szybko przekonują 
się, że nie mogą po prostu uciec z upiornego 
miejsca. Jedyną szansą na ratunek wydaje się 
rozwikłanie tajemnicy porzuconego domostwa. 
Debiut autora jako twórcy horroru.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły informuję, że od 2 listopada zmienia godziny otwarcia placówki.
Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00

Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00
Otwarta dla użytkowników zostaje też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci.

Ustroński strażak wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem  
w działania zmierzające do zwalczania i minimalizowania 
skutków pandemii – Starszy ogniomistrz Adam Bielesz w 2020 
roku jako ochotnik zgłosił się do pomocy w opiece nad osobami 
starszymi w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej w Czer-
nichowie, gdzie jako ratownik medyczny wykonywał między 
innymi pomiary temperatury i podawał leki zgodnie ze zlece-
niem lekarza. Ponadto w 2021 roku wspierał działania związane 
ze zwalczaniem Covid-19 w tymczasowym szpitalu MSWiA  
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – 
czytamy na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Wyróżnienie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej wręczył strażakowi 22 października wicewojewoda śląski 
Robert Magdziarz. Uroczystości odbyła się w westybulu Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach. Adam Bielesz pełni służbę  
w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie od 2006 roku, cały 
czas podnosi też swoje kwalifikacje – ukończył między innymi stu-
dia na kierunku ratownictwo medyczne.                                         (eko)

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Adam Bielesz, 
strażak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustroniu Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Z lewej Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie st. bryg. Damian 
Legierski, z prawej st. ogn. Adam Bielesz.                                                     
                                   Fot. https://www.gov.pl/web/kwpsp-katowice

POSTAWA GODNA PODZIWU

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
USTROŃ W OKU KAMERY 2021

Miejski Dom Kultury Prażakówka zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym pt. „Ustroń w oku kamery 2021”. 
Kategorie tematyczne do wyboru:

I.   Miasto (architektura)
II. Ludzie (osoby tu mieszkające, zawody, wydarzenia itp.)
III. Krajobraz (prezentacja środowiska przyrodniczego)    
IV. Świat oczami Ustroniaków (w tej kategorii zdjęcia mogą 

zgłaszać osoby mieszkające w Ustroniu lub tutaj urodzone, mile 
widziane zdjęcia wykonane w Hajdúnánás). Technika wykonania: 
zdjęcie cyfrowe w wysokiej rozdzielczości (1-2 MB). Termin 
nadsyłania prac do 22 listopada na adres: mdk@ustron.pl.

Więcej informacji na stronie MDK Prażakówka

NABÓR WNIOSKÓW 
NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2021
Miasto Ustroń organizuje kiermasz świąteczny na Rynku od 3 

do 24 grudnia. Zgłoszenie z ofertą (rodzaj asortymentu, zapotrze-
bowanie na prąd oraz dane adresowe z numerem kontaktowym) 
należy złożyć w biurze podawczym pok. nr 2 w Urzędzie Miasta 
Ustroń, ul. Rynek 1, pocztą lub poprzez e-mail: teresa.bury@
um.ustron.pl (data wpływu) do dnia 19 listopada. Informacji 
udziela Wydział Mieszkaniowy tel. 33 857 93 31.

ANDALUZJA – KRAINA WINA, 
SŁOŃCA, KORRIDY I FLAMENCO
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu  za-

prasza 10 listopada o godz. 17.00 na prelekcję multimedialną Iza-
beli Kuli „Andaluzja – kraina wina, słońca, korridy i flamenco”. 

Andaluzja to turystyczne El Dorado, położone na południu 
Hiszpanii. Ponad trzysta słonecznych dni w roku, kilometry 
plaż, znakomite trasy w górach Sierra Nevada. Bogactwo ar-
chitektury i sztuki, będącej dziedzictwem niespotykanej nigdzie 
indziej w Europie symbiozy kultury arabskiej, żydowskiej  
i chrześcijańskiej. Flamenco i korrida – esencja hiszpańskiej tra-
dycji. Nieustanna uczta dla miłośników dobrej kuchni i dobrego 
wina. Ale Andaluzja to także kraina kontrastów. Kraina światła  
i cienia. Z jednej strony tradycyjne ubóstwo, dostrzegalne zwłasz-
cza w porównaniu z dużo bogatszą północną częścią Hiszpanii,  
z drugiej – luksusowe kurorty na wybrzeżu Costa del Sol.
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 W  dawnym Ustroniu
W tym tygodniu tekst krótki, ale zdjęcie bardzo treściwe. 

