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CHODNIKI, KANALIZACJA,
 OŚWIETLENIE ULIC   

I ŚMIECI 

 W miejscu sklepu lokalnego otworzył się sklep sieci „Żabka”. 
Teraz lipowczanie dają zarobić właścicielowi „Żabek”, czyli 
firmie CVC Capital Partners, jednej z największych na świecie   
w branży doradztwa inwestycyjnego, zarządzającej aktywami 
o wartości powyżej 50 mld dolarów. Hałasy i spożywanie nie 
ustało, wręcz się nasiliło, i mieszkańcy prosili dzielnicowego, 
żeby policja coś z tym zrobiła. Dzielnicowy powiedział, że 
znane są mu problemy związane z działalnością sklepu „Żabka”. 
Policja otrzymuje wiele skarg, funkcjonariusze przyjeżdżają na 
interwencję, karzą mandatami, ale nic to nie zmienia. Trzeba roz-
patrzyć cofnięcie przez miasto koncesji na sprzedaż alkoholu, co 
jest możliwe, gdy dochodzi do zakłócania porządku publicznego. 
Odzyskanie koncesji możliwe jest dopiero po 3 latach. 

Mieszkańcy z uwagą słuchali policjanta, który mówił o bar-
dzo uzależniającym narkotyku o nazwie Alfa, który ma postać 

NARKOTYKI, WŁAMANIA, 
PRZETARGI, REMONTY 

I BOISKO

Mieszkańcy przychodzą na zebrania, żeby opowiedzieć o swoich 
problemach, ale i uzyskać cenne informacje.           Fot. M. Niemiec

W zebraniach uczestniczą przedstawiciele policji i straży miejskiej, 
którzy ostrzegają przed zagrożeniami.                   Fot. M. Niemiec

Z powodu działań rządu mniej pieniędzy z naszych podatków 
trafia do gmin, ustawy nakładają na samorządy nowe wydatki, 
a Polski Ład, podwyższanie minimalnej płacy i wprowadzane 
podwyżki zwiększają wydatki bieżące. Stąd mniej pieniędzy na 
inwestycje. Rząd uruchamia programy wspierające gminy, ale 
pieniądze z dofinansowania są znaczone, czyli muszą być wyda-
ne na konkretne inwestycje, niekoniecznie te, o które wnioskują 
mieszkańcy. Efekt jest taki, że tracimy prawo do decydowania 
o tym, co będzie realizowane w mieście, a mieszkańcy odnoszą 
wrażenie, że miasto wydaje pieniądze nie na to, co jest najbardziej 
potrzebne. 

Mówił o tym na zebraniu burmistrz Korcz, kiedy pytano, 
czy miasto aby na pewno wykonuje najpotrzebniejsze rzeczy. 
Burmistrz tłumaczył, że dla niego i radnych najważniejsze są 
wnioski mieszkańców i są one realizowane z pieniędzy miasta 

Głównym celem wrześniowych zebrań mieszkańców jest 
zgłoszenie wniosków do budżetu miasta na następny rok. 
W Nierodzimiu zapotrzebowanie z ubiegłego roku prawie  
w całości przepisano, bo w 2022 nie udało się zrealizować 
większości inwestycji zgłaszanych poprzednio. Tak dzieje się 
w większości dzielnic Ustronia i we wszystkich samorządach 
w Polsce. To efekt ciągłego odgórnego ograniczania wpływu 
obywateli na budżety ich gmin i odbierania prawa do decydo-
wania, na co przeznaczone zostaną pieniądze mieszkańców. 

„Żabka” w Lipowcu może być symbolem globalizacji finanso-
wej. Wcześniej przy ul. Wesołej był sklep Andrzeja Mendrka, 
przez wiele lat nie tylko miejsce zakupów, ale i spotkań miesz-
kańców dzielnicy. Właściciel zatrudniał sprzedawczynie stela, 
które znały ludzi, ich potrzeby i gusta, i długo prowadził walkę 
z wiatrakami, czyli konkurował z supermarketami. Miał jednak 
wiernych klientów, choć niektórzy mieszkańcy skarżyli się 
na panów hałasujących i pijących piwo przy sklepie. Andrzej 
Mendrek zamknął sklep i zwolnił pracowników.
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U sąsiadów w Wiśle, bur-
mistrz miasta Tomasz Bujok, 
podejmował pary małżeńskie 
z okazji ich jubileuszy. Medala-
mi nadanymi przez prezydenta 
uhonorowano 29 par świętują-
cych złote gody. 9 par otrzy-
mało okolicznościowe adresy 
na swoje 60-lecie, a jedna para 
na 65-lecie. 

W ostatnią sobotę wrześ-
nia ulica Głęboka w Cieszynie 
zamieniła się w swoisty trakt 
handlowy. W nadolziańskim 
grodzie odbyło się otóż święto 
rzemiosła, połączone ze 110-le-
cie kształcenia zawodowego 
w szkołach na Frysztackiej. 
Pomysł spodobał się miesz-
kańcom i turystom. Może więc 
na stałe zagości w kalendarzu 
cieszyńskich imprez. 

Za budynkiem Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Goleszo-
wie trwa niwelowanie terenu. 
Za pieniądze pozyskane z rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, powstaną tam tęż-
nia solankowa i wiata o funkcji 
amfiteatru, a do tego zadaszenie 
dla rowerów i łąka kwiatowa. 

cząwszy od 15 października. 
Podobno nie zdążono z remon-
tami wszystkich przystanków.  
W tej sytuacji składy pasażer-
skie ruszą do „perły Beskidów” 
wraz z nowym, grudniowym 
rozkładem jazdy, który zostanie 
wprowadzony 11 grudnia. 

Tablica upamiętnia księdza 
Józefa Mamicę, przedwojenne-
go kapelana Wojska Polskiego. 
Znajduje się na terenie zboru  
w Drogomyślu. 

W ten weekend (piątek-sobo-
ta) odbywa się Samochodowy 
Rajd Śląska. Kilkadziesiąt za-
łóg ma do pokonania kilkaset 
kilometrów na trasach wiodą-
cych przez Ustroń, Wisłę, Isteb-
ną, Milówkę i Rajczę.       (nik)

to i owo
z 

okolicy

Powróci po zakończeniu ro-
bót budowlanych plac zabaw,  
a nowością będą linarium, stolik 
do gry w szachy, stacja do łado-
wania rowerów elektrycznych  
i wiele urządzeń do aktywnego 
spędzania czasu przez dzieci. 

Do produkcji cementu w go-
leszowskiej fabryce, jako do-
mieszki używano marglu, czyli 
łupków cieszyńskich. Wystę-
pują one między Jasieniową 
a Chełmem, a także wzdłuż 
brzegu Bobrówki. Pokłady 
marglowe sięgają na głębokość 
do 300 m.

Pomimo zapowiedzi oka-
zuje się, że pociągi do Wisły 
Głębce (przez Ustroń rzecz 
jasna), jednak na pojadą po-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

04.10 - 05.10 Poniwiec 
(zgłoszenia do 02.10 do godz.14.00)

Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, Gra-
bowa, Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, Limbowa, 
Lipowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA! ODPADY ODBIERANE BĘDĄ OD GODZ 07.00 RANO
Odbiór odpadów należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka 
z o. o. w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40 tel.: 33 854-52-42 w godz. od 7 
do 14 zgodnie z podanymi w harmonogramie terminami.
W pierwszym wyznaczonym w harmonogramie dniu zbiórki odpady należy 
wystawić przed posesją w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. 
PODCZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ:
odpady wielkogabarytowe tj.: meble, dywany, wykładziny, duże zabawki, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: drobne AGD, pralki, lodówki, odku-
rzacze, radia, telewizory, monitory, opony z samochodów osobowych, złom.
NIE BĘDĄ ODBIERANE: odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie 
itp.), odpady remontowo budowlane (gruz, styropian, papa, wata szklana, 
eternit, drzwi, okna, panele ścienne i podłogowe, płyty gipsowe, armatura 
łazienkowa i sanitarna itp.), części samochodowe pochodzące z demontażu 
(zderzaki, fotele, deski rozdzielcze itp.)

