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W numerze m.in.: Srebrne Cie-
szynianki od miasta i powiatu, 
Stulatek rodem z Ustronia, Ro-
dzinne sprzątanie w Lipowcu, 
Dni Klemensowe z Danutą Ko-
enig, Andrzejem Piechockim 
i Małgorzatą Kiereś, Wypadek, 
pożar, ćwiczenia, Kontrole 
opróżniania szamb, Dobrze 
segregować i nie zwariować,  
Minimalna porażka MKS  
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Więcej na str. 5

WOLNOŚĆ NIE JEST NAM DANA RAZ NA ZAWSZE

Mieszkańcy Lipowca i Nierodzimia świecili przykładem podczas akcji zorganizowanej przez Radio Bielsko, policję, jednostki OSP, ustrońskich 
rajdowców i Miasto Ustroń. Zdjęcie z rynku na str. 4.                                                                                                                      Fot. D. Śleziona 

Fot. M. Niemiec

W dzień 11 listopada wyruszyli całą 
rodziną na uroczystości. Alina (w tle) 
i Sancja (obok wózka) z dumą niosły duże 
biało-czerwone flagi. Gdy Celina (w wóz-
ku) i Faustynka (obok taty) podrosną, też 
dostaną swoje. W grupie maszerujących 
od kościoła ewangelickiego do rynku szło 

Fot. M. Niemiec

Państwo Michał i Martyna Łuniew (na zdjęciu po lewej) już przed Narodowym 
Świętem Niepodległości rozmawiają z dziećmi o znaczeniu tego dnia. Dostoso-
wując informacje do wieku, objaśniają pociechom, co to jest ojczyzna, wolność, 
patriotyzm i razem z nimi dekorują dom i salon symbolami państwowymi. 

wiele rodzin z dziećmi, dorośli i mło-
dzież. Pochód otwierał samochód policji, 
a zamykał mieszkaniec na czerwonym 
skuterze z przypiętą flagą, wzbudzający 
duże zainteresowanie przechodniów.   

Obchody Święta Niepodległości 
rozpoczęły się w naszym mieście od 

mszy w intencji ojczyzny odprawionych 
w kościołach katolickich. O godz. 10.30 
w kościele ewangelickim Ap. Jakuba 
odbyło się oficjalne nabożeństwo o cha-
rakterze ekumenicznym, podczas którego 
modlili się: proboszcz Parafii Ewangeli-
cko-Augsburskiej w Ustroniu ks. Dariusz 
Lerch i proboszcz rzymskokatolickiej 
Parafii pw. św. Klemensa w Ustroniu ks. 
Wiesław Bajger. Kazanie wygłosił  wi-
kariusz z Parafii św. Klemensa ks. Rafał 
Dendys.
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tarzu, którego administratorem 
jest Zakład Gospodarki Komu-
nalnej, wybudowano kolumba-
rium. Są to dwie kompaktowe 
ściany. W każdej jest 48 nisz 
na 2-3 urny. Pierwsze kolum-
barium powstało wiosną 2016 
roku na głównym Cmentarzu 
Komunalnym i posiada 144 
nisze. 

P rzy  u l i cy  Do jazdowe j  
w Cieszynie, w budynku miesz-
czącym obecnie m.in. garaże, 
kiedyś... stacjonowały tramwa-
je. Nadolziański gród, wtedy 
jeszcze niepodzielony granicą, 
miał linię łączącą obie części 
miasta. Cztery tramwaje kurso-
wały przez Olzę w latach 1911 
- 1921. Zakończyły zatem swój 
żywot równo wiek temu. 
                                            (nik)

nej i chirurgii ogólnej. Trzeba 
spodziewać się decyzji o cał-
kowitym zakazie odwiedzin na 
wszystkich oddziałach. 
  
W Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Gastronomicznych w Cie-
szynie aktywnie działa... Klub 
Seniora. Liczy blisko stu człon-
ków, rekrutujących się głównie 
z emerytowanej kadry pedago-
gicznej.

Prawie 15,5 tys. zł zebrano pod-
czas kwesty w Dniu Wszystkich 
Świętych na Cmentarzu Ko-
munalnym w Cieszynie. Ak-
cje kolejny raz zorganizował 
Społeczny Komitet Renowa-
cji Cmentarzy Cieszyńskich. 
Zebrane pieniądze tradycyjnie 
zostaną przeznaczone na re-
nowację grobów zasłużonych 

cieszynian, a także na prolongatę 
miejsc ich pochówków. Była to 
26. edycja kwestowania z udzia-
łem ponad 60 wolontariuszy. Od 
początku akcji do puszek trafiło 
już ponad 180 tys. zł. 

Przeprowadzono wybory uzu-
pełniające do Rady Gminy 
Istebna. Głosowano w okręgu 
nr 6, obejmującym istebniań-
skie przysiółki Mrażnice, Wysz-
ni Pole, Olecki, Kubalonka,  
U Stawu, Wilcze, Bystry, Dupny, 
Polanka, Tokarzonka, Czostko-
wa i Mikowa Łąka. Mandat po 
Janie Bocku objęła Magdale-
na Mucha, kandydatka KWW 
Kubalonka, która zdobyła 141 
głosów na 158 ważnych. 

W cieszyńskiej dzielnicy Bo-
brek, na przykościelnym cmen-

to i owo
z 

okolicy

                 
Dyrekcja Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie poinformowała 
o wstrzymaniu odwiedzin pa-
cjentów na kilku oddziałach. 
Rośnie bowiem zagrożenie epi-
demiologiczne związane z koro-
nawirusem. Do odwołania nie 
ma wstępu na oddział chorób 
wewnętrznych, geriatryczny, 
chirurgii urazowo-ortopedycz-

*  *  *

*  *  *

*  *  *
*  *  *

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
Serdecznie zapraszamy w czwartek 25 listopada na uroczy-

ste obchody Dnia Pluszowego Misia na Dworzec Dobrych 
Myśli w Ustroniu (ul. Dworcowa 4). Świętujemy od 10.00 do 
19.00. O godzinie 16.00 wystąpi burmistrz Przemysław Korcz, 
a następnie zespół „Kosztowioki”. Skosztować można będzie 
tortu oraz drobnych słodkości. Ciekawe opowieści przedstawi 
Bruno Zielonka właściciel kolekcji 10 000 misiów, który ma  
w sobie wiele pasji do „misiowego świata”. Gwarantowana super 
zabawa z niespodzianką!

W programie: spotkanie z Panem „Misiologiem”, właścicielem 
największej kolekcji misiów w Europie, pokaz Jadwigi Boro-
wieckiej „Pacynki i inne misiowe cudeńka", pokaz Andrzeja 
Koniecznego „Sztuka origami”, odbijanie okolicznościowego 
exlibrisu – prowadzenie Jan Konieczny, „Lalki świata w strojach 
regionalnych” – oprowadzanie Ewa Liszka-Fiala.  

Grupy zwiedzających prosimy zgłaszać pod nr tel. 509-066-933. 
Do zobaczenia i życzymy niezapomnianych wrażeń.

                                                                             Organizatorzy

ZAWIADOMIENIE
dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezod-
pływowych (szamb) i osadników z przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Ustroń

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że na podstawie art. 6 ust. 
5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) pracownicy 
Urzędu Miasta Ustroń oraz Straży Miejskiej Miasta Ustroń będą 
przeprowadzali kontrole:

•  częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych 
  (szamb), a także osadników z przydomowych oczyszczalni  
  ścieków;

•  zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsię- 
  biorcami posiadającymi aktualne zezwolenie na pro- 
  wadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  
  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na  
  terenie Miasta Ustroń;

• dowodów uiszczania opłat za te usługi;
• dokumentów potwierdzających stan technicznych tych 

  obiektów.
W związku z powyższym proszę Państwa o współpracę i udo-

stępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem 
kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków 
wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych 
oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Miasta Ustroń jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta Ustroń.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się 
od omówionych obowiązków właścicielowi nieruchomości grozi 
kara grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania 
w sprawach o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowa-
nia, strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 
zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten 
może orzec karę grzywny do 5000 zł.  Burmistrz Miasta Ustroń

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na najem 

lokalu użytkowego znajdującego się w Ustroniu 
przy ul. Rynek 2a/1 o powierzchni użytkowej 18,50 m2 

na czas oznaczony do 3 lat.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 45,00 zł/m2/m-c/
netto + podatek VAT.  

Oferta powinna zawierać:
• proponowaną wysokość czynszu najmu,
• opis proponowanej działalności.

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem
„konkurs ofert – najem lokalu przy ul. Rynek 2a/1” do dnia 26 listopada 2021 r. 
do godz. 15 00 w biurze podawczym Urzędu Miasta lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.
 Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru 
żadnej ze złożonych ofert.
 Osoba wygrywająca konkurs, oprócz czynszu najmu, ponosić będzie opłaty 
za wodę, ścieki i energię elektryczną wg wskazań liczników oraz podatek 
od nieruchomości. Opłaty za wywóz śmieci najemca będzie regulował wg 
odrębnej umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a najemcą.
 Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 
33 857-93-21.

46/2021/1/O

*  *  *
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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

46/2021/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Bałon    lat 87    ul. A. Brody
Bronisław Dzida   lat 66    ul. Długa
Halina Gogółka   lat 65    ul. M. Konopnickiej
Barbara Mierzejewska   lat 72    ul. Lipowa
Stanisław Tomiczek   lat 74    ul. A. Brody

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

*   *   *

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD 
W związku z remontem linii kolejowej zamknięty zostanie 

przejazd kolejowy na ul. Tartacznej w dniach od 4 do 21 listo-
pada (włącznie). 