Przedstawiam Przodowników Pracy Kuźni Ustroń z dnia 22 
lipca 1950 r., którzy ponad 70 lat temu znacznie przekroczyli 

normy przewidziane do wykonania w swoim zakładzie, w boju o 
dobrobyt socjalistycznej ojczyzny. Mam nadzieję, że w nastroju 
towarzyszącym Świętu Zmarłych przynajmniej kilku ustronia-
ków rozpozna tu swoich przodków, a Gazeta Ustrońska dostarczy 
wielu wzruszeń. Warto dodać, iż autorem świetnie wykonanych 
portretów jest Józef Skora, prowadzący wiekopomny zakład 
„Foto-Elios”.                 Alicja Michałek - Muzeum Ustrońskie

 Pan radny dzwoni do mnie po opublikowaniu niemal każdej 
jego wypowiedzi, wyrażając krytykę dla wybranych przeze mnie 
fragmentów albo skrótów. Wymaga również opublikowania na 
naszych łamach obszernych uzupełnień, w których zamieszcza 
dodatkowe treści. Nikt inny nie zgłaszał zastrzeżeń. Chociaż 
jesteśmy otwarci na głosy wszystkich, odnoszę wrażenie, że pan 
radny wykorzystuje gazetę współfinansowaną z podatków miesz-
kańców do lobbowania. Według ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, lob-
bing jest działaniem prowadzonym metodami prawnie dozwo-
lonymi zmierzającym do wywarcia wpływu na organy władzy 
publicznej w procesie stanowienia prawa. Pan radny sam jest 
częścią organu władzy publicznej i stanowi prawo lokalne. 
Lobbuje na rzecz Jaszowca, na rzecz inwestora i na rzecz właś-
cicieli działki, wśród których jest jego żona. Sprawa słuszna, ale 
zaangażowanie radnego Rady Miasta Ustroń kontrowersyjne.  

Jaszowiec na pewno zasługuje na rozwój, a właściciele dział-
ki na sprawiedliwość. Lobbowanie w interesie dzielnicy oraz 
osób, którym odebrano ziemię i którzy w poprzednich latach 
poszli na ustępstwa wobec miasta jest normą w demokracji, 
ale działania radnego są sprzeczne z „Kodeksem etycznym 
radnego Rady Miasta Ustroń”, w którym czytamy, że radny 
„W szczególności powinien działać zgodnie z zasadami: (…) 
bezstronności i bezinteresowności” (Art. 1) oraz „1. działa bez-
stronnie i bezinteresownie, 2. nie uczestniczy w podejmowaniu 

decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w 
których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty, 3. kieruje 
się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie korzyści 
materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, nie 
działa też w prywatnym interesie osób lub grup osób” (art. 4). 

Jest też Art. 25a Ustawy o samorządzie gminnym: „Radny nie 
może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli 
dotyczy ono jego interesu prawnego.” Czy nie to będzie preteks-
tem do zaskarżenia planu zagospodarowania, na który czekają 
nie tylko właściciele działki o którą toczą się dyskusje, ale też 
inni mieszkańcy Jaszowca? Mieszkańcy, którzy nie mają takiej 
siły przebicia jak radny. Nie mają możliwości zabierania głosu 
na sesji i nie zamieszczają długich artykułów w gazecie miejskiej 
na temat niezgodnych z ich oczekiwaniami rozstrzygnięć.  

Zadając sobie trud pokazania zdjęć działki przeznaczonej na 
zieleń, radny Ryszawy nie pokazał projektu inwestycji, która 
budzi wątpliwości, bo może zakłócić unikatowy układ architek-
toniczno-urbanistyczny Jaszowca. To przecież było powodem 
takiego, a nie innego przeznaczenia działki w projekcie planu.
Chętnie opublikuję wizualizację hotelu i apartamentowców.    

Żeby sprawiedliwości stało się zadość, należałoby w kolejnym 
numerze przytoczyć w całości wypowiedzi pana burmistrza, pana 
przewodniczącego, pana radnego Artura Kluza i innych osób, co 
jest niemożliwe, bo mimo iż działka na Jaszowcu jest bardzo waż-
na dla 17 właścicieli, to na życie miasta składa się wiele innych 
spraw wielu innych ludzi.                                  Monika Niemiec

(dok. ze str. 7)
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Zespół juniorów w piątej kolejce po-
dejmował Olimpię Piekary Śląskie. Pod-
opieczni trenera Piotra Bejnara przystąpili 
do tego spotkania w mocno okrojonym 
składzie, co wynikało z licznych kontu-
zji. Pomimo tych problemów ustrońscy 
szczypiorniści udanie zainaugurowali 
to spotkanie, a następnie nie dali sobie 
odebrać wypracowanej przewagi. Osta-
tecznie MKS Ustroń wygrał ten mecz 
27:25 (12:10), w czym spory udział miał 
Piotr Szturc – autor dwunastu trafień oraz 
Dawid Oliwka, który w wielu sytuacjach 
popisywał się udanymi interwencjami.