Odpady wielkogabarytowe są również przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krzywej 7 - w ramach ponoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez uiszczania dodatkowych opłat. Oddając 
odpady w PSZOK należy podać pracownikowi nr ewidencyjny nadany przez Urząd Miasta 
oraz okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Ustroń (numer 
ewidencyjny znajduje się na zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami, które otrzymujecie Państwo z Urzędu Miasta).

CZY LEKI SĄ CUDOWNE? 
Ustrońska Rada Seniorów zaprasza seniorów 

na spotkanie z dr Dominikiem Lewandowskim 
pt. „Czy leki są cudowne?”, które odbędzie 
się 29 września (czwartek) o godz. 19.00  

w Czytelni Katolickiej przy Parafii św. Klemensa.

*   *   *

*  *  *

INAUGURACJA NOWEGO 
ROKU AKADEMICKIEGO 

2022/2023 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustroniu serdecznie zaprasza 

słuchaczy i sympatyków  UTW na uroczystość inaugurującą nowy 
rok akademicki 2022/2023, która odbędzie się 7 października  
o godz. 16.00 w sali widowiskowej MDK Prażakówka. Wykład 
inauguracyjny  wygłosi prof. dr hab. Zenon Gajdzica podejmując 
się jakże aktualnej tematyki oświatowej pt. „Nieustanne refor-
mowanie szkoły – kilka uwag wstępnych z edukacją narodową 
i regionalną w tle”. Uwagami dotyczącymi zmiany przepisów 
oświatowych podzieli się także przewodniczący  Rady Fundacji 
Esprit Stanisław Kubicius. Serdecznie zapraszamy na spotkanie 
także wszystkich dyrektorów placówek oświatowych,  nauczycieli 
oraz  osoby odpowiedzialne za oświatę w mieście.  

W części artystycznej obejrzymy koncert Estrady Regionalnej 
„Równica” pod kierownictwem Marzeny Cieślar. 

Po uroczystości można jeszcze zapisać się do sekcji działają-
cych w nowym roku akademickim.

POSADŹ DRZEWO 
Z PREZYDENTEM RP I LEŚNIKAMI

Czwarta edycja akcji #sadziMY odbędzie się 29 i 30 września. 
Na wielkie narodowe sadzenie drzew leśnicy przygotowali 

milion sadzonek. Będzie je można dostać we wszystkich nadleś-
nictwach w Polsce.

Każdy chętny może zgłosić się do Nadleśnictwa Ustroń, by 
odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie. 

Przygotowaliśmy dla Państwa sadzonki drzew leśnych, które 
leśnicy będą rozdawać w czwartek i piątek 29 i 30 września mię-
dzy 9.00 a 15.00 przy siedzibie Nadleśnictwa na ulicy 3 Maja 108.

Serdecznie zapraszamy.                          Nadleśnictwo Ustroń

*   *   *

WARSZTATY TWÓRCZE PRZY KAWIE     
 20 październik godz. 17.00 – Warsztaty mydlarskie 
– zapisy do 14 października

24 listopada godz. 17.00 – Warsztaty dekorowania piekrników 
– zapisy do 18 listopada

15 grudnia godz. 17.00 – Warsztaty robienia wianków świą-
tecznych – zapisy do 9 grudnia

Warsztaty odbywać się będą w MDK Prażakówka, koszt 40 zł. 
Zapisy: www.mdk.ustron.pl/sklepik
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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.: 505 548 018

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

39/2022/1/R

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

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PONIWCA
Zarząd Osiedla Poniwiec zaprasza mieszkańców na  zebranie,  

którego głównym  tematem będą propozycje do budżetu Miasta 
Ustroń na rok 2023. Spotkanie  odbędzie się 6 października  
o godz. 17.00 w Nadleśnictwie Ustroń.                                                              

WARSZTATY W MUZEUM
DOMEK PRACY TWÓRCZEJ ZAPRASZA

W sobotę, 1 października Domek Pracy Twórczej zaprasza na 
warsztaty twórcze. Będziemy robić torby na grzyby i kompozycje 
jesienne w doniczkach. Zajęcia poprowadzi Dagmara Choroba. 
Obowiązują zapisy. Koszt 20 zł. Grupy 8 osobowe. Godziny zajęć: 
10.00, 11.30 lub 12.45. Zapewniamy wszystkie potrzebne mate-
riały dobrą zabawę. Zapisy pod nr 33 854 29 96 lub 600 504 638.

*   *   *

• 30 września o godz. 15.00 odbędzie się spacer architektonicz-
ny po dzielnicy Jaszowiec z Mateuszem Bieleszem - pomysło-
dawcą i scenarzystą filmu o Uzdrowisku. Zbiórka ul. Wczasowa 
9 dawny hotel Colonia.

• 30 września o godz. 18.00 w sali kinowej Sanatorium Rów-
nica odbędzie się pokaz filmu: "Uzdrowisko. Architektura Za-
wodzia". Film dokumentalny o jednej z największych inwestycji 
służby zdrowia w PRL-u, modernistycznej dzielnicy uzdrowisko-
wej. Film opowiada o idei architektów, p jej wcielaniu w życie, 
o wyjątkowym krajobrazie Ustronia.

Projekt dofinansowany ze środków Działaj Lokalnie.

PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE SMKU
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza członków 

i sympatyków na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się  
3 października (poniedziałek) o godz. 10.00 w Muzeum Ustroń-
skim przy ul. Hutniczej 3. Tematem spotkania będzie wirtualny 
spacer z solenizantem – Janem „Hakerem” Podżorskim, który 
ukończył niedawno 99 lat.

MALARSTWO STEFANII BOJDY 
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego zaprasza na wystawę 

malarstwa Stefanii Bojdy, połączoną z promocją kolejnej pub-
likacji „Dotyk aniołów” oraz akcją charytatywną „Puste ściany 
czekają...” w domach opieki, szpitalach, hospicjach. Wernisaż 
odbędzie się 1 października o godz. 15.00 w galerii Muzeum 
Ustrońskiego. Dochód przeznaczony jest na cel charytatywny. 
Wystawa czynna będzie do 20 listopada.

*   *   *

Jest taka chwila, o której myślimy, 
która na pewno nadejdzie, ale zawsze nie w porę, 

zawsze za wcześnie…

Serdeczne podziękowania 
dla Państwa Mokrysz 

za okazaną pomoc, troskę i serce. 
Państwa obecność i współczucie były dla nas 

niezmiernie ważne w tych trudnych chwilach.
Wyrazy szacunku i wdzięczności 

oraz podziękowanie 

składają

Katarzyna, Zofia i Stanisław Kordalscy

Czas spędzony z kimś kogo kochamy, nigdy nie będzie stracony. 
Zostaje z nami na zawsze. 

(Licia Troisi)

Wszystkim, którzy w tak ciężkich dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wsparcie 
i życzliwość oraz uczestniczyli we mszy św. 

i ceremonii pogrzebowej 

śp. Jarosława Kordalskiego 

rodzinie, przyjaciołom, bliskim i znajomym 
za wszelką pomoc i wsparcie 

dziękują

Katarzyna, Zofia i Stanisław Kordalscy

39/2022/2/N

39/2022/1/N

*   *   *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
 OSIEDLA USTROŃ CENTRUM

Radni Jadwiga Krężelok oraz Paweł Sztefek zapraszają na spot-
kanie mieszkańców Osiedla Ustroń Centrum – okręg wyborczy: 
nr 3 (os. Manhatan blok nr 1-10) oraz okręg wyborczy nr 4 (ulice: 
Andrzeja Brody, Cieszyńska od nr 1 po stronie lewej za wyjąt-
kiem nr 31, 33, 35, Jana Wantuły, M. Konopnickiej, Ks. Ludwika 
Kojzara, Katowicka II od nr 6 do nr 30, os. Centrum, Piękna, Pa-
sieczna, Widokowa), które odbędzie się 29 września o godz. 17.00  
w Przedszkolu nr 7 na Manhatanie.