*   *   *

*   *   *

*   *   *

SPOTKANIE 
Z ROMANEM 

MACURĄ 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Ustroniu serdecznie zaprasza na spotkanie z podróżnikiem 
Romanem Macurą pt.: „Birma – kraj tysiąca pagod”, które od-
będzie się 18 listopada o godz. 17.00 w Muzeum Ustrońskim im. 
J. Jarockiego. Wstęp wolny. 

U W A G A !
PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY 

NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          

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

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

KONCERTY W MUZEUM
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 20 listopada  

w Muzeum Ustrońskim zagoszczą mali i więksi artyści, wokali-
ści SING IT OUT! Pierwszy koncert odbędzie się o godz. 15.00 
pod nazwą Bajeczne Nuty. Drugi koncert odbędzie się o godz. 
17.00 pod nazwą Koncert muzyki filmowej – Kadry Dźwięków. 
Ze względu na obostrzenia covidowe ilość miejsc ograniczona. 
Wstęp bezpłatny. 

*   *   *

Serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Edwarda Holeksy 
całej rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom 
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składają 
żona, córka i syn z rodzinami

46/2021/1/N

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY 
UTW

W trosce  o zdrowie i kondycję słuchaczy UTW chcemy wyjść 
naprzeciw wszystkim, którzy planują przyjąć trzecią dawkę 
szczepionki przeciwko Covid 19, mogącej pomóc nam w przej-
ściu przez kolejną falę pandemii. Osoby, które chciałyby przed 
przyjęciem szczepionki najpierw wykonać badania na przeciw-
ciała Covid 19  mogą zrobić 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. 

SZUKAJĄ DARCZYŃCÓW
13 listopada, w ramach akcji Szlachetna Paczka, została ot-

warta Baza Potrzebujących Rodzin. Aktualnie poszukiwani są 
darczyńcy. Finał 21. edycji tego wydarzenia, weekend cudów, 
zaplanowany jest na 11 i 12 grudnia. Wykaz rodzin potrzebują-
cych pomocy z rejonu Ustroń, Wisła, Brenna znajduje się pod 
linkiem: https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/lista-
-rodzin/269.                                                                        (eko)  

CZY KOŚCIÓŁ JEST SKUTECZNYM 
ZNAKIEM JEDNOŚCI? 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu 
zaprasza 24 listopada o godz. 16.30 do MDK Prażakówka na wy-
kład Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego ks. Grzegorza Rysia pt. 
„Czy Kościół jest skutecznym znakiem jedności?”. Moderatorem 
spotkania będzie prof. dr hab. Marek Rembierz.

*   *   *
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Podczas akcji „Świeć Przykładem” w ustrońskich dzielnicach pojawili się redaktorzy radiowi 
z mikrofonami, policjanci, Jarek i Marcin Szejowie, Łukasz Sitek, wiceburmistrz Dorota Fijak 
oraz radna Bożena Piwowar i radny Dariusz Śleziona, a następnie przyjechali na ustroński 
rynek. Zgromadzeni pod ratuszem ustroniacy i wczasowicze otrzymali opaski odblaskowe, 
mieli okazję porozmawiać z rajdowcami i zadać pytania stróżom prawa. Przyszło dużo dzieci, 
które mogły pooglądać wyścigowe samochody i zwiedzić wóz strażacki OSP Centrum. Dzięki 
relacji na żywo słuchacze Radia Bielsko mogli się przenieść pod Czantorię. Fot. M. Niemiec

46/2021/2/R

W ubiegły wtorek uczczono pamięć 34. ustroniaków, którzy zostali zamordowani strzałem  
w głowę przez Niemców 9 listopada 1944 roku. Przy tablicy pamiątkowej na budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 zgromadzili się członkowie rodzin ofiar, kombatanci, mieszkańcy miasta, 
przedstawiciele władz samorządowych. Przywitała ich dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 Magdalena Herzyk. Przemówienie wygłosił burmistrz Przemysław Korcz, program 
artystyczny zaprezentowali uczniowie SP-1, zaśpiewał zespół „Jedyneczki” pod kierunkiem 
Marioli Dyki, a na koniec delegacje złożyły kwiaty.                                       Fot. M. Niemiec

KONCERT 
JUBILEUSZOWY

CHÓRU 
EWANGELICKIEGO

Ustroński Chór Ewangelicki pod dyrek-
cją Szymona Staniszewskiego zaprasza na 
Koncert Jubileuszowy „Śpiewamy Panu”, 
który odbędzie się 28 listopada o godz. 
16.00 w Kościele Ewangelicko-Augsbur-
skim. Słowo wiążące: Halina Szarowska.
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(dok. ze str. 1)
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń 
Barbara Niemczyk przywitała 11 listopada 
przy Pomniku Pamięci Narodowej miesz-
kańców miasta, turystów, kuracjuszy, 
radną powiatową Annę Suchanek, radnego 
powiatowego, członka Zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego Stanisława Malinę, bur-
mistrza Przemysława Korcza, przewod-
niczącego Rady Miasta Marcina Janika, 
ustrońskich radnych, przedstawicieli du-
chowieństwa, organizacji kombatanckich, 
służb mundurowych, zakładów pracy, 
ugrupowań politycznych i społecznych 
oraz dzieci i młodzież z ustrońskich szkół 
z nauczycielami i opiekunami. Burmistrz 

30 listopada w Lipowcu odbyło się 
„Rodzinne sprzątanie Lipowca”. Akcja 
została zorganizowana przez wolon-
tariuszy działających w Kole Wolon-
tariatu „Otwarta Dłoń” przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Ustroniu. 
Uczniowie wraz z opiekunami chcieli 
udowodnić, że dbanie o środowisko  
w społeczności lokalnej może być bardzo 
miło, rodzinnie spędzonym czasem. W ak-
cji wzięli udział wolontariusze, uczniowie 
z rodzicami, ale również wiceburmistrz 
Dorota Fijak oraz radna Bożena Piwowar. 

Pogoda dopisała. W promieniach jesien-
nego słońca, w pięknej scenerii koloro-
wych pagórków Lipowca, uczestnicy akcji 
spacerkiem przemierzyli ulice sołectwa  
w poszukiwaniu śmieci. Wywozem za-
pełnionych worków zajęło się Przedsię-
biorstwo Komunalne w Ustroniu. Wiel-
kie podziękowania za zaangażowanie  
w organizację akcji należą się dyrektor 
ZSP nr 4 w Ustroniu Katarzynie Burzyń-
skiej, Bożenie Piwowar oraz pracownikom 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. Koło 
Wolontariatu „Otwarta Dłoń” działa przy 

RODZINNE SPRZĄTANIE ZSP nr 4 w Ustroniu od września 2020 
r. Ma na swoim koncie kilka charyta-
tywnych akcji, między innymi zbiórkę 
darów dla podopiecznych Stowarzysze-
nia Przyjaciół Zwierząt AS w Ustroniu. 
Aktualnie wolontariusze angażują się  
w akcję dla Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 
– „Słodyczozbiory” oraz „Prezent pod 
choinkę” organizowanej przez Centrum 
Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w RP. Przed nimi 
jeszcze wiele wyzwań i ciekawych przy-
gód, a wszystko w imieniu idei szacunku, 
życzliwości i otwarcia na innych.  

ZSP-4

Korcz swoje przemówienie zaczął słowami 
Georga Orwella: „Wolność oznacza prawo 
do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery.  
Z niego wynika reszta”, zaczerpniętymi  
z książki „Rok 1984”, a dalej mówił: 

– W 103 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości trzeba pamiętać, że wolność 
nie jest nam dana raz na zawsze, że trzeba  
o nią codziennie zabiegać, a nawet wal-
czyć, o czym świadczą losy naszej ojczy-
zny nie tylko podczas zaborów. Wolność 
to nie tylko flagi, wzniosłe słowa wypo-
wiadane przy okazji cyklicznych świąt 
państwowych i lokalnych. To codzienne 
zachowania w stosunku do siebie, naszych 
najbliższych, każdego człowieka. Wolność 
to patriotyzm, to szacunek do swoich 

korzeni, przodków, do tego wszystkiego, 
co ukształtowało nas i kształtuje nasze 
dzieci. Patriotyzm to również tolerancja 
dla innych współobywateli. Wolność to 
możliwość przewidywania przyszłości, od-
powiedzialność za podejmowane decyzje 
wyborcze, za swoje miasto, swoje dzieci, 
rodziców, dziadków oraz mówienia na co 
dzień proszę, dziękuję i przepraszam, bo 
tak trzeba, po prostu. Tylko taka wolność 
jest w pełni niepodległa. Wolność oparta 
na odpowiedzialności i wzajemnym sza-
cunku. 

Hymn Polski i Rotę zagrała Orkiestra 
Dęta Sylwestra Skrzeszowskiego, która 
koncertowała po uroczystości na scenie 
ustrońskiego rynku.                          (mn)

WOLNOŚĆ NIE JEST NAM DANA RAZ NA ZAWSZE

Fot. M. Niemiec



6                                                                                      18 listopada 2021 r.

ZDANIEM RADNYCH
Zastanawiałem się długo czy odnieść się 

do oceny moich działań na rzecz naszego 
miasta przez Panią Monikę Niemiec. Nie-
którzy mówią, że prawda obroni się sama, 
lecz rozmowy z mieszkańcami skłoniły 
mnie do napisania kilku zdań na ten temat.

Zostałem posądzony o lobbowanie  
w interesie spadkobierców oraz w interesie 
inwestora. Przedstawiam więc kilka zdań 
wyjaśnienia całej, bardzo złożonej i skom-
plikowanej sytuacji. 