Juniorzy młodsi w czwartej serii gier 
udali się do Zabrza, gdzie ich rywalem 
był drugi zespół miejscowego Górnika. 
Niestety, od pierwszej do ostatniej minu-
ty przebieg tego spotkania kontrolowali 
zabrzanie, przez co nasi rodzimi piłkarze 
ręczni przegrali 39:23 (18:9). W kolejnym 
spotkaniu najmłodsi ustrońscy szczypior-
niści podejmowali zespół z Mysłowic  
i wygrywając 30:27 (13:10) zanotowali 
drugie zwycięstwo w lidze. Najlepiej 
rzucającymi w tych dwóch spotkaniach 
byli Michał Raszka oraz Łukasz Gogółka, 
którzy zdobyli kolejno dziewiętnaście  
i siedemnaście bramek.

                               Arkadiusz Czapek

44/2021/2/R

Pobyt w przedszkolu jest czasem rados-
nej zabawy i interesujących zajęć, które 
mają nie tylko bawić, ale też wszechstron-
nie rozwijać dzieci. Nowy rok szkolny 
Przedszkole nr 6 rozpoczęło aktywnie. Już 
w drugim tygodniu września dzieci wzięły 
udział w Międzynarodowym Dniu Sportu. 
Tego dnia wszyscy przyszli do placówki 
w strojach sportowych, by uczestniczyć  
w przygotowanych konkurencjach. Udział 
w tym wydarzeniu miał na celu zachę-
cenie dzieci do aktywności ruchowej, 
kształtowanie zachowań prozdrowotnych, 
nabywanie wiary we własne możliwości 
oraz wdrażanie do zgodnego i uczciwego 
współzawodnictwa. Kolejnym zorganizo-
wanym dla przedszkolaków wydarzeniem 
były obchody Międzynarodowego Dnia 
Kropki. Mnóstwo kolorowych krop, kro-
pek, zagościło w naszych salach. Dzieci 
obejrzały krótkometrażowy film – The 
dot, którego bohaterka, dzięki malutkiej 
kropce i wspaniałej, mądrej nauczycielce 
plastyki uwierzyła w swoje możliwości. 
Film ten stał się okazją do dyskusji na 
temat posiadanych przez dzieci talen-
tów, zdolności i zainteresowań, bo Dzień 
Kropki to święto inności, kreatywności 
i rozwijania ukrytego potencjału. Ważne 
jest, aby dzieci uwierzyły, że każde z nich 
ma talent, a jeśli nie potrafi go odkryć, 
potrzebuje kogoś kto ten talent zauważy  
i pomoże rozwijać. 20 września w ramach 
Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 
dzieci ze starszych grup wybrały się na 
wycieczkę autokarową do Śląskiego Ogro-
du Zoologicznego w Chorzowie. Dzieci 
mogły na własne oczy zobaczyć niespoty-
kane na co dzień zwierzęta m.in. tygrysy, 
papugi, słonie, nosorożce. Przemierzając 
alejki ogrodu, dzieci oglądały zwierzęta 

z bliska, poznały ich wygląd i tryb życia. 
Wycieczka okazała się atrakcyjną lekcją 
przyrody, a zdobyte wiadomości pewnie 
na długo zostaną w pamięci. Młodsze 
dzieci z okazji swojego święta udały się 
Ustrońską Ciuchcią do sali zabaw Figle 
Migle, gdzie spędziły czas radośnie się 
bawiąc. Przejazd kolejką był natomiast 
okazją do podziwiania piękna naszego 
miasta w jesiennej szacie. Obie wycieczki 
były bardzo udane, jeszcze następnego 
dnia dzieci wymieniały się wrażeniami  
z wycieczki. Kolejnym świętem obchodzo-
nym w naszym przedszkolu we wrześniu 
był Dzień Jabłka. Celem prowadzonych 
w tym dniu działań była integracja dzie-
ci, zachęcanie do spożywania owoców,  
a w szczególności jabłek pod różnymi 
postaciami z powodu ich walorów zdro-
wotnych i odżywczych oraz promowanie 
zdrowego stylu życia. W ramach zajęć 
dzieci nie tylko zdobywały wiadomości na 
temat jabłek, ale też uczestniczyły w kon-
kurencjach zręcznościowych oraz przy-
gotowywały jabłkowe smakołyki m.in. 
ciasto i sok. We wrześniu przedszkolaki 
wzięły również udział w akcji „Sprzątanie 
świata”. Wyposażone w rękawiczki jedno-
razowe i worki wyruszyły uprzątnąć teren 
w okolicy naszej placówki. Dzieci same 
zauważyły, że zalegało na nim całkiem 
sporo różnych śmieci. Zbieranie ich było 
doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na 
zanieczyszczanie środowiska naturalnego 
i potrzebę dbania o nasze dobro wspólne. 
Udział w tej akcji był praktyczną lekcją 
ekologii. Wrzesień się skończył, a na-
sze przedszkolaki nie zwalniają tempa. 
Przed nami kolejne wyzwania, wydarzenia  
i atrakcje, którymi z pewnością podzieli-
my się z Czytelnikami.