*   *   *
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Plan obejmie prawie 170 hektarów  
i pozwoli w przyszłości zagospodarować 
przestrzennie atrakcyjne tereny dzielnicy 
Zawodzie. Jako mieszkaniec dzielnicy 
bardzo dziękuję radnym za zrozumie-
nie potrzeb planistycznych Zawodzia, 
choć wiem, że inne dzielnice – właściwie 
wszystkie dzielnice, potrzebują planów 
zagospodarowania. Dziękuję mieszkań-
com, którzy w różny sposób wspiera-
li inicjatywę. Od podjęcia uchwały do 
jej realizacji oczywiście bardzo długa 
droga. Na opracowanie planu potrzeb-
ne są pieniądze. Sytuacja samorządów  
w Polsce jest tragiczna, dotyczy to także 
niestety Ustronia. Prace nad budżetem 
miasta dopiero się rozpoczynają, to pro-
ces bardzo trudny i złożony więc nikt 
dziś nie jest w stanie zagwarantować, 
że opracowanie planu rozpocznie się  
w przyszłym roku. W mieście są procedo-
wane obecnie inne plany, jednak uważam, 
że absolutny priorytet ma II etap planu 
w dzielnicy Jaszowiec. Będzie to bardzo 
skomplikowany, złożony i wymagający 
wiele pracy plan ze względu na charakter 
budynków i konieczność pogodzenia 
ważnych dla naszego miasta interesów 

właścicieli i inwestorów ze stanowiskiem 
służb konserwatorskich i środowisk ar-
chitektów, troszczących się o zachowanie 
modernistycznego charakteru budynków  
i całej dzielnicy zaprojektowanej przecież 
jako całość.

Wydaje się, że plany zagospodaro-
wania opracowują pracownie, które po 
wygraniu przetargu przejmują na siebie 
cały ciężar prac. Nic bardziej mylnego, 
znaczna część wysiłku – głównie prac 
administracyjnych, spoczywa na barkach 
urzędników. Dlatego przy takim tem-
pie prac planistycznych realizowanych  
w ostatnim czasie Zawodzie będzie mu-
siało poczekać. Tu wspomnę, że w 2023 
roku należy opracować w mieście doku-
ment oceniający aktualność studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta oraz miejscowych 
planów na obszarze miasta. Uważam, że 
dokument zasługuje na wyjątkową sta-
ranność, co wiąże się i z dużym nakładem 
pracy, czasu i pieniędzy.

W przyszłym roku ma wejść w ży-
cie nowelizacja ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Czeka nas szereg zmian wzmacniają-

cych kompetencje samorządu, co po-
zwoli efektywnie walczyć z chaosem 
przestrzennym. Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta ma zostać zastąpione 
tzw. planem ogólnym stanowiącym ramy 
zarówno dla planów miejscowych, jak  
i decyzji o warunkach zabudowy. Gminy 
prawdopodobnie będą miały trzy lata na 
opracowanie planu ogólnego, mówi się 
także o niewielkiej dotacji na ten cel. 
W planie ogólnym pojawią się strefy 
planistyczne. Do systemu wprowadzone 
zostanie nowe narzędzie – zintegrowany 
plan inwestycyjny ułatwiający realizację 
inwestycji mieszkaniowych. 

Trzeba pamiętać, że opracowanie na da-
nym terenie planu zagospodarowania nie 
jest lekarstwem na wszystkie problemy  
i bolączki mieszkańców oraz właścicieli 
nieruchomości. Sposób zagospodaro-
wania nie powinien obniżać wartości 
działki w stosunku do planu istniejącego. 
„Otwarcie” planu daje możliwość orga-
nowi wstrzymania wydawania decyzji  
o warunkach zabudowy. Jednak uważam, 
że samo podjęcie uchwały o przystą-
pieniu nie powinno w żadnym stopniu 
ograniczać właściciela działki, jeżeli nie 
istnieją inne merytoryczne i formalne 
przeszkody. Cel nabycia nieruchomości, 
zgodnie z obowiązującym prawem nie 
może być „brutalnie” przerwany podję-
ciem uchwały. Planowanie i zagospoda-
rowanie przestrzenne musi się opierać na 
wizji wybiegania w przyszłość. Jeśli da 
się zapobiec chaosowi urbanistycznemu 
w miarę szybko i sprawnie – to bardzo 
dobrze, ale póki co należy zachować rów-
nowagę między interesami mieszkańców 
i inwestorów. Lokalne firmy, także te  
z branży budownictwa mieszkaniowego 
odprowadzają podatki, z których część 
trafi do miejskiej kasy, a bardzo nam 
zależy na każdej złotówce wpływającej 
do budżetu.

Mam nadzieję, że znowelizowane 
przepisy oraz sytuacja finansowa miasta 
pozwoli na tworzenie nowych, dobrych 
planów zagospodarowania na jak naj-
większym obszarze naszego miasta.

PLAN MIEJSCOWY 
KOLEJNY KROK DO PRZODU

Podczas wrześniowej Sesji Rady Miasta podjęta została uchwała w sprawie przystą-
pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w Ustroniu Zawodziu w rejonie ulic Leśnej i Szpitalnej oraz ograniczonym 
zachodnim zboczem góry Lipowski Groń, potokiem Gościradowiec i wschodnią 
granicą doliny rzeki Wisły.

„Otwarcie” planu daje możliwość organowi wstrzy-
mania wydawania decyzji o warunkach zabudo-
wy. Jednak uważam, że samo podjęcie uchwały 
o przystąpieniu nie powinno w żadnym stopniu 
ograniczać właściciela działki, jeżeli nie istnieją 
inne merytoryczne i formalne przeszkody - mówi 
przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik. 

Członkowie UTW z tęsknotą i nadzieją na przyszły rok wspominają pobyty wakacyjne nad polskim morzem. Na przełomie maja i czerwca 
byliśmy w liczbie prawie 40 osób w Krynicy Morskiej, gdzie w słoneczku i nadmorskiej bryzie spacerowaliśmy po pięknych plażach i zwie-
dzaliśmy okolice, a z końcem sierpnia byliśmy w Jarosławcu, na plażach polskiego Dubaju. Było miło, wesoło, ciekawie. Czekamy już na 
przyszłoroczne wyjazdy nad polskie morze!
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Nie ma mojej zgody na idący z góry przekaz, że normy 
czystości powietrza nie muszą być zachowywane. To 
jest błędny przekaz, ponieważ nikt nie zmienił usta-
wodawsta w tym zakresie ani obowiązków nałożonych 
na samorządy, jeśli chodzio kontrole. Kontrole będą 
przeprowadzane, choć zdajemy sobie sprawę ze zja-
wiska ubóstwa energetycznego, które jeszcze się nasili 
w nadchodzącym sezonie grzewczym - mówi burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz.

WERYFIKUJEMY NA BIEŻĄCO
I CZEKAMY NA ŚRODKI

Ustroń bierze udział w wielu programach 
ekologicznych m.in. w wojewódzkim pod 
nazwą Śląskie „Przywracamy Błękit”, 
który jest realizowany przy wsparciu środ-
ków unijnych i zakłada wsparcie dla gmin  
w działaniach antysmogowych. Wspólnie 
z Fundacją Oddychaj Beskidami prowa-
dzimy Punkt Konsultacyjny dla osób chcą-
cych skorzystać z rządowego programu 
Czyste Powietrze, korzystając z dofinan-
sowania zatrudniliśmy w Urzędzie Miasta 
pracownika, który również ma pomagać 
w wypełnianiu wniosków składanych do 
tego programu. Od wielu lat z pieniędzy 
miejskich finansujemy wymianę źródeł 

Ubolewam, że pojedyncze wypowiedzi polityków wprowadzają chaos w sprawie 
dbania o czyste powietrze i likwidacji smogu. Nic się w tym zakresie na razie nie 
zmieniło ani pod względem ustawodawstwa, ani realizacji rozpoczętych programów, 
ani pod względem tego, jak Ustroń podchodzi do tematu czystego powietrza. Jest 
to dla nas temat priorytetowy jako dla miasta uzdrowiska i miasta turystycznego. 
Dlatego uczulam wszystkich na to, żeby nie kierować się w swoich działaniach 
przekazami medialnymi, tylko obowiązującym prawem. 

ciepła na mniej emisyjne w ramach Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji. Jesteśmy 
liderem w procesie inwentaryzacji źródeł 
ciepła w mieście. 

Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudna jest 
sytuacja w rodzinach, ale to nie oznacza, 
że można palić śmieciami, plastikiem czy 
innymi niedozwolonymi materiałami. Bę-
dziemy szukać rozwiązań. 

Obecnie już czterech pracowników 
Urzędu Miasta zajmuje się wnioskami 
o dopłaty do węgla i innych źródeł ciepła: 
gaz skroplony LPG (nie ziemny), drewno, 
olej, pellet, które zostały wprowadzone 
ustawą w ubiegłym tygodniu. Nie było to 

łatwe, bo obowiązki tych pracowników 
musieli przejąć inni, ale wnioski są wery-
fikowane na bieżąco i w tym zakresie nie 
mamy żadnych opóźnień. Opóźnienia są 
jedynie w przekazywaniu pieniędzy przez 
rząd. Termin wypłaty środków dla miesz-
kańców został ustawowo wydłużony do 60 
dni, więc mieszkańcy muszą się uzbroić 
w cierpliwość. Złożyliśmy zapotrzebowa-
nie do Urzędu Wojewódzkiego na 8 mln 
zł, otrzymaliśmy pierwszą transzę 1,8 mln 
zł i te pieniądze otrzymają osoby, które 
złożyły wnioski w sierpniu. Zapewniam, 
że z naszej strony nie będzie żadnych 
opóźnień i jak tylko otrzymamy kolejne 
pieniądze, będziemy je wypłacać zgodnie 
z kolejnością składania wniosków.

Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, 
że samorządy przerabiają własnymi siłami 
wszystkie wymyślone przez państwo pro-
gramy pomocowe: dodatki energetyczne, 
całą pomoc dla mieszkańców przyjmują-
cych Ukraińców, całą pomoc dla Ukraiń-
ców i ostatnio dopłaty do węgla i innych 
surowców do ogrzewania. To są tysiące 
godzin pracy, dokumentów. Spadają na 
nas kolejne obowiązki z dnia na dzień,  
z których musimy się wywiązywać, bo do 
tego zobowiązują nas akty prawne. Robimy 
to, a potem mamy kilkumiesięczne poślizgi 
z wypłatami, bo nie otrzymujemy środ-
ków. Weryfikujemy wnioski, wysyłamy 
zapotrzebowanie i czekamy, a za chwilę 
musimy wysyłać zapotrzebowanie na nowe 
środki. Tak było na przykład z pieniędzmi 
od wojewody dla mieszkańców Ustronia, 
którzy przyjęli uchodźców. Pieniądze  
z góry spływają bardzo opornie, mimo 
że cała logistyka spoczywa na naszych 
barkach i jest wykonywana terminowo.    
                                                Spisała: (mn)

Przed szkołami i „Prażakówką” stanęło 6 ekosłupków, które kolorem światła pokazują stan powietrza (zielony – dobry, ciemnoczerwony – 
bardzo zły). Można go śledzić również za pomocą darmowej i łatwej w obsłudze aplikacji zainstalowanej na telefonie. Na zdjęciu po lewej 
widać mapę miasta i usytuowanie dwóch ekosłupków. Gdy dotkniemy ikonki urządzenia, pokażą nam się szczegółowe informacje takie jak 
na zdjęciu środkowym z ekosłupka przy Szkole Podstawowej nr 1. O godz. 9.10 wskazywały podwyższony poziom zanieczyszczeń w tym 
rejonie, ale już o godz. 9.18 stan powietrza był dobry. Dzięki aplikacji możemy odczytywać nie tylko poziom zanieczyszczeń, ale też inne 
parametry aktualne i z całego dnia, co pokazuje zdjęcie po prawej. Pomiary finansuje Miasto Ustroń.
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PRZESTRZEŃ I DOPŁATY

Sprawa opracowania planu przestrzen-
nego dla dzielnicy Zawodzie Dolne wraca-
ła jak bumerang na zebrania mieszkańców 
oraz posiedzenia komisji, aż w końcu tra-
fiła pod obrady rajców miejskich. Jednak 
potrzeb w tym zakresie jest wiele. Takie 
opracowania musi posiadać każda dzielni-
ca, ponieważ ich brak powoduje nie tylko 
chaos przestrzenny, ale również olbrzymie 
koszty finansowe utrzymania bezładu. 
Przecież każdy, obojętnie gdzie postawi 
swój obiekt, chce dla niego niezbędnej in-
frastruktury. Na sesji wagę podejmowania 
takich decyzji podkreślił burmistrz Prze-
mysław Korcz: - W tej kadencji udało nam 
się już uchwalić kilka tego typu planów. 
To jest jedyny słuszny kierunek rozwoju 
naszego miasta. Docelowo chcemy nimi 
objąć kolejne obszary Ustronia. 

Po uchyleniu planu zagospodarowania 
dla całego miasta nastąpił zastój, co spo-
wodowało widoczny bałagan urbanistycz-
ny, który przeszkadza wielu mieszkańcom. 
Obecnie jest szansa na uporządkowanie 
tych kwestii. Na str. 4 pisze o tym prze-
wodniczący RM Marcin Janik 

Radni jednogłośnie przyjęli także 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
miasta na bieżący rok kalendarzowy. 
Kolejne kryzysy, które dosięgają każde 
gospodarstwo domowe, uderzają także 
w finanse wszystkich samorządów. Bez 

wyjątków. I tak jak każdy z nas musi 
zrewidować swoje wydatki w związku  
z trudniejszą sytuacją, tak i miasto musi 
podejmować kroki w celu utrzymania 
płynności finansowej. Decyzje wprowa-
dzane przez polski rząd zmieniają odgór-
nie strukturę dochodów i wydatków gmin. 
Największą zmianą, która pojawiła się w 
budżecie miasta jest wpływ 7.956.000 zł 
z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wy-
płatę dodatku węglowego. Na tyle Urząd 
Miasta oszacował potrzeby mieszkańców.  
Gdy oddajemy gazetę do druku już wia-
domo, że z kwoty tej Ustroń otrzymał na 
razie pierwszą transzę w wys. 1,8 mln 
zł. W międzyczasie zmieniła się ustawa, 
wprowadzono kolejne dodatki i będą 
konieczne następne zmiany w budżecie

Efektem kryzysu energetycznego jest 
także wzrost cen prądu. W związku  
z tym aż 160.000 zł pochodzące z puli 
wydatków bieżących zostanie przezna-
czone na uzupełnienie bardzo wysokich 
już kosztów oświetlenia naszych ulic do 
końca listopada. 

Polski rząd zadecydował także o zwięk-
szeniu wynagrodzenia dla nauczycieli. To 
jedna z niewielu grup zawodowych, która 
w tych ciężkich czasach otrzyma pod-
wyżki. W związku z tym 56.687 zł, które 
miasto otrzyma z Ministerstwa Finansów 
przeznaczone zostanie na zwiększenie 

wynagrodzenia dla nauczycieli stażystów 
i nauczycieli kontraktowych, a 141.506 zł 
otrzymają zatrudnieni nauczyciele i peda-
godzy, pedagodzy specjalni, psychologo-
wie, logopedzi lub terapeuci pedagogiczni 
pracujący w placówkach oświatowych. 
Nikt nie kwestionuje konieczności pod-
wyżek dla specjalistów, zwłaszcza w 
związku z rosnącymi problemami dzieci 
i młodzieży. Nauczyciele także powinni 
dobrze zarabiać, ale rząd  nie przekazuje 
całej kwoty potrzebnej na podwyżki i  
obarcza kolejnymi wydatkami samorządy, 
jednocześnie obcinając im dochody. 

Pomimo licznych trudności zostanie wy-
konana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz 
z poboczami na ul. Polnej. Radość, szcze-
gólnie mieszkańców Hermanic, wzbudza 
także decyzja o przyznaniu środków na 
modernizację ul. Skoczowskiej, polega-
jącą na utwardzeniu pobocza. Jeśli chodzi  
o oświatę, to dodatkowo w szkole „dwój-
ce” zostanie zakupiona zmywarka.