Rada ostatniej kadencji 2014-2018 po-
dejmując działania w celu reaktywacji 
dzielnicy Jaszowiec, na prośbę inwesto-
ra, którego niestety już nie ma, podjęła 
działania zmierzające do uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP) na terenie Ja-
szowca. Obszar planu obejmował tereny 
zarówno miejskie, jak i prywatne, na któ-
rych miał powstać hotel z basenem oraz 
tereny, na których miałyby powstać kolejki 
górskie, pensjonaty, parkingi, inne obiekty 
turystyczne, takie jak wieża widokowa. 
Niestety inwestorzy nie posiadali prawa 
własności do gruntów, na których przed-
stawiali swoje plany inwestycyjne. Nikt nie 
pytał współwłaścicieli gruntów czy zgodzą 
się na inwestycje, oczywiście nie musiał  
w świetle obowiązującego prawa, ale  
z punktu widzenia powodzenia przedsię-
wzięcia, na które Miasto Ustroń wydało 
kilkadziesiąt tysięcy złotych czy nie po-
winien? Teren, na którym w planie zapla-
nowano inwestycje hotelu z basenem był 
obciążony służebnościami, a przez środek 
terenu inwestycyjnego przebiegał główny 
deptak w Jaszowcu. Dzięki wielu rozmo-
wom, przekonywaniu nieprzekonanych 
ostatecznie udało się podjąć szereg działań, 
które pozwoliły na przeniesienie służebno-

ści, deptaku, kosztem obciążenia działek 
współwłaścicieli.Wszystkie te działania po 
wielu latach przyniosły sukces w postaci 
terenu, na którym obowiązuje MPZP, na 
którym można w końcu zrealizować w/w in-
westycje, zgodnie z wytycznymi zapisanymi  
w miejscowym planie.

Jeżeli między innymi moje działania 
opisane powyżej zostały nazwane lobbo-
waniem, to tak jak najbardziej lobbowałem 
jako radny Miasta Ustroń, radny dzielni-
cy Polana na rzecz Miasta Ustroń, aby 
pomysł, który zainicjowała nie obecna, 
lecz poprzednia Rada Miasta mógł być 
zrealizowany w niedalekiej przyszłości, 
aby pieniądze, które zostały wydane nie 
były wydane nadaremno, aby nasze miasto, 
nasz Jaszowiec mógł zacząć się rozwijać, 
aby nasz budżet był zasilony dodatkowymi 
dochodami z podatków, opłat uzdrowisko-
wych, aby nasi mieszkańcy mieli miejsca 
pracy, a przedsiębiorcy mogli świadczyć 
dodatkowe usługi zaopatrujące inwesty-
cję i wreszcie, aby nasi mieszkańcy mieli 
chociaż namiastkę basenu wewnętrzno-
-zewnętrznego, który ma być wybudowany. 
Wyprzedzę tutaj komentarze i powiem, że 
nie będzie to oczywiście typowy basen 
miejski, ponieważ basen miejski buduje 
samorząd, gdyż nie generuje on bezpo-
średnich zysków, chyba że są to termy, 
których na naszym obszarze z tego, co 
wiem niestety nie ma.

W dniach 28, 29 października w Hotelu 
Kolejarz odbyła się konferencja dotycząca 
dzielnicy Jaszowiec, zorganizowana przez 
Miasto Ustroń oraz Politechnikę Śląską 
w Gliwicach, na którą było zaproszonych 
wielu architektów, konserwatorów zabyt-
ków, Senator Pan Tadeusz Kopeć, Radni, 
Pan Stanisław Malina, przedstawiciele 

Miasta Ustroń, w której miałem przy-
jemność uczestniczyć oraz brać aktywny 
udział. Lobbowałem na jej rzecz wszyst-
kich właścicieli obiektów noclegowych, 
którzy zostali poszkodowani poprzez wpi-
sanie ich nieruchomości na listę ochrony 
zabytków (nie dotyczy to tylko dawnego 
budynku „Huty Pokój” oraz „Domu Na-
uczyciela)”. Wpisanie takie skutkuje tym, 
iż rozbudowa tych obiektów o dodatkowe 
miejsca noclegowe jest niemożliwa. Wszy-
scy uczestnicy konferencji, poza bielskim 
przedstawicielem Urzędu Ochrony Zabyt-
ków, zgodzili się co do ochrony architektu-
ry, lecz nie z zakazem rozbudowy, która jest 
wymagana, aby nawiązać, tak w skrócie, 
do współczesnych wymagań konsumentów 
oraz konkurować z prężnie rozwijającą się 
konkurencją. 

I ostatni zarzut, czyli etyka radnego. Czy 
jakbym nie zrobił nic, aby doprowadzić 
strasznie zagmatwaną prawnie, społecznie 
sprawę do szczęśliwego końca działałbym 
zgodnie z etyką? Czy jakby pieniądze 
wydane na MPZP zostały wyrzucone  
w przysłowiowe błoto, czy jakby dzielnica 
nie mogła uzyskać impulsu do rozwoju,  
a nasz budżet Miasta nie uzyskałby dodat-
kowych, nie małych wpływów, nie byłoby 
to grzechem zaniechania? Czy byłoby 
etyczne posiadając wiedzę nie skorzystać 
z niej aby naprawić to czego wcześniej nie 
naprawiono?

 Miasto Ustroń jest właścicielem części 
nieruchomości potrzebnej do przepro-
wadzenia inwestycji. Moja żona posiada 
niewielki udział w pozostałych działkach, 
bez których inwestycja nie mogłaby po-
wstać.  Jest to wyłącznie jej majątek, który 
nabyła w trybie dziedziczenia, w związku 
z tym, nie można mówić o moim interesie 
prawnym.

 Pani Monika zarzuciła mi również, iż 
prawie za każdym razem do niej dzwonię 
po publikacji GU, że coś mi się nie podoba.  
Chciałbym to uściślić. Przez 3 lata kadencji 
obecnej Rady Miasta dzwoniłem do Pani 
Moniki cztery może pięć razy, z prośbą  
o możliwość poszerzenia informacji przed-
stawionej przez Panią Monikę, w następ-
nym wydaniu GU. Unikałem komentarzy, 
od których Pani Monika niejednokrotnie 
nie stroniła. Gazeta Ustrońska przez te 
3 lata była wydana około 140 razy, więc 
nie wiem, czy kontaktowałem się zbyt czę-
sto? Jeżeli tak to przepraszam. Nigdy nie 
miałem również zamiaru wykorzystywać 
Gazety Ustrońskiej w celu wpływania na 
kogokolwiek, lecz uważam, iż powinno to 
być medium bezstronne, rzetelnie rela-
cjonujące naszą ustrońską rzeczywistość, 
jaka by ona nie była.

Jestem osobą otwartą na pomoc 
wszystkim wspierającym inwestycje  
w naszym mieście, otwartą na inwesty-
cje w rozwój pozwalający w perspek-
tywie długoterminowej konkurować  
z innymi rozwijającymi się gminami, nie 
tylko z naszego Beskidu Śląskiego, ale 
całej Polski. Czasami nawet zastanawiam 
się, czy nie za bardzo, lecz mam świado-
mość tego, iż brak inwestycji powoduje 
niestety cofanie się każdego miasta czy też 
przedsiębiorstwa.    Radny Miasta Ustroń 

                                   Damian RyszawyKoncepcja inwestycji, jaka ma powstać w Jaszowcu. 



18 listopada 2021 r.    7

Piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodził niedawno doktor 
Paweł Wacławik, znany i ceniony cieszyński lekarz neurolog, 
rodem z Ustronia. Urodził się 24 października 1921 r. na Gojach 
pod Kopieńcem jako syn Jana Wacławika i Ewy z domu Drózd. 
Jego ojciec był rolnikiem oraz właścicielem wapiennika. Zginął 
w 1928 r. w nieszczęśliwym wypadku podczas przedwczesnego 
wybuchu w kamieniołomie. Z kolei matka pochodziła z dużego 
gospodarstwa Drozdów z Hermanic, a młodo owdowiawszy 
wyszła ponownie za mąż za Jana Hławiczkę. Był najstarszym 
dzieckiem w rodzinie, po nim na świat przyszli kolejno – Hele-
na Wacławik (po mężu Lipowczan) i Jan Wacławik oraz Karol 
Hławiczka.

Paweł Wacławik kształcił się w Publicznej Szkole Powszechnej 
nr 2 w Ustroniu, a następnie w Państwowym Gimnazjum Kla-
sycznym im. Antoniego Osuchowskiego oraz w Państwowym 
Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Cieszynie, gdzie  
w maju 1939 r. uzyskał tzw. dużą maturę. Dalszą edukację 
przerwała II wojna światowa. Jesienią 1945 r. rozpoczął studia  
w Akademii Lekarskiej w Gdańsku, po ukończeniu których w 1951 
r. został zatrudniony w Szpitalu Śląskim w Cieszynie na Oddziale 
Chorób Wewnętrznych. W 1953 r. odbył kurs neurologii przy 
Instytucie Psychoneurologicznym w Pruszkowie koło Warszawy, 
a w kolejnych latach pracował w Klinice Neurologicznej Śląskiej 
Akademii Medycznej w Zabrzu Rokitnicy. W 1961 r. powrócił do 
Cieszyna, gdzie otrzymał pozwolenie na zorganizowanie i prowa-
dzenie Oddziału Neurologicznego, którego został ordynatorem. 
Dodatkowo pełnił dyżury w przychodni zakładowej Kuźni Ustroń 
przy ul. Fabrycznej. W cieszyńskim szpitalu neurologię stworzył od 
podstaw, cały czas wzbogacając swoją wiedzę. W 1970 r. uzyskał 
w Lublińcu I stopień specjalizacji z dziedziny psychiatrii. Samo-
dzielnie projektował też przyrządy pomagające rekonwalescentom 
w odzyskaniu sprawności. Były one wykonywane m.in. przez 
warsztaty przyzakładowe Technikum Mechaniczno-Kuźniczego 
Kuźni Ustroń. Na stanowisku ordynatora Oddziału Neurologicz-
nego pozostawał przez 30 lat i był to jak dotąd najdłuższy tego 
rodzaju staż w historii Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

W 1950 r. Paweł Wacławik poślubił Wandę Hławiczkę z Ustro-
nia. Z małżeństwa tego przyszło na świat dwoje dzieci – córka 
Małgorzata i syn Andrzej. Cieszyński lekarz był także zapalonym 
tenisistą, a pierwsze kroki w tym sporcie stawiał w 1933 r. na 
ustrońskich kortach tenisowych. Zdobywał laury jako zawodnik 
Akademickiego Związku Sportowego „Gdańsk”, a potem Sekcji 
Tenisa Klubu Sportowego „Stal” 
Ustroń.