CO SŁYCHAĆ U PRZEDSZKOLAKÓW

JUNIORSKIE 
ZMAGANIA

1 SPR Górnik II Zabrze 4 12 152:78
2 MKS Ustroń 4 9 122:116
3 SPR Górnik I Zabrze 2 6 99:54
4 HC Husaria Lubliniec 5 3 121:194
5 MKS Olimpia Piekary Śl. 5 0 126:178

JUNIORZY 

JUNIORZY MŁODSI 

1 SPR Górnik I Zabrze 4 12 168:80
2 MKS Olimpia Piekary Śląskie 5 12 171:124
3 UKS 31 Rokitnica Zabrze 4 12 109:79
4 SPR Górnik II Zabrze 4 6 126:100
5 KS Viret CMC Zawiercie 4 6 119:97
6 MKS Ustroń 4 6 105:114
7 SPR Grunwald Ruda Śląska 4 5 92:104
8 MKS Wiry Siódemka Mysłowice 5 4 121:167
9 HC Husaria Lubliniec 5 3 107:139
10 MKS Imielin 5 0 76:190
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Piękna pogoda dopisała uczestnikom  
i organizatorom tegorocznych Mistrzostw 
Ustronia. Było rześko, ale też słonecznie. 
Jesienne, piękne kolory, napawały energią. 
W tegorocznej edycji mistrzostw Ustronia 
wzięła udział wyjątkowo duża liczba 
uczestników. Łącznie numery startowe 
odebrało 44 kobiet i mężczyzn, młodszych 
i starszych.

Zawody tradycyjnie odbyły się na Alei 
Legionów pomiędzy mostem przy ul. Ar-
mii Krajowej, a mostem wiszącym przy 
amfiteatrze. Do pokonania był dystans 
1600 m. Uczestnicy startowali indywi-
dualnie w odstępach jednominutowych. 
Po przebiegnięciu około 800 m należało 
nawrócić o 180 stopni i tą samą drogą, lecz  
w przeciwnym kierunku przeciąć linię 
mety zlokalizowaną w tym samym miej-
scu gdzie start. W zawodach wystartowali 
również zawodnicy i zawodniczki z Czech.

Nagradzaliśmy zawodniczki i zawodni-
ków, którzy zajęli pierwszych 10 miejsc  
w swoich kategoriach wiekowych, a także 
najmłodszą zawodniczkę (Aleksandra 
Wojtyła) i najmłodszego zawodnika (Mi-
kołaj Juroszek), najstarszego zawodnika 
(Vlastimil Ślonc), najlepszą Ustroniankę 
(Agnieszka Krężelok), najlepszego Ustro-
niaka (Rafał Krężelok) i zawodnika, który 
zajął ostatnie miejsce w zawodach (Paweł 
Probosz).

W rywalizacji osób w wieku powyżej 
15 lat najszybsi okazali się: 1. Joan-
na Kujawska – team nabiegowkach.pl 
2. Dorota Szczotka 3. Małgorzata Zamar-
ska – team nabiegowkach.pl. 1.Wojciech 
Wojtyła – Skipol.pl Team / MKS Istebna 
2. Grzegorz Legierski – team nabiegow-
kach.pl  3. Józef Wojtyła – Skipol.pl Team 
/ LKS Pogórze.

Wśród młodszych zawodników naj-

Wyjątkową frekwencją cieszyły się nasze XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia 
w sprintach na nartorolkach techniką klasyczną, które odbyły się w niedzielę 24 
października na nadwiślanych bulwarach w Ustroniu. Były to ostatnie nartorolkowe 
zawody w kraju w tym sezonie.