Arkadiusz Granda, naczelnik Wydziału 
Budżetu i Księgowości powiedział, że 
zmiany budżetowe będą wyglądać na-
stępująco: 

– Nastąpi zwiększenie dochodów  
o kwotę 10.238.178,57 zł i jednocześnie 
zwiększy się plan wydatków o kwotę  
8.338.178,57 zł. Duży wzrost związa-
ny jest również z zaplanowaną kwotą 
1.900.000 zł, która ma pochodzić m.in. 
z otrzymanych odsetek podatkowych, od-
setek od dzierżaw, zwiększonych wpływów  
z tytułu oddania gruntu w użytkowanie  
i służebność, wpływów z faktur, docho-
dów ze współorganizowanych imprez 
sportowych oraz wpłaconych darowizn na 
rzecz miasta, a także planowanych wpły-
wów podatkowych, odzyskania podatku 
VAT oraz inkasa opłaty uzdrowiskowej. 

W sesji uczestniczyli wszyscy radni. 
                                      Mateusz Bielesz

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta najwięcej uwagi poświęcono opracowaniu 
planu przestrzennego dla Zawodzia Dolnego i przyszłorocznemu budżetowi. Są to  
niezwykle ważne kwestie, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju naszego 
miasta. Warto więc przyjrzeć im się z bliska. Cieszy fakt, że pomimo trudnej kon-
dycji finansowej naszego samorządu i być może wielu wątpliwości, wszyscy radni 
zgodnie podjęli uchwały, dzięki którym otrzymamy wspólny dla wszystkich ład 
przestrzenny i zbilansowany budżet.

Silna reprezentacja ustrońskich szachistów 20 września wzięła udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół SYNERISE CUP 2022 w szachach 
szybkich. W katowickim Spodku rywalizowało ponad 1000 zawodników z całej Polski, a wśród nich uczniowie naszych szkół podstawowych 
nr 1, 2 i 6 oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Najlepiej zaprezentował się Michał Niesyt, który otarł się o podium, a ostatecznie 
zajął 5 miejsce. Wyniki pozostałych zawodników w kategoriach wiekowych - kl. III: 27. Mikołaj Herezy (SP-6), 105. Krzysztof Czapla (SP-2), 
kl. IV: 89. Jakub Poloczek (SP-6), 92. Adam Poloczek (SP-6), 100. Tomasz Ostrowski (SP-6), kl. V: 54. Kamil Sawicki (SP-6), 60. Dawid Sawicki 
(SP-6), 65. Adam Szpin (SP-6), 69. Antoni Omozik (SP-6), 70. Seweryn Zwierniak (SP-6), 82. Wojciech Studziński (SP-1), kl. VI: 42. Mateusz 
Lipowczan (SP-1), 55. Tomasz Habarta (SP-1), kl. VII: 5. Michał Niesyt (SP-1), 37. Jan Górniak (SP-1), kl. VIII: 16. Krzysztof Niemczyk (SP-2), 
74. Paweł Kukuczka (SP-1), szkoły ponadpodstawowe: 37. Patryk Piec, 45. Mateusz Skiba, 81. Ernest Bogdan.
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wo w 1848 r. podręcznika gospodarstwa domowego wiejskiego pod 
tytułem: „Gospodyni litewska czyli Nauka utrzymywania porządnie 
domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy kuchenne, 
apteczkowe i gospodarskie, tudzież hodowania i utrzymywania byd-
ła, ptastwa i innych żywiołów, według sposobów wyprobowańszych 
i najdoświadczeńszych, a razem najtańszych i najprostszych”. W tej 
to książce dżdżownice – zwane glistami ziemnymi – mają wręcz 
zabójcze skłonności i umiejętności, skoro zasłużyły na ostrzeżenie: 
„Także przed deszczem i po nim wychodzą na powierzchnię ziemi 
glisty ziemne, na które młode gęsięta są bardzo łakome; lecz te 

robaki mają tak trwałe życie, iż 
połknięte nawet wcale nie zamie-
rają i często przegryzając wole lub 
wnętrzności gęsięcia, o śmierć je 
przyprawiają”.

J a k ż e  o d m i e n n ą  o p i n i ę  
o dżdżownicach miał sam Karol 
Darwin, który stworzeniom tym 
poświęcił swą ostatnią, opubli-
kowaną w 1881 r. pracę naukową 
pt. (jako polski tytuł podaje się 
z reguły: „O tworzeniu się grun-
tu przez działalność robaków”). 
Rolę dżdżownic w tworzeniu gleby  
i poprawianiu jej jakości, w zago-
spodarowaniu i rozkładaniu roślin-
nych resztek, Darwin podsumował 
krótkim znamiennym zdaniem: 
„Można wątpić, czy istnieje wiele 
innych zwierząt, które odegrały tak 
ważną rolę w historii świata, jak 
te skromnie zorganizowane stwo-
rzenia”. I chyba pośród rodaków 
Darwina dżdżownice cieszą się 
dziś największą estymą, bowiem 
to w Wielkiej Brytanii powstało 
w 2012 r. towarzystwo miłośni-
ków dżdżownic – The Earthworm 
Society of Britain. Ta zacna or-

ganizacja w 2016 r. ogłosiła 21 października Światowym Dniem 
Dżdżownicy, aby w ten sposób propagować i upowszechniać wiedzę 
o tych wciąż niedocenianych, a ważnych dla przyrody zwierzętach. 
To na Wyspach Brytyjskich w hrabstwie Cheshire od roku 1980 roz-
grywane są Mistrzostwa Świata w Przywabianiu Dżdżownic (World 
Worm Charming Championship), z którymi konkuruje brytyjski  
a jakże Międzynarodowy Festiwal Przywabiania Dżdżownic (Inter-
national Festival of Charming Championship). Przywabianie może 
odbywać się wedle ściśle określonych reguł i bez krzywdy dla tych 
bezkręgowych „uczestników” mistrzostw. Wabić można odpowied-
nio uderzając w ziemię różnorakimi narzędziami i wprawiając glebę 
w wibracje bądź polewając ziemię stosownymi miksturami, których 
bezpieczeństwo dla zwierząt jest weryfikowane poprzez… osobiste 
wypicie próbki napoju przez zawodnika! Nie wolno kopać i ryć  
w ziemi (można przecież w ten sposób pokawałkować nieszczęsne 
dżdżownice!), a wywabione i złapane stworzenia po komisyjnym 
przeliczeniu są wypuszczane na wolność. Rekord dzierży zawod-
niczka, która podczas mistrzostw w 2009 r., w wieku zaledwie 10 
lat, w ciągu pół godziny przywabiła 567 dżdżownic na powierzchni 
trzy metry na trzy!

Annały naukowe (i nie tylko) milczą ileż to dżdżownic przywa-
biają nie-ludzcy „miłośnicy” tych stworzeń. Naukowe doniesienia 
mówią m.in. o żółwiach i mewach srebrzystych tupiących w ziemię, 
aby wywabić – w celach kulinarnych oczywiście, a nie sporto-
wych! – smakowite kąski w postaci dżdżownic. Cała tajemnica 
w ich wabieniu tak przez ludzi (w celach sportowych, na przy-
kład), jak i przez żółwie czy mewy tkwi w naśladowaniu kopania 
i rycia przez krety, bodaj największych „wielbicieli” dżdżownic 
Dżdżownice doskonale potrafią rozpoznać wibracje ziemi powsta-
jące w trakcie kreciej „roboty”. Jedyną dla nich szansą przeżycia 
jest ucieczka na powierzchnię gruntu, czasem wprost w paszczę 
cwanego żółwia lub dziób sprytnej mewy, czasem do pojemnika 
zawodnika walczącego o tytuł mistrza dżdżownicowego przywa-
biacza, a czasem wprost na… haczyk wędkarza. Ale najlepiej dla 
wszystkich byłoby, gdyby taka dżdżownica trafiała do ogrodowego 
kompostownika!                  Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 