O rodzinnym Ustroniu, gdzie 
się wychował i rozpoczął swą 
drogę zawodową lekarza, za-
wsze opowiada z wielkim sen-
tymentem i wzruszeniem.

W 2014 r. odwiedzałam  
w Cieszynie doktora Wacławi-
ka, spisując jego wspomnienia, 
które zawarłam w artykule pt.  
„Z ustrońskiego wapiennika 
pod Kopieńcem do cieszyńskie-
go szpitala...”, opublikowanym  
w 17 tomie „Pamiętnika Ustroń-
skiego”.

Wszystkiego 
najlepszego 

Zacny Jubilacie!                                    
                         Bożena Kubień

DOKTOR 
PAWEŁ WACŁAWIK 
STULATEK RODEM 

Z USTRONIA

Paweł Wacławik z żoną Wandą na tle wapiennika pod Kopieńcem, 
1950 r.

Jubilat Paweł Wacławik.

JAK CHRONIĆ 
SWOJE DZIECKO 

PRZED 
ŚWIATEM 

UZALEŻNIEŃ
Pod tym hasłem w czwartek, 4 listo-

pada w Chrześcijańskiej Fundacji Życie  
i Misja odbyło się spotkanie z Leszkiem 
Korzenieckim, który od 2000 r. zajmuje 
się profilaktyką uzależnień i na przestrze-
ni lat przemawiał już do ponad 200 tys. 
uczniów. Treści poruszane na spotkaniu 
dotyczyły m.in. czynników chroniących 
młodych ludzi przed eksperymentowa-

niem z alkoholem, narkotykami i innymi 
środkami chemicznymi, a w konsekwencji  
uzależnieniem od nich.

Do głównych czynników chroniących 
należy przede wszystkim zdrowa więź  
z rodzicami. Dla człowieka, który funkcjo-
nuje w głębokich i życzliwych relacjach, 
życie ma wartość i nie jest on skłonny do 
podejmowania ryzykownych zachowań. 
Co więcej, wspieranie przez rodziców 
pasji dziecka oraz wartościowych relacji 
w jego życiu, może również zabezpieczyć 
je przed wchodzeniem do niebezpieczne-
go świata używek. Badania mówią także  
o głębokiej więzi z Bogiem jako kolejnym 
czynniku chroniącym młodego człowieka 
przed podejmowaniem autodestrukcyj-
nych decyzji. Nie ulega wątpliwości, 
że zdrowe relacje są podstawą dobrych 
wyborów naszych dzieci. 

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Punkt Konsultacyjny, który powstał 

przy Chrześcijańskiej Fundacji Życie  
i Misja. W ramach dalszych działań Punk-
tu, w odpowiedzi na potrzeby, z jakimi się 
spotykamy, w przyszłym roku planujemy 
zorganizować spotkania na następujące 
tematy: skuteczne rodzicielstwo w świecie 
pełnym zagrożeń, przeciwdziałanie siecio-
holizmowi i uzależnieniu od pornografii, 
przeciwdziałanie samookaleczeniom, sa-
mobójstwom itp.

Punkt konsultacyjny powstał z myślą 
o rodzicach i ich dzieciach, które prze-
chodzą przez okres dorastania zmagając 
się z uzależnieniami, przejawiając zacho-
wania autodestrukcyjne. Ma on na celu 
udzielenie podstawowej pomocy i znale-
zienie właściwej drogi wyjścia z trudnej 
sytuacji. Punkt działa we wtorki od godz. 
16.00- 18.00 oraz w czwartki od godz. 
10.00-12.00. Spotkanie jest możliwe po 
wcześniejszym telefonicznym ustaleniu 
terminu – 882 076 863. 
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Uczestnicy spotkania zasłuchali się w śpiew Jacka Piechockiego, który akompaniował sobie 
na gitarze.                                                                                          Fot. L. Szkaradnik

On jest znanym rzeźbiarzem, malarzem, 
poetą i działaczem kultury, który wysta-
wą swych dzieł z literackimi klimatami 
pragnął podsumować 75 urodziny. Ona – 
obecnie twórca i siła sprawcza Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Ustroniu, a nieco 
wcześniej przez ponad 30 lat kierująca 
kulturą naszego miasta na najwyższym 
poziomie i prowadząca przez długie lata 
wiele najważniejszych imprez kultural-
nych, a także uważana za wielki autorytet 
w tej dziedzinie. 

Nie należy się zatem dziwić, że mimo 
obaw przed kolejną falą pandemii i na-
sileniem jesiennego przeziębienia, go-
ście schodzili się i schodzili, wypełniając 
całą salę. Na wstępie powitanie wygłosił 
proboszcz parafii ks. Wiesław Bajger, za-
znaczając, że w tym roku uroczystościom 
towarzyszą słowa św. Klemensa: „Bądźmy 
dobrzy jedni dla drugich naśladując współ-
czucie i łagodność naszego Stwórcy”. Na 
spotkanie przybyło przede wszystkim 
liczne grono przyjaciół i znajomych gości 
wieczoru. Oboje działają w miejscowym 
środowisku od kilkudziesięciu lat, więc 
są powszechnie znani, a prowadząca im-
prezę Danuta Koenig zaznaczyła, że jest 
to spotkanie z wytworami wielu talentów, 
jakimi Pan Bóg obdarzył prezentowanego 
artystę. Tytułem przypomnienia wymie-
niła różnorodne jego zainteresowania  
i działania twórcze oraz wieloletnie zaan-
gażowanie w organizacjach społecznych, 
gdzie pełnił niejednokrotnie kierownicze 
funkcje. Zaznaczyła też, że: „Andrzej 
jest z wykształcenia leśnikiem i to zde-
terminowało jego szczególną symbiozę  

z przyrodą, naturą, ekologią i ukierun-
kowało jego zawodową ścieżkę. Z ko-
lei praca wpłynęła na artystyczne pasje  
i swoje posłannictwo na Ziemi przekazał 
poprzez rzeźby, malarstwo i poezję. (…) 
Jest on osobą bardzo wrażliwą, w jakiś 
sposób zdystansowaną do otaczającej 
nas rzeczywistości, toteż swoje emocje  
i odczucia przelewa na papier”. 

Oto jeden z licznych utworów litera-
ckich Andrzeja, które są pisane niejed-
nokrotnie na zamówienie i towarzyszą 
różnym uroczystościom. Tym razem pre-
zentujemy wiersz wpisujący się w listo-
padowe klimaty oraz zadumę nad życiem 
i śmiercią. 

Zaduszki
Łukowicze, Piechoccy, Kazibuccy
Niedawno do bólu ludzcy
Ponad cmentarze uniesieni 
Dziś gdy tak mgliście
Jak każdej jesieni
Groby przykryły liście
A My jak zwykle
Uroczyście 
Wspominamy
To co pamiętamy już mgliście.

Każda praca artystyczna ma swoją cie-
kawą historię, a zatem przedstawiamy 
jedną z nich, którą przybliżyła prowadzą-
ca spotkanie: „Na oknie są dwa obrazy 
Cyryla i Metodego, którzy w jakiś sposób 
zamieszkali w naszym mieście dzięki 

poszukiwaniom Andrzeja Georga. Cyryl 
i Metody pojawili się również z tytułu 
starej szafy, którą artysta napotkał w daw-
nym Morbadzie, gdzie niegdyś pracowała 
pani Chroboczkowa. Tej szafie Andrzej 
dał nowe życie, bo nie tylko na deskach 
namalował obrazy, ale też napisał wzru-
szający wiersz: 

Stałaś na deszczu
W Morbadzie
Pod bukiem czerwonym
Smutna zaniedbana, zapłakana
Zziębniętym szeptem
O pomoc wołałaś
Weź mnie - usłyszałem
Były na Tobie
Byle jakie warstwy
Byle jakiego czasu
Zabrałem Cię
Od nieczułych właścicieli
Po osuszeniu i odkurzeniu
Zobaczyłem
Jak potraktował Cię
Rak czasu
Ale byłaś do uratowania
Postanowiłem
Dać Ci drugie życie
Plastyczny chirurg
Specjalista od drewna
Wstawił implanty
Rany pocerował
Nałożyłem na Ciebie 
Warstwę nowej skóry
Stanęłaś przede mną
Naga, piękna
Podziwiałem Cię 
Jak Cię ubrać?
Jaki strój dobrać? 
Do Twego dwoistego piękna
Tak! postanowione
Do Twej dwoistej urody
Pasuje Cyryl i Metody
Będziesz ozdobą sakro szlaku
Może dzięki „szalonemu” Andrzejowi
znajdziesz przytulisko
Wśród ciszy drzew
Opowiadających legendy
O zamierzchłych czasach
Ale nawet jak odejdziesz   
Będziesz moja   
Nawet jak mnie nie będzie

Cóż, było to urokliwe spotkanie ze 
sztuką Andrzeja Piechockiego okraszone 
utworami muzycznymi syna Jacka, który 
nieraz przybywa zza granicy, by towarzy-
szyć ojcu w ważnych chwilach. Goście 
długo jeszcze delektowali się wystawą 
przy przebogatym poczęstunku sponso-
rowanym przez Piotra Skibę właściciela 
Dworu Skibówki.        Lidia Szkaradnik

SYMBIOZA Z PRZYRODĄ 
W KRĘGU SZTUKI

Coroczne Dni Klemensowe organizowane w parafii rzymskokatolickiej z interesu-
jącym programem artystycznym rozjaśniają szary czas listopadowy, a zainauguro-
wało ten cykl spotkanie z tuzami ustrońskiej kultury Danutą Koenig i Andrzejem  
Piechockim. 
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Jesteśmy dumni, że pierwszy i jedyny w historii „Gazety Ustroń-
skiej” zastępca redaktora naczelnego Krzysztof Marciniuk został 
laureatem Srebrnej Cieszynianki 2021, którą uhonorowała go Rada 
Powiatu Cieszyńskiego. Dusza człowiek, siła spokoju, specjalista 
w sprawach cieszyńskich i profesjonalista w dziennikarstwie. 