NA NARTOROLKACH szybciej trasę przebiegli: 1. Maria Sku-
rzok – NKS Trójwieś Beskidzka  2. Maria 
Szkawran – NKS Trójwieś Beskidzka  
3. Oliwia Miesiączek – NKS Trójwieś 
Beskidzka. 1. Wojciech Majka – team 
nabiegowkach.pl 2. Jonasz Haratyk  
3. Samuel Szczotka.      Andrzej Nowiński

    KS Kuźnia Ustroń – LKS Bestwina  0:0  
1 KP GKS II Tychy S.A. 29 40:13
2 LKS Bełk 29 29:14
3 LKS Unia Turza Śląska 23 30:22
4 GKS Piast II Gliwice 21 24:14
5 LKS Drzewiarz Jasienica 21 21:23
7 KS Spójnia Landek 19 22:15
6 LKS Orzeł Łękawica 19 22:25
8 LKS Czaniec 18 22:21
9 MRKS Czechowice-Dziedzice 17 23:17
10 KS Kuźnia Ustroń 17 14:18
11 TS Podbeskidzie II BB S.A. 15 17:21
12 LKS Unia Książenice 13 24:32
13 LKS Czarni Gorzyce 12 16:26
14 KS ROW 1964 Rybnik 11 20:34
15 LKS Bestwina 10 18:30
16 TS Czarni-Góral Żywiec 7 17:34

IV Liga (Śląsk - grupa II)

IV LIGA

ZNÓW BEZ BRAMEK

Na trybunach zasiadła przeciętna liczba 
kibiców. Jak dowiedzieliśmy się, jest ich 
zazwyczaj od 150 do 180, choć na niektóre 
spotkania przychodzi ponad 200. Ci, któ-
rzy wybrali się w sobotę na mecz nie zoba-
czyli bramki w wykonaniu podopiecznych 
Mateusza Żebrowskiego, na szczęście nie 
strzelili też piłkarze Sławomira Szymali. 

Młodzi Kuźnicy trzymali kciuki do ostatniej minuty.                                    Fot. M. Niemiec

W ogólnie dostępnym terminarzu jest napisane, że Kuźnia zagra jeszcze jeden mecz 
u siebie z Czańcem i tak też podaliśmy w gazecie w terminarzu przed rozpoczęciem 
rozgrywek. Nastąpiła zmiana i 13 listopada zespół z Ustronia uda się na mecz do 
rywali, których ugości dopiero na wiosnę. Zatem 30 października mogliśmy po raz 
ostatni w rundzie jesiennej kibicować naszym przy ul. Sportowej. 

Naprzeciw siebie stanęła zmotywowana 
do walki po pięciu meczach bez zwy-
cięstwa Kuźnia oraz debiutująca w IV 
lidze drużyna z końca tabeli i wiadomo 
było, kto jest faworytem, a jednak walka 
w polu była wyrównana. Gospodarze 
częściej bezpośrednio atakowali bramkę 
gości i oddawali strzały, ale bezskutecznie. 

Szczególnie w pierwszej połowie wyda-
wało się, że piłka już, już znajdzie się  
w bramce, ale brakło szczęścia. 

Ciekawie o meczu wypowiadali się 
kibice. Młodzi zawodnicy Kuźni do koń-
ca wierzyli, że ich starsi koledzy strzelą 
bramkę. Byli to fani Daniela Dobro-
wolskiego, którzy wskazywali mi, gdzie 
aktualnie się znajduje, żebym mogła go 
fotografować. Załamali się, gdy ich ulu-
bieniec otrzymał czerwoną kartkę za 
dwie żółte. Ustrońscy kibice nie najlepiej 
wypowiadali się o grze naszego zespo-
łu, mówiąc że, o ile dobrze radzą sobie  
w obronie, to napastnicy z pomocnikami 
nie potrafią stworzyć ładnych akcji i ata-
kują głównie korzystając z przechwycenia 
piłki. Życzyliby sobie wypracowanych  
i przemyślanych sytuacji. Natomiast kibic 
z Bestwiny powiedział, że ustrońska dru-
żyna była lepsza w tym spotkaniu, prze-
ważała na boisku, a korzystny wynik dla 
jego zespołu był kwestią szczęścia. (mn)
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY – USTROŃ. 33-854-53-98.

KOMANDOR –  C ie szyn , 
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

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

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

Bagażówka – przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 601-
478-108.
 
Mobilne usługi fryzjerskie u Kasi. 
Zadzwoń-przyjadę! 505-152-958. 