Temat dzisiejszego artykułu znalazłem – i to dosłownie – podczas 
prac ogrodowych. Tym razem oddawałem się mało na pozór inspi-
rującemu zajęciu, jakim jest przerzucanie i mieszanie kompostu, 
a w zasadzie sporych rozmiarów kupki różnorakich organicznych 
resztek, które kompostem winny stać się już całkiem niedługo. Nie 
powiem, sam kompost i idea kompostowania zasługują na uwagę 
i propagowanie, ale praca przy kompoście wydaje mi się niezbyt 
intrygująca i intelektualnie rozwijająca. Kompostowany materiał  
w mojej ocenie niekoniecznie zasługuje na „uwiecznienie” na łamach 
Ustrońskiej, co innego jednak ze stworzeniami, które w powstawaniu 
kompostu mają znaczący, a bywa, 
że i decydujący o jakości wkład, 
a są to… No właśnie, jakaż to 
nazwa Szacownym Czytelnikom 
przychodzi od razu do głowy na 
widok uwiecznionego na fotografii 
stworzenia? Robak, glista, a może 
glizda? Mam niejakie przeczucie 
graniczące z pewnością, że takie 
nazwy jako pierwsze się większo-
ści z nas same nasuwają, bowiem 
ze wszech miar prawidłową pod 
względem biologicznym dżdżow-
nicę niezbyt fajnie się wymawia, 
a jeszcze gorzej – pisze.

Tym razem pozostawię facho-
wą przyrodniczą wiedzę na temat 
dżdżownic do samodzielnego od-
szukania zainteresowanym tema-
tem Czytelnikom. Skupię się nato-
miast na, że tak powiem, różnych 
kulturowo-historycznych aspek-
tach współżycia ludzi i dżdżownic. 
Zacząć wypada oczywiście od wy-
jaśnienia kwestii – czy dżdżownica 
to glista czy też glizda? Sięgam 
w tym przypadku po autorytet… 
Narodowego Centrum Kultury. 
Jakby nie było jest to „państwowa 
instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie 
działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce”, więc żadne tam śmichy-
-chichy, skoro taka instytucja zajmuje się glistami i dżdżownicami, 
to chyba świadczy to o ważkości zagadnienia, nieprawdaż? Na 
internetowej stronie NCK można znaleźć takie oto wyjaśnienia: 
„Glista tak często była nazywana glizdą, że w końcu nawet słow-
niki ortoepiczne odnotowały obie postaci tego słowa. Glista (…) 
to jedyna właściwa forma w znaczeniu ‘pasożyt bytujący w prze-
wodzie pokarmowych człowieka lub zwierząt’, a także potoczne 
określenie dżdżownicy. Glizda (…) to jeszcze bardziej potoczne, 
a przy tym znacznie częściej używane określenie dżdżownicy oraz 
wyzwisko, obelga, pogardliwe określenie osoby, której zachowanie 
budzi obrzydzenie. Glista, glizada (…) miała w prasłowiańszczyźnie 
postać glista, pochodzącą najprawdopodobniej od niezachowanego 
przymiotnika (…) o znaczeniu ‘lepki, śliski’. Pierwotnie glista mia-
ła więc ogólne znaczenie ‘lepki, śliski robak’. Nie oburzajmy się 
zatem, gdy ktoś nazwie poczciwą dżdżownicę glizdą lub glistą, bo 
tym samym mianem już nasi przodkowie Prasłowianie je określali . 

Skoro więc już wszystko jasne „w tym temacie”, to przyjrzyjmy 
się jak dżdżownice były odbierane i traktowane przez ludzi, bowiem 
ich oczywiste zasługi dla ogrodnictwa, rolnictwa oraz jakości gleby 
i kompostu bynajmniej nie są od wieku wieków oczywiste. Ks. 
Krzysztof Kluk w pierwszym tomie swego wydanego w 1777 r. 
dzieła pod pięknie długim tytułem (zachowuję pisownię oryginału) 
„Roslin Potrzebnych, Pozytecznych, Wygodnych, Osobliwie Kraio-
wych, Albo Ktore W Kraiu Uzyteczne Byc Mogą, Utrzymanie, Roz-
mnozenie I Zazycie”, pożytki płynące z dżdżownic (glist ziemnych) 
upatrywał jedynie w możliwości nakarmienia nimi drobiu: „Glisty 
ziemne, czyli to kopiąc w ogrodzie, gdy się postrzedz dadzą: czyli 
po nocy obfitey w rosę, czyli po ciepłym deszczu, gdy na wierzch 
powyłażą, zabiiaj albo drobiu odday. Albo nagotuj w wodzie sie-
mienia, lub liści konopnych, jeszcze lepiey liści, lub zielonych łupin 
zwierzchnich włoskiego orzecha: kiedykolwiek ostudzoną tą wodą 
ziemię poleiesz, w iedney minucie wszystkie na wierzch wynidą”. 
Nie wiem niestety, jakież to osobiste doświadczenia z dżdżownicami 
miała natomiast Anna Ciundziewicka, autorka wydanego anonimo-

BLIŻEJ 
NATURY

O GLISTACH, GLIZDACH 
I DŻDŻOWNICACH
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CHODNIKI, KANALIZACJA, OŚWIETLENIE ULIC I ŚMIECI
lub dzięki pozyskanym środkom w miarę 
możliwości. Wykonuje się również te 
inwestycje, na które jest dofinansowanie, 
bo szkoda marnować okazje. Poza tym 
one również są potrzebne. Tężnia, żeby 
mieszkańcy uzdrowiska mogli korzystać  
z dobrodziejstw solanki, ścieżki rowero-
we, bo wnioskowała o nie coraz większa 
grupa aktywnych mieszkańców, czy tabli-
ce elektroniczne jako skuteczny i najszyb-
szy sposób komunikacji z mieszkańcami, 
do wykorzystania również w sytuacjach 
kryzysowych. 

Uczestnicy zebrania zadawali pytania na 
temat ścieżki rowerowej nad Wisłą i zgła-
szali uwagi. Dowiedzieli się, że ustroński 
odcinek projektu „Rowerem przez Beski-
dy” nie jest jeszcze zakończony, więc wie-
le rzeczy będzie dopracowanych. Jedna 
z mieszkanek stwierdziła, że informacje 
na elektronicznych tablicach za szybko 
się przewijają. Burmistrz odpowiadał, że 
regulacja czasowa jest w gestii urzędu 
i można to zmienić. 

Prowadzący zebranie przewodniczący 
Kozub przedstawił zrealizowane, będące 
w trakcie realizacji lub wyznaczone do 
realizacji jeszcze w tym roku wnioski 
zgłaszane w zeszłym roku. Należy do nich 
naprawa poboczy na ul. Potokowej, uszko-
dzonych podczas remontu ul. Bładnickiej, 
chodnik przy ul. Skoczowskiej od ul. Li-
powskiej do ul. Folwarcznej, kanalizacja 
na ul. Łącznej

Przewodniczący Zarządu przeczytał 
wnioski z zeszłego roku, które ponownie 
zostaną złożone, tym razem do budżetu 
miasta na rok 2023, a są to: budowa 
chodnika na ul. Szerokiej od bloków 
do skrzyżowania z ul. Żwirową wraz  
z poszerzeniem ulicy, budowa brakują-
cego oświetlenia na odcinku ul. Granicz-
nej zgodnie z wykonanym projektem, 
projekt kanalizacji na ul. Chałupniczej, 
projekt budowy chodnika na ul. Zabyt-

kowej, projekt budowy oświetlenia na ul. 
Łącznej, Potokowej, Wiejskiej, Żwirowej  
i Cichej, poszerzenie ul. Wiejskiej zgod-
nie z wnioskiem Komisji Budżetu Rady 
Miasta z września 2020 roku oraz wyzna-
czenie miejsc, które spełniałyby funkcję 
chodnika, wyrównanie nawierzchni koń-
cowego, ślepego odcinka ul. Bładnickiej 
wraz z poboczem i naprawa zapadniętych 
studzienek, nakładka asfaltowa na ul. 
Harbutowickiej, zabezpieczenie środków 
na remont budynku komunalnego na ul. 
Łącznej, wykonanie kanalizacji deszczo-
wej w celu odprowadzenia wody opadowej 
ze studzienek na ul. Wiejskiej od skrzyżo-
wania z ul. Szeroką do sklepu „Hermes”. 
Wniosek jednego z mieszkańców o środki 
na napisanie historii Nierodzimia Wit 
Kozub uznał za bardzo dobry do złożenia  
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

W sprawie projektu kanalizacji ul. Cha-
łupniczej burmistrz sprecyzował, że jest 
on w trakcie realizacji, ale są proble-
my z umiejscowieniem przepompowni. 
Mieszkańcy zgodzili się nawet na wykup 
gruntu przez miasto, ale Wodociągi Ziemi 
Cieszyńskiej i tak mają wątpliwości, czy 
pojazdy techniczne w razie napraw czy 
innych interwencji będą tam mogły doje-
chać. Czynione są starania, by rozwiązać 
problem i zakończyć projekt w tym roku. 