Rozpoczynał w Rozgłośni Miejskiej w Cieszynie, później pracował 
w ogólnopolskim „Kurierze Polskim”, katowickiej popołudniówce 
„Wieczór” i krakowskim „Dzienniku Polskim”. Gdy po 1989 roku 
przyszedł czas przekształceń na rynku prasowym, został zatrudniony 
w „Gazecie Ustrońskiej”, spontanicznie powołanej przez ustroń-
skich biznesmenów, zrzeszonych w Izbie Gospodarczej. Pracował 
w naszej redakcji do października 1990, kiedy to rozpoczął przygodę 
z „Głosem Ziemi Cieszyńskiej”. Nestor cieszyńskiego dzienni-
karstwa znany jest w każdym mieście i w każdej wiosce naszego 
powiatu i na Zaolziu. Zaskarbił sobie sympatię strażaków, członkiń 
kół gospodyń wiejskich, artystów, społeczników, przede wszystkim 
sportowców, a także zyskał zaufanie samorządowców. Nie boi się 
trudnych tematów, podejmuje je z kulturą, dbałością o obiektywizm 
i etykę dziennikarską. 

Zatrudniając się w „Głosie”, nie zerwał z „Gazetą Ustrońską” 
i współpracuje z nami do dzisiaj. Uważni czytelnicy bez trudu do-
myślą się, którą ze stałych rubryk redaguje. W latach 90. pomagał 
tworzyć ustroński tygodnik i między innymi dzięki jego wiedzy 
i doświadczeniu, nie jesteśmy typową samorządówką. Od ponad 
40 lat nie tylko dodaje do kontaktów kolejne nazwiska, relacjonuje 
i fotografuje niezliczone wydarzenia, ale wnikliwie obserwuje zmia-
ny polityczne i analizuje procesy społeczne zachodzące w naszym 
regionie, co pozwala mu docierać w artykułach do sedna problemu. 
Dzięki otwartości, rozmowom, pracy w terenie, dociekliwości i zgłę-
bianiu historii regionu rozumie różnice między Istebną a Pruchną, 
Cieszynem a Wisłą i jak mało kto czuje niuanse cieszyńskiej ziemi.                                                  

Monika Niemiec 

W 2000 roku Rada Miasta Ustroń przyznała Laur Ziemi Cieszyń-
skiej wybitnemu malarzowi Bogusławowi Heczce, w 2021 roku 
Srebrną Cieszynianką uhonorowała jego syna Kazimierza Heczkę. 
To pierwsza taka sytuacja w historii najważniejszego wyróżnienia 
w powiecie.

Przyjmując gratulacje, Kazimierz Heczko podkreślał skromnie, że 
cieszy się ze względu na ojca, jednak Laur nie jest wyróżnieniem dla 
syna Bogusława, ale dla człowieka z imponującym dorobkiem zawo-
dowym i społecznym, bez którego życie kulturalne Ustronia byłoby 
o wiele uboższe. Laureat Srebrnej Cieszynianki 2021 umiejętnie 
łączy działalność biznesową z zaangażowaniem społecznym. Pry-
watną Galerię Rynek udostępnia na miejskie wydarzenia, organizuje 
w niej wystawy ustrońskich twórców, wernisaże, warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Razem z kolegami ze Stowarzyszenia Twór-
czego „Brzimów”, któremu prezesuje od 26 lat, wyjeżdża na plenery, 
zaprasza na nie twórców z miast partnerskich, promuje ustrońskich 
artystów w kraju i za granicą. Jako właściciel wydawnictwa ma duży 
udział w fenomenie książkowym naszego miasta, w którym od ponad 
20 lat ukazują się trzy roczniki – „Kalendarz Ustroński”, „Pamiętnik 
Ustroński” i „Przyrodnik Ustroński”, a ponadto wiele publikacji 
i opracowań, dokumentujących daleką i bliską historię, prezentują-
cych ważne postacie. Do najważniejszych pozycji wydanych przez 
Kazimierza Heczkę należą dwa tomy Monografii Ustronia, dwa tomy 
„Pamiętników prof. Jana Szczepańskiego” (jeden z nich uhonorowany 
Paszportem „Polityki”), Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego 
i fenomenalny album „Historia Ustronia pocztówką i fotografią pisa-
na”. Laureat udziela się w kilku stowarzyszeniach, jest fotografikiem 
i swoje prace pokazywał na niejednej wystawie, organizuje imprezy 
sportowe, kopie piłkę z oldboyami, gra w lidze tenisa stołowego 
w Czechach, jest honorowym krwiodawcą. Mimo chwil zwątpienia, 
wciąż ma chęć do działania, a Ustroń i ustroniacy na tym korzystają.

Monika Niemiec

SREBRNE CIESZYNIANKI OD MIASTA I POWIATU

Krzysztof Marciniuk w redakcji naszej gazety, 2.10.1999 r. Fot. W. Suchta
 

Kazimierz Heczko wychodzi ze sztuką do ludzi. Fot. Agnes Nagy
 

Po roku przerwy spowodowanej pandemią uroczystość wręczenia Cieszynianek odbyła się tradycyjnie 11 listopada w Teatrze im. A. Mickiewicza 
w Cieszynie. Kazimierzowi Heczce statuetkę wręczał burmistrz Przemysław Korcz i przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik. Krzysztof 
Marciniuk odebrał ją z rąk starosty Mieczysława Szczurka i przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Kubiciusa.       Fot. Powiat Cieszyn
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B IBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Sonia Purnell 
„Kobieta 

bez znaczenia. 
Historia Virginii Hall”

W oparciu o nowe, szeroko za-
krojone badania autorka po raz 
pierwszy odkrywa zdumiewają-
ce i pełne tajemnic życie Virginii 
Hall. Virginia Hall, należąca do 
towarzyskiej elity Baltimore, 
pracowała dla brytyjskiej tajnej 
agencji rządowej i była pierwszą 
kobietą wysłaną przez aliantów 
za linię wroga. Mimo protezy 

nogi stała się podporą francuskiego ruchu oporu, rewolucjo-
nizując tajne działania wojenne.

Guy Gavriel Kay 
„Dzieci ziemi i nieba”

Powieść fantasy. Alternatywna 
historia Europy doby renesansu. 
Z  cieszącego się złą sławą pirackiego 
miasteczka, wyrusza młoda kobieta, 
która szuka zemsty za utratę rodzi-
ny. Tej samej wiosny z bogatego 
państwa-miasta, słynącego ze swoich 
kanałów i laguny, wyprawiają się 
dwie bardzo różniące się od siebie 
osoby: młody malarz, który zmierza 
na niebezpieczny wschód, by na ży-
czenie wielkiego kalifa namalować 
jego portret oraz obdarzona żywą 

inteligencją, powodowana gniewem dama udająca żonę lekarza, 
lecz wysłana w misji szpiegowskiej.

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.

RECYKLING wspólny interes

Ostatnio weszłam za sąsiadką do altanki 
z kontenerami na odpady przy blokach. 
Przyniosła ona bardzo dużo rozmaitych 
pudeł, pudełek i zaczęła układać je na 
ziemi obok pojemników. Stałam za nią, 
więc powiedziałam z uśmiechem: „Te pu-
dełka trzeba by  spłaszczyć, wtedy zajmują  
o wiele mniej miejsca”. Odpadów karto-
nowych jest zawsze bardzo dużo wokół 
niebieskiego pojemnika na papier, bo coraz 
więcej osób kupuje towar przez Internet  
i siłą rzeczy jest on solidniej opakowany 
niż kupowany w sklepie. Sąsiadka zrobiła 
taką zdziwioną minę jakby pierwszy raz 
o tym słyszała, a ja zawsze jestem  zakło-
potana, gdy komuś zwracam uwagę, więc 
prędko wyrzuciłam bioodpady do brą-
zowego kontenera bez worka foliowego, 
który tym razem wrzuciłam do pojemnika 
żółtego, a często go w domu wypłuczę  
i używam ponownie. Prędko wyszłam nie 
patrząc nawet czy sąsiadka zareagowała 
na moją uwagę. Przy okazji podkreślam, 
że bioodpady wrzucamy do brązowych 
kontenerów bez worków. 