Wynajmę mieszkanie w centrum 
Ustronia, przy ul. Konopni-
ckiej, na I piętrze. Mieszkanie 
kompletnie urządzone, 54m2,  
z tarasem na południe i wydzie-
lonym miejscem parkingowym. 
601-440-480.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

O zabytkach mówi burmistrz Ireneusz Szarzec
Ustroń posiadający ponad siedemsetletnią historię nie ma ty-

powo miejskiej starej zabudowy. Mimo to na terenie miasta znaj-
dują się obiekty posiadające walory historyczne czy zabytkowe.  
W związku z tym właściciele tych obiektów mogą natrafić na pewne 
trudności przy przebudowie lub modernizacji. Obiekty zabytkowe 
dzielą się na dwie kategorie, czyli na wpisane w rejestr zabytków 
oraz figurujące w ewidencji zabytków. Rejestr i ewidencję prowadzi 
wojewódzki konserwator zabytków. W rejestrze znajdują się obiekty 
posiadające cechy zabytkowe podlegające ochronie. W tej grupie w 
Ustroniu mamy przede wszystkim kościoły, jako budynki najstarsze 
i noszące najwięcej walorów architektonicznie cennych. Każda 
ingerencja budowlana wymaga zgody konserwatora zabytków 
wydawanej w formie decyzji administracyjnej. Właściciele tych 
obiektów znają i przestrzegają obowiązujące procedury.

BLIŻEJ SZOPENA
Na koncercie, na który czekamy cały rok, przywitała pub-

liczność dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” 
Barbara Nawrotek-Żmijewska. To kolejny charytatywny recital 
światowej sławy pianisty jazzowego i kompozytora Adama Mako-
wicza. Odbywa się zawsze na przełomie października i listopada  
w ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej. W tym roku po raz 
czternasty dostąpiliśmy za-szczytu wysłuchania Adama Makowi-
cza. Żeby walczyły o niego filharmonie i największe sale koncer-
towe w światowych stolicach kulturalnych, musiał jako chłopiec 
zbuntować się przeciw rodzicom oraz nauczycielom i w szkole 
powszechnej, i w szkole muzycznej.                   Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 3.11.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
6.11    Cent. Leków MAX      ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
7.11    Cent. Leków MAX      ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
11.11    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.

4.11 godz. 18.00 „Jak chronić swoje dziecko przed światem uzależ- 
        nień”, Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja
5.11 godz. 17.00 Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Szołomiak, 
        Galeria „Rynek” 
5.11 godz. 18.00 Koncert Winyl Band „Był taki ktoś”, MDK Praża- 
        kówka, bilet 40 zł
6.11 godz. 11.00 Bieg Legionów
6.11 godz. 12.00 Piłka ręczna MKS Ustroń - AZS AGH II Kraków,  
        Cieszyn Hala Uniwersytetu Śląskiego 
8.11 godz. 16.15 Wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa  
        i rzeźbiarstwa Andrzeja Piechockiego, Czytelnia 
        Katolicka
9.11 godz. 12.00 77. rocznica rozstrzelania 34 Ustroniaków, Zespół  
        Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Partyzantów
9.11 godz. 16.15 Ojcowski dom w Europie – Wykład dr Małgorzaty  
        Kiereś, Czytelnia Katolicka
10.11 godz. 16.15 „Świat chrześcijaństwa Bliskiego Wschodu” - kon- 
        cert, Sylwii Hazboun (zd. Cieślar) Kościół św.  
        Klemensa, po koncercie pogadanka w Czytelni 
10.11 godz. 17.00 Andaluzja - kraina wina, słońca, korridy i flamenco. 
        Izabela Kula, Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
11.11 godz. 10.30 Narodowe Święto Niepodległości, szczegóły str.2 
12.11 godz. 16.15 „Chrześcijanie o eugenice, czyli problem godności 
        człowieka” - wykład dr. Ryszarda Wąsika, Czytelnia 
        Katolicka
12.11 godz. 18.00 „Ulotnie” – koncert przy świecach, wykonawcy: 
        Maria Górniok-Matula (wokal), Jakub Gawlik  
        (akordeon), Kacper Matula (gitara) MDK Praża- 
        kówka, bilet 30 zł
13.11  godz. 13.30 Piłka nożna IV Liga KS Kuźnia Ustroń - LKS Cza- 
        niec, stadion ul. Sportowa
14.11 godz. 12.00 Uroczysta Suma Odpustowa, Kościół św. Klemensa 

44/2021/3/R

Jak to dopiero 16.00?                                                 Fot. E. Kostka