Dopisane zostaną wnioski Zarządu  
i radnej dzielnicy o: nakładkę na boczny 
odcinek ul. Potokowej, wybudowanie 
dwóch zjazdów na Bładnickiej, które 
miały być wykonane po remoncie ulicy, 
ale z braku środków nie zostały zrobione, 
zabezpieczenie środków na remont kuchni 
w Szkole Podstawowej nr 6. Ze strony 
mieszkańców dodano: poszerzenie ul. 
Bładnickiej z wyznaczeniem miejsca na 
chodnik od zakrętu do kościoła w Bład-
nicach. 

Powrócono do tematu progów zwal-
niających na wyremontowanej ul. Bład-
nickiej, na co burmistrz powtórzył swoje 

zdanie z poprzedniego zebrania, że musi 
być zgoda wszystkich mieszkańców, żeby 
postawić progi i zgoda jednego z nich, 
żeby próg znajdował się przy jego domu. 
Radna Hazuka apelowała o porozumienia 
z sąsiadami w sprawie problemów z par-
kowaniem, bo robienie nowej organizacji 
ruchu i stawianie zakazów nie jest prostą 
i nie dla wszystkich korzystną sprawą.

Radna zwróciła też uwagę na małe za-
interesowanie mieszkańców sprzątaniem 
dzielnicy, podczas którego zebrano bardzo 
dużo śmieci. Stwierdziła, że na pewno 
za część z nich odpowiadają turyści, ale 
trudno uwierzyć, żeby jechali z odpadami 
w najdalsze zakątki Nierodzimia. Przed-
stawiła jeszcze skalę zniszczeń, jakich 
dokonali wandale w ostatnim roku, za-
znaczając, że koszty napraw są naprawdę 
duże. Przewodniczący zarządu dodawał, 
że szkoda tych pieniędzy, bo można by je 
przeznaczyć na wykonanie potrzebnych 
rzeczy w dzielnicy. 

A propos śmieci jeden z mieszkańców 
zgłaszał, że na zamkniętym odcinku uli-
cy za McDonaldem parkują samochody  
z jedzeniem z restauracji i wyrzucają przez 
okno opakowania. Postulował postawienie 
kontenera. Jolanta Hazuka zdecydowanie 
zaprotestowała, tłumacząc, że będzie to 
kolejny pojemnik na podrzucanie śmieci,  
z którego chętnie będą korzystać przyjezd-
ni, bo nie ma w tym miejscu ani oświetle-
nia, ani monitoringu. Mieszkaniec zwrócił 
też uwagę, że fragment jezdni przy McDo-
naldzie jest źle wyprofilowany, bo mijając 
wjazd do lokalu, większym samochodem 
trzeba zahaczyć o drugi pas. A miejsce 
było, żeby to lepiej zrobić. Burmistrz wy-
tłumaczył, że projekt zatwierdził Zarząd 
Dróg Wojewódzkich.    Monika Niemiec

Zebrania Zarządu Osiedla oraz spot-
kania z radną Jolantą Hazuka odbywają 
się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca  
w godz. od 17:00 do 18:00 w strażnicy 
OSP Nierodzim.                                

Zebranie odbyło się 23 września w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta, prowadził je przewod-
niczący Zarządu Osiedla Wit Kozub, wspierali go członkowie Zarządu: wiceprzewodnicząca Natalia Smoleń i skarbnik Stanisław Kozieł. Jako 
współorganizatorka zebrania obecna była radna z Nierodzimia, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka. Na zaproszenie 
przybyli burmistrz Przemysław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik, radny Dariusz Śleziona, wicekomendantka Straży Miejskiej 
Wiktoria Głowińska i dzielnicowy policjant mł. asp. Tomasz Forias. W zebraniu wziął udział dyrektor SP-6 Roman Langhammer, któremu 
dziękowano za udostępnienie świetlicy.                                                                                                                               Fot. M. Niermiec 
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NARKOTYKI, WŁAMANIA, PRZETARGI, REMONTY I BOISKO

Zebranie w Lipowcu, które odbyło się 26 września, prowadziła przewodnicząca Zarządu Osiedla Danuta Chwastek, obecni byli członkowie 
Zarządu: wiceprzewodnicząca Małgorzata Kunc i sekretarz Karol Chwastek. Na zaproszenie przybyli: przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin 
Janik, sekretarz miasta Ireneusz Staniek, radni dzielnicy Lipowiec: Bożena Piwowar i Piotr Roman, radny Dariusz Śleziona, wicekomendantka 
Straży Miejskiej Wiktoria Głowińska i dzielnicowy policjant mł. asp. Tomasz Forias.                                                              Fot. M. Niemiec

białego proszku o silnym zapachu chloru, 
pali się go w szklanych lufkach. Aspirant 
apelował do rodziców, by zwracali uwagę 
na zachowanie dzieci i przedmioty, które 
posiadają, i wyjaśniał, że dilerzy są powoli 
wyłapywani. Omawiano też niedawne 
włamanie do jednego z domów na terenie 
Lipowca. Dom stoi na uboczu i jest mało 
widoczny z powodu rosnącej wokół niego 
kukurydzy. Złodzieje musieli obserwować 
domowników, bo weszli do domu w cza-
sie, gdy ci byli w kościele. Mimo szybko 
podjętej akcji, zaangażowania sporych sił 
i użycia psów, nie udało się złapać rabu-
siów. Aspirant apelował, żeby zgłaszać 
wszelkie niepokojące zdarzenia, obecność 
podejrzanych ludzi, samochodów. Należy 
dzwonić na 112, bo dzielnicowy nie pra-
cuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w 
tygodniu. Patrol interwencyjny na pewno 
przyjedzie, a przy zgłoszeniu, istnieje 
możliwość zachowania anonimowości. 

Jeden z mieszkańców pytał, dlaczego 
na poprzedniej sesji środki przeznaczone 
na remont szkoły przeniesiono na inne 
zadania. Radna Piwowar, jednocześnie 
przewodnicząca Komisji Budżetu i Prze-
strzegania Prawa Rady Miasta oraz sekre-
tarz Staniek tłumaczyli, że do ogłaszanego 
dwa razy przetargu na wykonanie plano-
wanego remontu nie zgłosiła się żadna 
firma. Nie ogłaszano kolejnego przetargu, 
bo zbliżał się rok szkolny, a prowadzenie 
prac w czasie zajęć jest bardzo uciążliwe 
dla nauczycieli i uczniów, ale także dla 
firm. Żeby środki nie były zamrożone, 
przeznaczono je na inny cel. Mieszkaniec 
sugerował, że przetargi trzeba ogłaszać 
szybciej. Ten sam mieszkaniec zgłaszał 
uwagi do prowadzonej modernizacji ul. 
Lipowskiej, szczególnie zwracał uwagę 
na to, że kostka na wjeździe do kościoła 
zostanie rozjeżdżona przez hybrydy, ja-
kimi poruszają się mieszkańcy Lipowca. 
Wskazywał też na brak pasów. Sekretarz 
miasta tłumaczył, że miasto prowadzi 
nadzór techniczny, który oznacza pilno-

wanie zgodności wykonania prac z pro-
jektem. Projekt zlecił powiat i nie mamy 
możliwości wprowadzania zmian. Jak się 
skończy inwestycja, będziemy zgłaszać 
ewentualne uwagi. 