Innym razem zajmowałam się odpada-
mi, które noszę w przeznaczonej do tego 
celu reklamówce, bo w blokach trudno 
znaleźć miejsce na kilka pojemników, 
więc sortuję je dopiero przy kontenerach. 
Zastałam tam sąsiada, który widząc mnie 
od razu zagadał, że on od dawna segre-
guje niemal wszystkie śmieci i zrobił mi 
pokazówkę. Nie chcę nawet podawać 

DOBRZE SEGREGOWAĆ 
I NIE ZWARIOWAĆ

przykładów, gdzie jakie odpady dawał, bo 
obawiam się, że ktoś to zapamięta jako do-
bry sposób, a robił to źle! To naprawdę nie 
sztuka wrzucać odpady według widzimisię, 
trzeba trochę się zainteresować tą sprawą, 
która powinna być ważna dla każdej świa-
domej osoby. Staram się nie wyrażać takich 
krytycznych opinii, ale ogólnie rzecz biorąc 
wiedza na temat konieczności segregacji 
odpadów jest naprawdę marna i trzeba się 
nie tylko stale angażować, lecz także edu-
kować. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy 
z tą umiejętnością jakby w przedszkolu, 
ale potem pomyślałam, że obraziłabym 
przedszkolaki, które pewnie nieraz są  
w tej dziedzinie lepiej wyedukowane niż 
ich rodzice i dziadkowie. Na pewno jest 
sporo osób, które robią to dobrze, ale naj-
bardziej dostrzegalne są właśnie te błędy. 
Mnie też nachodzą nieraz wątpliwości, 
gdzie należy wrzucić jakieś opakowanie 
i mam świadomość tego, że powinny być 
odgórne decyzje nakazujące przedsiębior-
com minimalizację opakowań wszelkich 
towarów i stosowanie opakowań jedno-
materiałowych, wtedy ta segregacja byłaby 
łatwiejsza. Warto się jednak do tego trudne-
go zadania przyłożyć, bo gdy pracownicy 
komunalki wywożący odpady, widzą że 
w kolorowych kontenerach do segregacji 
jest wszystko co popadnie, to przeznaczają 
tę mieszaninę do odpadów zmieszanych  
i rosną niewyobrażalne góry śmieci…                    

                                   Lidia Szkaradnik  

PODRÓŻ 
PRZEZ 

RUMUNIĘ
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustro-

niu zaprasza na spotkanie podróżnicze  
„W pobliżu zawsze są niedźwiedzie... 
Podróż przez Rumunię”. Spotkanie od-
będzie się 26 listopada o godzinie 17.00 
w Czytelni.

Rumuni nie mają tylu problemów, co 
Polacy. Dlaczego? Bo zajmują się tylko 
tym, co bezpośrednio ich dotyczy. Czy  
w ciągu trzech tygodni można nauczyć 
się spokojnego, rumuńskiego podejścia 
do życia? Jak zasnąć spokojnie, gdy do-
okoła namiotu przechadzają się dzikie 
psy? Czy samotna dziewczyna odnalazła 
się w kraju, gdzie podstawą przetrwania 
jest przebywanie wśród ludzi? Wyprawa 
do Rumunii to okazja do zweryfikowania 
wielu stereotypów oraz odkrycia kilku 
pomocnych w życiu zasad. 

Serdecznie zapraszamy do wysłucha-
nia opowieści o kraju, w którym zawsze  
w pobliżu są niedźwiedzie.

Spotkanie poprowadzi Ewa Kozik, która 
jest absolwentką etnologii na Uniwersytecie 
Śląskim i religioznawstwa na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Pisze doktorat w Szkole 
Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie 
zajmuje się problematyką filozofii nauki  
i socjologią wiedzy. Doktorat nosi tytuł 
„Mity medyczne jako źródło poczucia bez-
pieczeństwa w świecie postprawdy. Me-
dycyna i zdrowie”. A poza nauką do sza-
leństwa kocha książki, chodzi po górach  
i w miarę możliwości stara się odwie-
dzać różne miejsca w Polsce i za granicą.  
W tym roku była Rumunia, w przyszłym 
roku Maroko i góry Atlas.

              Miejska Biblioteka Publiczna
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Przy ustrońskim stole

Pyszna dynia 
zdrowia przyczynia

Dynie królują teraz wszędzie, zarówno na targowych 
straganach, jak i stoiskach warzywnych w mar-
ketach. Pomarańczowe kule swą ciepłą barwą  
i urodą przyciągają licznych miłośników 
tego wartościowego i smacznego warzywa. 
Warto z niego korzystać jesienną porą, 
póki jest jeszcze dostatek tego dobra, bo 
zawiera mnóstwo witamin i minerałów, 
a rozliczne potrawy, które można z niego 
przyrządzić mają charakter rozgrzewają-
cy – w sam raz na jesienne chłody. Jest to 
roślina niskokaloryczna, bo 100 g miąższu 
dyni dostarcza jedynie 32 kcal.  Zawiera 
prowitaminę A, czyli karotenoidy i witaminy 
antyoksydacyjne C i E, do tego kwas foliowy, 
niacynę, magnez, wapń, potas i – co jest naji-
stotniejsze – cynk. Jest też dobrym źródłem białka 
i błonnika pokarmowego.

Nie sposób wymienić wszystkich możliwości jej kulinarnego 
zastosowania. Potrawy z dyni to nie tylko klasyczna zupa, zapie-
kanka czy dyniowy gulasz. To również ciasta, ciasteczka, frytki, 

a także apetyczne przetwory – dynia w occie lub dżem i kompot. 
Z rozlicznych przepisów wybraliśmy najprostszy sposób na 

smakowite placki z dyni, które można przygotować w krótkim 
czasie, tym bardziej, jeśli wcześniej dynia zostanie ugotowana. 

Składniki: ½ kg ugotowanej, odcedzonej i ubitej na miazgę 
lub przetartej na drobnym tarle dyni, 2 łyżki mąki pszennej,  
1 łyżka mąki kukurydzianej, sól, pieprz ziołowy do smaku, 
tłuszcz do smażenia.

Do masy dyniowej dodać mąkę pszenną i kukury-
dzianą, dokładnie wymieszać, przyprawić solą  

i pieprzem. Na patelni rozgrzać olej, kłaść małe 
placki i smażyć z obu stron na złoty kolor. 

Wielbiciele dyni mogą też przygotować 
racuszki.

Składniki: 1 szklanka jogurtu lub 
mleka sojowego, 10 dag mąki pszennej 
białej, 10 dag mąki pszennej razowej, 
25 dag dyni, łyżka oleju, sól, tłuszcz do 
smażenia.

Do miski wlać jogurt lub mleko sojowe 
dodać mąkę i wymieszać na jednolite ciasto. 

Dodać obraną  i startą na tarce o dużych otwo-
rach dynię. Posolić do smaku i dokładnie wymieszać. 

Kłaść  łyżką niezbyt grube placuszki na rozgrzany tłuszcz  
i powoli smażyć na lekko rumiany kolor. Można podawać posy-
pane cukrem lub musem owocowym.  Smacznego!                                                       
                                                            Lidia Szkaradnik

 W  dawnym Ustroniu
W niniejszym numerze prezentuję drewnianą willę, zachowaną 

do dziś w Jaszowcu, zbudowaną dużo wcześniej, zanim zasłynął 
on jako dzielnica wypoczynkowa.  Obiekt ten, widoczny u szczytu 
zdjęcia, góruje na tle pustych jeszcze wzgórz.  Dziś znajduje się 
on ponad ośrodkiem „Leśnik”. Willę zbudował w 1918 r. bielski 
przemysłowiec Józef Handel, a pozostawała ona w rękach jego 

rodziny do 1940 r. Jakie były dalsze losy tego pięknego budynku? 
Jak wygląda teraz? I co łączyło z nim Brunona Absolona, dawne-
go dyrektora hut „Pokój” i „Baildon”? Na te pytania Czytelnicy 
znajdą odpowiedzi w nowym numerze Pamiętnika Ustrońskiego, 
który ukaże się niebawem.  Anna Łęczyńska przybliży w nim te-
mat zakątków malowniczego Jaszowca, w których zachowały się 
jeszcze relikty architektury drewnianej. Tej jesieni udało nam się 
zrealizować kilka etnograficznych badań terenowych tropem gi-
nących chat, a obecnie Anna dopełnia dzieła właśnie w Jaszowcu.

Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
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9 listopada o 14:26 zgłoszono pożar 
domu na ul. Długiej. Strażacy w trakcie 
rozpoznania ustalili, że na poddaszu po-
jawiło się zadymienie, momentami wi-
doczny był też ogień. Trzy osoby wyszły 
z budynku przed pojawieniem się służb.  
W akcji, która trwała do 16:01, brało 
udział 6 zastępów i 26 strażaków. Po 
ugaszeniu pożaru zniszczone i nadpa-
lone części konstrukcji wyniesiono na 
zewnątrz, przewietrzono budynek, prze-
lano pogorzelisko spalonych elementów 
i dokonano pomiaru na obecność tlenku 
węgla. Straty wyceniono na ok. 15 tysięcy 
złotych.                                              (eko)

 Fot. OSP Lipowiec

 Fot. W. Herda

15 listopada jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nierodzimiu i Li-
powcu wraz z ratownikami Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
uczestniczyły w ćwiczeniach na Czanto-
rii. Akcję, której tematem była ewakuacja 
osób w wyniku zatrzymania lub awarii 
kolei linowej, zorganizował komendant 
miejski OSP, Marek Szalbot.               (eko)

Na ul. Katowickiej II doszło 7 listopa-
da o godz. 17.25 do zdarzenia drogowego 
z udziałem dwóch samochodów. 51-let-
nia mieszkanka Mysłowic, kierując Sko-
dą Octavią, nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu kierującemu samochodem Seat 
Leon 29-latkowi z Wisły. Kierowca miał 
niegroźne obrażenia, natomiast jego pa-
sażer, 26-letni mieszkaniec Koniakowa, 
został ranny i trafił do szpitala.      (eko)

POŻAR NA 
DŁUGIEJ

ĆWICZENIA 
NA 

CZANTORII

WYPADEK 
NA 

KATOWICKIEJ

19-20 LISTOPADA 
Start i meta: Ustroń Polana – Kolej Linowa „Czantoria”.
Biuro zawodów – OSP Ustroń Polana, ul. Wczasowa 1 
(ok. 800 m od startu).
Starty dystansów:
Przepieron – 20:00 (19.11.2021),
Pieron – 2:30 (20.11.2021),

PIEKŁO CZANTORII Bestyja ER – 7:30 (20.11.2021),
Bestyja BR – 8:00 (20.11.2021),
Bestyjka – 10:00 (20.11.2021).
Odprawy techniczne: Przepieron: 19:30 (19.11.2021) – przed 
startem; Pieron: 1:00 (20.11.2021) – przed startem; Bestyja ER: 
7:00 20.11.2021) – przed startem; Bestyja BR: 7:30 (20.11.2021) 
– przed startem.
Odprawy techniczne będą odbywały się na linii startu, większość infor-
macji, łącznie z pogodą i warunkami na trasie, zawodnicy otrzymają 
na skrzynkę e-mail podaną podczas rejestracji.
Dekoracja: 17.00 (20.11.2021.) sala OSP Ustroń Polana.