POBIEGNĄ PO RAZ KOLEJNY
W najbliższą sobotę odbędzie się 31. Bieg Legionów. Uczestni-

cy zmierzą się z dystansem 5 lub 10 kilometrów. Pętla o długości 
2,5 km prowadzić będzie Aleją Legionów, następnie mostem nad 
rzeką, ulicą Nadrzeczną, ponownie kładką wiszącą  i „obiegnie” 
Utropek, w którym mieścić będzie się Biuro Zawodów oraz ca-
tering. Zapisać można się w dniu imprezy, koszt wpisowego to 
50 zł. Bieg rozpocznie się o godzinie 15.00.
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) znak zodiaku, 8) wynik dzielenia, 9) efekt 
pracy architekta, 10) eskorta – świta, 12) rodzaj tkaniny,  
14) szybka akcja po akcji rywala, 15) parzy w morzu,  
16) bez grosza przy duszy, 19) jedność – zgoda, 22) imię żeńskie,  
23) pierwsza skibka z bochenka chleba, 24) skórzane naczynie 
na wodę.
PIONOWO: 2) jedno z miast wojewódzkich, 3) ustroń-
ska dzielnica z McDonaldem, 4) ogon lisa, 5) drabiniaste 
na drodze, 6) rodzaj kurtki terenowej, 7) wśród literatów,  
11) bajkowy nakrywa się, 13) mówi w imieniu szefa,  
17) piękny kwiat ogrodowy, 18) nad zlewem wystaje,  
20) słynna kochanka cesarza Nerona, 21) koń czystej krwi.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 12 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 42

SZARUGA BLISKO 

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
44/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                           W. Suchta 2021 r.    

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 42: Sf7

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

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

KOMUNIKAT
DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU 

TRZECIEGO WIEKU
W trosce  o zdrowie i kondycję 

słuchaczy UTW chcemy wyjść na-
przeciw wszystkim, którzy planują 
przyjąć trzecią dawkę szczepionki 
przeciwko Covid-19, mogącej pomóc 
nam w przejściu przez kolejną falę 
pandemii. Osoby, które chciałyby 
przed przyjęciem szczepionki naj-

pierw wykonać badania na przeciwciała Covid-19  mogą wykonać 
je promocyjnie od 2 listopada br. w Laboratorium Med-Lab-
-Suchanek, Ustroń, ul. Stawowa 2A. Koszt badania dla studentów 
UTW wynosi 90 zł, przy rejestracji  należy przedstawić aktualny 
indeks (wkładka na rok 2021/2022).

Badanie można wykonać po miesiącu od daty przyjęcia szcze-
pionki. Trzecią dawkę szczepionki można przyjąć po upływie 
sześciu miesięcy od daty przyjęcia drugiej dawki. 
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Momenty były? Były i to dużo. Spor-
towe i obyczajowe. Wiadomo, że padanie 
na murawę na wszelki wypadek to w piłce 
nożnej normalka. Tak samo jak faule  
i granie na czas, ale w sobotę na boisku 
przy ul. Kreta było tego trochę za wiele 
i kibice bardzo się emocjonowali. Ape-
lacje do sędziego padały nie tylko z ich 
ust, protestowali też piłkarze i trener. 
Najbardziej kuriozalne były niespiesz-
ne przebieżki pomocy medycznej do 
bramkarza gości z drugiej połowy boiska 
i schodzenie zawodnika rywali po zmianie 
przez całą długość stadionu niedaleko linii 
bocznej. O faulu na własnym bramkarzu 
nie wspominając. 

Taktyka Pierśćca była bez sensu, bo na 
czas zaczął grać już na początku drugiej 
połowy, po zdobyciu drugiej bramki,  
a każdy widział, że gospodarze mają 
jeszcze wiele do powiedzenia i spokojnie 
zdążą odrobić straty. Kibice, szczególnie 
młodzi wychowankowie KS Nierodzim 
wierzyli, że podopieczni Krystiana Szle-
szyńskiego wyjdą zwycięsko z tego poje-
dynku, niestety tak się nie stało. 

Goście zaczęli bardziej dynamicznie 
i stwarzali więcej sytuacji pod bramką 
Pawła Sztefka, który skapitulował tuż 
przed gwizdkiem kończącym pierwszą 
połowę. Piłkarzom z Pierśćca starczyło 
sił jeszcze na początek drugiej połowy  
i w czasie jednego z niewielu kontr-
ataków z powodu nieporozumienia 
zwiększyli przewagę nogami naszego 
obrońcy. Dalsza część meczu toczyła się 

   A Klasa      KS Nierodzim – LKS Błękitni Pierściec - 2:2 (0:1)