 Fot. OSP Nierodzim
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Od lewej Paweł Waszek, Przemysław Korcz, Michał Kubok, Tomasz Bednarek.  Fot. E. Kostka

Małgorzata Kiereś potrafi zaczarować słuchaczy.                                              Fot. E. Kostka

 – My w chałpie jesteśmy  najbardziej 
bogaci, nom właściwie nie trzeba nigdzi 
nic iś kupować, bo kany w chałpie siyng-
nym rynkóm, to właściwie jest wszećko. 
To jest taki nejzocniejsze motto, że zarów-
no mój, i wasz, i każdego z nas ojcowski 
dom, a szczególnie ten, kiery wyrósł na 
korzeniach szeroko rozumianej cieszyń-
skości, jest niezwykle bogaty – tymi sło-
wami rozpoczęła swoją prelekcję góralka 
z Istebnej. Kiereś ukończyła etnografię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 1980 r. 
pracuje w Muzeum Beskidzkim w Wiśle 

z innymi miejscami. Przykładem jest 
potok Czadeczka, przepływający między 
innymi przez Koniaków i Jaworzynkę, 
który skręca do Wagu, Dunaju, aby na 
końcu – jako jeden z nielicznych polskich 
cieków wodnych – wpaść do zlewiska 
Morza Czarnego. Wymiar historyczny 
ma niebagatelny wpływ na naszą kulturę, 
zachowanie, myślenie, sposób bycia. Jak 
podkreśliła Kiereś – my na Cieszyńskiej 
Ziemi zbudowaliśmy sobie własną dumę – 
o tym świadczy choćby określanie swoich 
korzeni jako „stela” czy „tu stela”. Histo-
ria Europy zna nazwiska mieszkańców 
Ustronia, Wisły, Istebnego (w XIII w. wieś 
słowacka), Jaworzynki czy Koniakowa, 
ponieważ służyli oni w wojskach napo-
leońskich. Do dziś w nomenklaturze wsi 
i miast możemy odnaleźć nawiązania do 
protoplastów  – w Istebnej na przykład pój-
dziemy „na Kurzyszowski” (od Macieja 
Kurzysza, pierwszego wolnego tam chło-
pa), gdzie znajduje się poświęcony w 1927 
r. Kościół Ewangelicko-Augsburski lub na 
plac Kulonki (od Kulhanka – pierwszego 
osadnika wspomnianej wsi). Człowiek 
funkcjonuje też w wymiarze duchowym. 
Odnosząc się do tego aspektu, badaczka 
nawiązała ponownie do chałpy, w której 
niegdyś mieszkało się w kilka rodzin,  
a każda z nich miała do dyspozycji jedną 
izbę. Wówczas domów-chałp się nie za-
mykało, były zawsze otwarte. Z antropo-
logicznego punktu widzenia można więc 
chałpę określić jako przestrzeń dialogu. 
Tam bowiem toczyło się życie, a ludzie 
podczas rozmowy patrzyli sobie w oczy. 
Kiereś zauważyła, chyba słusznie, że teraz 
bardziej żyjemy obok siebie niż ze sobą. 

Kontekstem dla Ojcowskiego domu, 
o którym mówiła etnograf, były słowa 
Ryszarda Kapuścińskiego odczytane przez 
nią na zakończenie spotkania:  „Człowiek 
nie odchodzi sam. Razem z nim znika ten 
świat, który tworzył on wokół siebie, który 
był jego przedłużeniem, ten odrębny, jedy-
ny, unikalny mikroświat istniejący samą 
mocą obecności tego człowieka na ziemi. 
Razem z jego śmiercią umiera coś jeszcze, 
coś więcej”.                           Edyta Kostka

(od 1997 r. jako dyrektor). Na dziedzictwo 
Śląska Cieszyńskiego patrzy zarówno 
przez pryzmat naukowca – z ogromną 
wiedzą i odpowiednim warsztatem badaw-
czym, jak i Małgosi, która w tej kulturze 
wyrosła – z pasją, a także szacunkiem do 
swojej historii oraz tradycji.

Badaczka mówiła o trzech wymiarach 
istnienia człowieka: geograficznym, hi-
storycznym i duchowym. Istotnym jest, 
aby mieć świadomość, że znajdujemy się 
gdzieś geograficznie. Nasze położenie 
może być mianowicie punktem stycznym 

BOGACTWA KULTURY 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

O Ziemi Cieszyńskiej można wiele mówić, ale można też rzóndzić. W ubiegły wto-
rek, w ramach XX Dni Klemensowych, dr Małgorzata Kiereś wystąpiła w Czytelni 
Katolickiej z wykładem „Ojcowski dom w Europie”. Badaczka, posługując się isteb-
niańską gwarą, w sposób niezwykle przystępny dla mieszkańców naszego regionu 
przedstawiła ciekawostki dotyczące tego obszaru, uwzględniając jego rys na mapie 
zamieszkiwanego przez nas kontynentu.

JUŻ OTWARTY
Miasto Ustroń podpisało umowę z Fun-

dacją Oddychaj Beskidami na świadcze-
nie usług polegających na prowadzeniu 
punktu konsultacyjnego Programu Prio-
rytetowego „Czyste powietrze”. Gminny 
punkt został uroczyście otwarty 12 listo-
pada z udziałem burmistrza Przemysława 
Korcza, prezesa zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, Tomasza 
Bednarka oraz założycieli Fundacji – 
Michała Kuboka i Pawła Waszka.  Punkt 
mieszczący się na ul. J. Wantuły 47 czyn-
ny będzie w poniedziałki i środy od 15.30 
do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00. 
Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłat-
nej pomocy w przygotowaniu wniosku  
o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła  
i termomodernizację domu.                 (eko)
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY – USTROŃ. 33-854-53-98.

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

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

Opony zimowe Dacia 185/65 
R.15 z felgami. Opony letnie 
175/70 R.14 Skoda Fabia. 33-
854-72-29.

Do wynajęcia na ul. Sikorskiego 
niezależny pokój z łazienką. 605-
635-161.

Pokój z łazienką blisko centrum 
do wynajęcia. 505-201-564.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

LAUR DLA PROFESORA
 Samorządy  uhonorowały  swoich  mieszkańców  Laurem  Srebr-

nej  i  Złotej  Cieszynianki.  Uroczystość  tradycyjnie  odbyła  się 
11  listopada,  w  dniu  Święta  Niepodległości,  w  Teatrze  im.   
A. Mickiewicza w Cieszynie. Uroczystość otworzył Czesław Gluza, 
poseł  na  Sejm  RP,  a  zarazem  przewodniczący  Stowarzyszenia 
Samorządowego  Ziemi  Cieszyńskiej,  które  galę  zorganizowało. 
Wręczenie laurów poprzedził  program artystyczny  w  wykonaniu 
zespołów  z  gminy Skoczów. Samorząd  Ustronia  wyróżnił  Lau-
rem  Srebrnej  Cieszynianki prof.  dr.  hab.  Gustawa  Michnę  „za  
działalność  z  zakresu  ekologii i  rolnictwa,  za  organizowanie  
wyjazdów edukacyjnych rolników, liczne  artykuły  i  wydawnictwa  
o  tematyce  rolniczej,  a  także  za aktywną  pracę  na  rzecz  Pol-
skiego  Klubu  Ekologicznego”.  Nagrodę  wręczyli  przewodniczący  
Rady  Miasta  Stanisław  Malina  i  burmistrz  Ireneusz  Szarzec.

BOHATERSKI JANEK
W poniedziałek 7 listopada na swym comiesięcznym spotkaniu 

Miłośnicy Kuźni Ustroń spotkali się w Muzeum, by wspominać 
Jana Cholewę, bohaterskiego pilota II wojny światowej, ale 
też swojego współtowarzysza pracy. Wszystko, co wpisuje się  
w życiorys wyjątkowego ustroniaka, spięte jest klamrą swoiste-
go bytu jakim była Kuźnia Ustroń, z którą związani byli jego 
przodkowie „po mieczu”, ale także i on sam. To, że w spotkaniu 
udział wzięli najbliżsi: córka Nelly Tomaszek i syn Karol (oboje 
ze swoimi partnerami życiowymi) oraz pamiętający go z pracy 
w Kuźni Ustrońskiej przyjaciele i koledzy, czy wreszcie „jego” 
harcerze - sprawiło, że wspominano nie tylko uprawnioną legendę 
przedstawioną w projekcji przygotowanej przez Irenę Malborską 
z Oddziału Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”, ale 
wspominano też kolegę z pracy, druha „Kapitana” czy wreszcie po 
prostu ciepłego człowieka.

POWRACA RĘCZNA
Powstała drużyna piłki ręcznej MKS Ustroń. Chłopcy trenują pod 

okiem Piotra Bejnara i przygotowują się do startu  w lidze woje-
wódzkiej młodzików. Rywalizować będą z ośmioma drużynami. – W 
ogóle ciężko było wystartować  w rozgrywkach. Najpierw zawirowa-
nia  w KS Kuźni Ustroń, później przygarnął nas MKS. Początkowo  
w ogóle nie było dla nas pieniędzy. Dziś możemy wystartować i od 
tego zaczynamy - mówi P. Bejnar. W większości są to chłopcy wywo-
dzący się ze Szkoły Podstawowej nr 1, zwycięzcy w ubiegłym roku 
szkolnym w powiecie. Obecnie są w pierwszej klasie Gimnazjum nr 
1 i stanowią trzon drużyny. Jest ich 11,  a oprócz nich jest chłopak  
z Gimnazjum nr 2, chłopak z Górek, pięciu z szóstej klasy,  w tym trzech 
ze Szkoły Podstawowej nr 1. W sumie 18 zawodników. Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 17.11.2011 r.
OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
20.11    Cent. Leków MAX      ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
21.11    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
27.11    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.

18.11 godz. 17.00 Birma - kraj tysiąca pagod - Spotkanie z Romanem 
        Macurą, Muzeum Ustrońskie 
19.11 godz. 20.00 Piekło Czantorii, szczegóły str. 12 
20.11 godz. 7.30   Piekło Czantorii
20.11 godz. 12.00  Piłka ręczna MKS Ustroń - UKS SMS Wybicki Kielce,  
        Cieszyn Hala Uniwersytetu Śląskiego
20.11 godz. 15.00 Bajeczne nuty - koncert piosenki bajkowej, Muze- 
        um Ustrońskie
20.11 godz. 17.00 Koncert muzyki filmowej – Kadry Dźwięków,  
        Muzeum Ustrońskie
24.11 godz. 16.30 „Czy Kościół jest skutecznym znakiem jedności?” 
        wykład Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego ks. 
        Grzegorza Rysia, MDK Prażakówka
25.11 godz. 10-19 Dzień Pluszowego Misia, Dworzec Dobrych Myśli ul.  
        Dworcowa 
26.11 godz. 17.00 „W pobliżu zawsze są niedźwiedzie... Podróż 
        przez Rumunię” Ewa Kozik, Czytelnia Miejskiej 
        Biblioteki Publicznej 
28.11 godz. 9-13   Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie

46/2021/3/R

Akt wandalizmu niosący jasny przekaz - w miłości nie ma miejsca na 
zakazy.                                                                        Fot. E. Kostka
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) redakcyjna z nazwiskami dziennikarzy,  
8) w telewizji szuka żony, 9) grudniowa solenizantka,  
10) odrobinka czegoś, 12) żydowskie „Pokój wam”, 14) gre-
cki bóg handlu, 15) grzecznościowe gesty w towarzystwie,  
16) dodatek do kamery, 19) soczysty owoc egzotyczny, 22) po-
między łożyskami w kole, 23) strój karateki, 24) ozdobny płot.
PIONOWO: 2) przydatna w kuchni, 3) szkolna albo arty-
styczna, 4) miasto w Rumunii, 5) kłoda drewna, 6) typ lamp 
ściennych, 7) ptak czczony w Egipcie, 11) gatunek żółtego 
sera, 13) brat w klasztorze, 17) lasy na Syberii, 18) metalowa 
pokrywa nad kanałem, 20) świetlna reklama, 21) jeden ze 
znaków drogowych. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 26 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 44

SZARY LISTOPAD

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
46/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                           W. Suchta 2021 r.    

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 44: Hh7

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Jan Lipowczan z Ustronia,  
ul. Kaczeńców. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umó-
wieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.                        Fot. M. Niemiec
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    Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep (dawna Savia), Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, HERMES Nierodzim, Informacja 
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Numer zamknięto: 15.11.2021 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 22.11.2021 r.

Mateusz Turoń.                                               Fot. Ł. Bielski 

LKS Czaniec – KS Kuźnia Ustroń 3:2 (1:1)

1 LKS Bełk 35 33:14
2 KP GKS II Tychy S.A. 35 44:13
3 LKS Unia Turza Śląska 29 35:22
5 LKS Czaniec 24 27:23
4 GKS Piast II Gliwice 21 25:19
6 LKS Drzewiarz Jasienica 21 21:25
7 MRKS Czechowice-Dziedzice 20 25:20
8 LKS Orzeł Łękawica 20 24:27
9 KS Spójnia Landek 19 22:16
10 TS Podbeskidzie II BB S.A. 18 22:22
11 KS Kuźnia Ustroń 17 16:24
12 LKS Unia Książenice 17 30:35
13 KS ROW 1964 Rybnik 15 26:38
14 LKS Czarni Gorzyce 15 18:29
15 LKS Bestwina 11 20:37
16 TS Czarni-Góral Żywiec 7 17:41

IV Liga (Śląsk - grupa II)

IV LIGA

BEZOWOCNE PRZEŁAMANIE

Minionej soboty podopieczni trenera 
Mateusza Żebrowskiego rozegrali ostat-
nie spotkanie w rundzie jesiennej, kiedy 
to ich rywalem w beskidzkich derbach 
była drużyna z Czańca. Jako pierwsi  
z bramki w tym emocjonującym widowi-
sku cieszyli się nasi rodzimi zawodnicy, 
którzy prowadzenie objęli za sprawą 
uderzenia Michała Pietraczyka. Tym 
trafieniem przerwana została strzelecka 
posucha ustrońskiej drużyny, której czas 
trwał równe 745 minut! Prowadzenie 
Kuźni nie trwało długo, bowiem go-
spodarze odpowiedzieli cztery minuty 
później. Dwanaście minut po zmianie 
stron podopieczni szkoleniowca Mateu-
sza Żebrowskiego mieli kolejne powody 
do radości, po tym jak na listę strzelców 
wpisał się Jakub Chmiel, dla którego 
było to pierwsze trafienie w tym sezo-
nie. Dziewięć minut później gospodarze 
ponownie doprowadzili do wyrówna-
nia i niestety na tym nie poprzestali.  
W doliczonym czasie gry interweniujący 
w ustrońskiej bramce Patryk Pawela ska-

pitulował po raz trzeci, przez co komplet 
punktów pozostał w Czańcu.

                                Arkadiusz Czapek

II LIGA

MKS Ustroń rozegrał do tej pory dwa 
spotkania wyjazdowe, jednak za każ-
dym razem wracał pod Czantorię na 
tarczy. Podopieczni trenera Piotra Bejnara  
w spotkaniu z kielczanami chcieli zdobyć 

MINIMALNA PORAŻKA
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce – MKS Ustroń 

25:24 (10:11)

1. SPR Orzeł Przeworsk 24 279:205 

2. KS VIVE II Kielce 24 264:231 

3. AZS AGH II Kraków 18 214:176 

4. Grupa Azoty Unia II Tarnów  15 259:214

5. SMS ZPRP III Kielce 15 260:224 

6. HLB Tężnia Busko-Zdrój 15 201:178 

7. SPR Górnik Zabrze 12 159:134 

8. SUMKS Jedynka Myślenice 11 219:253 

9. AZS Politechnika Św. Kielce 8 227:247

10. MKS Ustroń 6 192:228 

11. MOSiR Bochnia 5 216:239 

12. SPR Stal II Mielec 3 228:283 

13. UKS SMS Wybicki Kielce 0 144:250
  

II LIGA MĘŻCZYZN GR. 4

pierwsze punkty w delegacji i trzeba przy-
znać, że byli tego bardzo blisko. Optymi-
styczne były zwłaszcze pierwsze minuty 
pierwszej i drugiej połowy. Ustrońscy 
szczypiorniści bardzo dobrze zainauguro-

wali ten mecz i po pierwszym kwadransie 
prowadzili 8:3. Miejscowi ani myśleli się 
poddawać i na przerwę zeszli mając tylko 
jedną bramkę straty. Pierwsze minuty 
po zmianie stron ponownie należały do 
naszych rodzimych piłkarzy ręcznych, 
którzy w 35. minucie prowadzili 16:11. 
To były miłe złego początki, bowiem już 
dwadzieścia minut później z prowadzenia 
22:20 cieszyli się gospodarze. Podopiecz-
ni trenera Piotra Bejnara starali się do 
ostatnich sekund odrobić straty, jednak 
bez powodzenia. W kolejnym spotkaniu 
MKS Ustroń podejmować będzie UKS 
SMS Wybicki Kielce, który plasuje się  
w tabeli na ostatnim miejscu.

MKS Ustroń wystąpił w składzie  
(w nawiasie liczba bramek): Bartosz 
Aronik, Dawid Oliwka, Jan Cieślar – 
Dawid Jenkner (9), Michał Jopek (6), 
Szymon Gogółka (3), Mateusz Cieślar (3), 
Mateusz Turoń (1), Szymon Patyna (1), 
Krzysztof Bielesz, Marcin Białkowski, 
Artur Kwolek, Piotr Szturc, Krzysztof 
Markuzel, Arkadiusz Czapek, Michał 
Raszka.                        Arkadiusz Czapek

Dawid Jenkner.      Fot. Ł. Bielski Michał Jopek.                         Fot. Ł. Bielski