TYLKO REMIS

1 UKS APN Góral Istebna 29 47:8
2 LKS 99 Pruchna 28 44:21
3 KS Nierodzim 23 37:17
4 LKS Błyskawica Kończyce W. 22 24:10
5 LKS Kończyce Małe 21 34:20
6 LKS Strażak Dębowiec 20 24:32
7 LKS Beskid Brenna 17 29:20
8 LKS Iskra Iskrzyczyn 17 29:30
9 LKS Victoria Hażlach 16 26:18
10 LKS Olza Pogwizdów 16 24:24
11 LKS Goleszów 13 20:26
12 LKS Błękitni Pierściec 11 23:37
13 LKS Orzeł Zabłocie 3 12:55
14 LKS Rudnik 0 5:60

Klasa A Podokręg Skoczów

Po tej akcji pada kontrowersyjna bramka.                                                     Fot. M. Niemiec 

właściwie cały czas pod bramką rywali.  
W 61. minucie gola kontaktowego strzela 
Dawid Nikiel. Wprawdzie były protesty, 
bo obrońca wybił piłkę z bramki, ale sę-
dziowie nie mieli wątpliwości. Piłka bez 
wątpienia znalazła się za linią, co widać 
też na zdjęciach, które można obejrzeć na 
Facebooku Gazety Ustrońskiej. Żadnych 
zastrzeżeń nie mógł budzić sprytny strzał 
z rzutu wolnego Daniela Ciemały, dzięki 
czemu w 70. minucie zremisowaliśmy. 
Dalej był atak za atakiem, ale zabrakło 
szczęścia by golem przypieczętować 
przewagę Nierodzimia podczas ostatniego 
w rundzie jesiennej meczu przed własną 
publicznością, która wiernie kibicowała 
podczas wszystkich spotkań.            (mn)

II LIGA

Ostatniej soboty podopieczni trenera 
Piotra Bejnara podejmowali niezwykle 
utalentowanych juniorów Superligowego 
Górnika Zabrze. O rezultacie zadecydo-
wała pierwsza odsłona tego emocjonują-
cego widowiska. Jako pierwsi z trafienia 
w tym meczu cieszyli się nasi rodzimi 
piłkarze ręczni, po tym jak skutecznym 
rzutem popisał się Mateusz Turoń. Za-
brzanie odpowiedzieli rzucając cztery 
bramki z rzędu i w kolejnych minutach 
kontrolowali przebieg spotkania. Przyjezd-
ni z zimną krwią wykorzystywali wszyst-
kie błędy ustrońskich szczypiornistów,  
a tych było sporo, począwszy od niecel-
nych rzutów, a na przegranych pojedyn-
kach w obronie kończąc. Na domiar złego 
podopieczni trenera Piotra Bejnara często 
„łapali” dwuminutowe wykluczenia, co 
skutecznie przeszkodziło im w odrabianiu 
strat do zabrzan, którzy na przerwę udali 
się prowadząc pięcioma trafieniami. Po 
zmianie stron MKS Ustroń starał się ze 
wszystkich sił odrobić straty z pierwszej 
połowy. W obronie za dwóch harował Ma-
teusz Turoń, natomiast w ataku brylowali 
17-letni Piotr Szturc oraz Dawid Jenkner, 
który zdobył osiem bramek. Niestety, lo-
sów spotkania i niekorzystnego wyniku nie 
udało się odmienić i to przyjezdni mogli 
cieszyć się ze zdobycia kompletu punktów, 
natomiast nasi rodzimi szczypiorniści mu-
sieli pogodzić się z czwartą porażką w tym 
sezonie. W najbliższą sobotę MKS Ustroń 
podejmować będzie zespół z Krakowa, 
który w ligowej tabeli plasuje się na trzeciej 
pozycji.                         Arkadiusz Czapek

DOMOWA 
PORAŻKA

MKS Ustroń – SPR Górnik Zabrze 
22:26 (9:14)

1 KS Vive II Kielce 21 211:174
2 SPR Orzeł Przeworsk 18 211:155
3 AZS AGH II Kraków 15 178:155
4 SMS ZPRP III Kielce 12 196:150
5 Grupa Azoty Unia II Tarnów 12 188:150
6 HLB Tężnia Busko-Zdrój 12 145:126
7 SPR Górnik Zabrze 9 123:102
8 SUMKS Jedynka Myślenice 9 175:202
9 MKS Ustroń 6 147:168
10 AZS Politechnika Św. Kielce 5 202:223
11 SPR Stal II Mielec 3 169:210
12 MOSiR Bochnia 1 163:205
13 UKS SMS Wybicki Kielce 0 128:219

II LIGA MĘŻCZYZN GR. 4