Mimo dużych inwestycji prowadzo-
nych w Lipowcu, wiele jest jeszcze do 
zrobienia. W bardzo złym stanie jest 
nawierzchnia ul. Leśnej, jednak w pla-
nach jest tylko budowa chodnika. Jeden 
z mieszkańców tej ulicy zaproponował, 
żeby budowę chodnika podzielić na dwa 
etapy. W pierwszym powstałby chodnik 
tylko do ul. Podgórskiej, bo tamtędy 
chodzi najwięcej osób, w tym uczniowie. 
Dalsza część chodnika mogłaby powstać 
w dogodniejszym finansowo momencie. 
Natomiast zaoszczędzone pieniądze nale-
żałoby wydać na naprawę nawierzchni ul. 
Leśnej od strony centrum, bo jest jak sito 
i dziury trudno wymijać nawet na rowerze. 

Mieszkaniec ul. Krzywaniec żalił się, 
że musiał wykopać studnię, bo miasto nie 
wybudowało wodociągu. Nie ma również 
kanalizacji i oczekiwałby od miasta dopła-
ty do budowy oczyszczalni ścieków. Jego 
plany związane z podziałem 3-hektarowej 
nieruchomości i budową kolejnego domu 
komplikuje mu brak planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla Lipowca.  
O planach zagospodarowania mówił rad-
ny Roman, który wyjaśnił, że miasto jest  
w trakcie uchwalania 3 planów i po pod-
jęciu uchwały w sprawie przystąpienia 
do czwartego. Nawet jeśli by uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia planu 
dla Lipowca podjęto w tym roku, to plan 
powstanie dopiero w kolejnej kadencji, 
czyli najszybciej w 2024 roku. 

Kanalizacja potrzebna jest też na ul. 
Nowociny. Taniej byłoby gdyby domy 
położone przy tej ulicy podłączyły się 
do kanalizacji za granicą miasta. Brenna 
prawdopodobnie by się zgodziła, mimo 
pewnych trudności z rozliczeniami. Od-
prowadzenia ścieków do sieci miejskiej 
chcą też mieszkańcy ul. Mokrej, ale ko-
nieczna jest również budowa sieci wo-

dociągowej, której brakuje też na ul. 
Kamieniec. 

Nie ulega wątpliwości, że mieszkańcy 
Lipowca oczekują na wiele inwestycji 
i mimo iż obecnie prowadzone są dwie 
za prawie 10 mln zł, to nie osładzają 
one życia oczekującym na inne. Padło 
nawet sakramentalne pytanie, co mają 
mieszkańcy Lipowca z tego, że Ustroń 
jest uzdrowiskiem? Przewodniczący Ja-
nik wyjaśniał, że nie można w mieście 
uzdrowiskowym prowadzić pewnego 
rodzaju działalności gospodarczej np. nie 
można uruchomić spalarni śmieci, ale 
ograniczenia dotyczące budownictwa są 
w Lipowcu najmniejsze, jako że dzielnica 
leży w strefie „C”. Najbardziej restryk-
cyjne przepisy obowiązują w strefie „A”, 
czyli na Zawodziu. 

Zapisane przez Zarząd propozycje do 
budżetu miasta na rok 2023: przebudo-
wa obiektów Szkoły Podstawowej nr 5  
i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby 
Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 4 oraz dokonanie 
niezbędnych odbiorów p/poż; remont 
dachu Przedszkola nr 5; realizacja sieci 
wodno-kanalizacyjnej ul. Mokra i ul. 
Kamieniec; dokończenie kanalizacji ul. 
Bernadka; wykonanie projektu i realiza-
cja modernizacji ul. Krętej; wykonanie 
oświetlenia ul. Leśna (od skrzyżowania z 
ul. Spokojną); kontynuacja inwestycji po-
legającej na budowie boiska przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 4; rozpoczęcie 
inwestycji polegającej na budowie sieci 
wod.-kan. na ul. Nowociny i ul. Lipow-
skiej ( projekt); wykonanie projektu sieci 
wod.-kan. na ul. Leśnej do ul. Spokojnej 
(przez ul. Szkolną, Działkową); moderni-
zacja ul. Leśnej w podziale na dwa etapy: 
1. wykonanie nawierzchni i chodnika od 
skrzyżowania z ul. Lipowską do skrzy-
żowania z ul. Podgórską, 2. wykonanie 
nawierzchni pozostałej części ul. Leśnej 
w kierunku Ustronia; wykonanie projektu 
sieci wod.-kan. na ul. Krzywaniec. 

                                     Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)
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Marek Krajewski
„Czas zdrajców”

"Czas zdrajców" to trzymająca w napięciu 
do ostatniej strony powieść szpiegowska,  
w której autor wykorzystuje zapomniane 
karty z historii służb specjalnych Drugiej Rze-
czypospolitej. Rok 1935. Do polskiego konsu-
latu we Wrocławiu zgłasza się młoda kobieta  
z ofertą sprzedaży tajnych dokumentów, 
które mogą wstrząsnąć europejską polity-
ką. Cena, jakiej za nie żąda, jest jednak 
ogromna. Z Lwowa zostaje ściągnięty Edward 
Popielski zwany „Łyssym” aby pomóc w roz-
pracowaniu informatorki.

Jacek Hugo-Bader
„Strażnicy
wolności”

Znany reporter zanurza się  
w trzewia ruchu C19 czyli 
grupie osób, które kwe-
stionują ogólnoświatową 
strategię walki z chorobą 
COVID-19. Kim są? Co ich 
łączy? Jak się organizują? 
Komu ufają, jak uzasad-
niają swoje racje? Skąd się 
wzięły ich teorie spiskowe  
o pandemii.

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 jest też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach 
pracy Oddziału dla Dzieci.

W dawnym Ustroniu

Maciej Franta, uznany już architekt, 
zapewnił zebranych, że taki obiekt bę-
dzie stał i powstanie jako drugi z pięciu, 
które mają ubogacić rozbudowaną dziel-
nicę. Mało tego, zostanie wybudowany 
w miejscu, które przeznaczył dla niego 

DOM, KTÓREGO NIE MA

wcześniej jego dziadek! Co prawda nie 
znamy jeszcze wizji wnuka, ale możemy 
przypomnieć pierwotny projekt, który 
powstał już w latach 60-tych ubiegłego 
wieku w katowickiej pracowni Buszko 
i Franty.

Schemat kompozycyjny domu zdrojowego.                                                    Fot. Mateusz Bielesz

Na ostatnim spotkaniu mieszkańców osiedla Zawodzie Halina Dzierżewicz poruszyła 
kwestię niewybudowanego domu zdrojowego, który miał być jednym z ważniejszych 
obiektów  całego kompleksu leczniczo-wczasowego zaprojektowanego przez Hen-
ryka Buszko i Aleksandra Frantę. Okazja do takiego pytania była świetna, ponieważ 
w zebraniu uczestniczyli zarządcy Uzdrowiska Ustroń oraz Maciej Franta, wnuk 
Aleksandra,  który odpowiada za nową koncepcję architektoniczną rozbudowy części 
dzielnicy. Ta zostanie oficjalnie przedstawiona zainteresowanym już w najbliższy 
czwartek, czyli w dniu wydania naszej gazety. 

Projektanci przed przystąpieniem do 
kreślenia wizji nowoczesnego uzdrowi-
ska w Ustroniu, odwiedzili wiele znanych 
kurortów tego typu po dwóch stronach 
żelaznej kurtyny. Wówczas zauważyli, 
że centralnym punktem, wokół które-
go toczy się życie kuracjuszy jest dom 
zdrojowy. W wielu miejscowościach ku-
racyjnych wyróżnia się on formą, a także 
swoją kubaturą. W nim powstają nowe 
znajomości, niedomagający spędzają tu 
wolny czas i korzystają z różnego ro-
dzaju usług. Architekci zrozumieli więc, 
że inaczej nie może być pod Równicą. 
Słusznie sądzili, że samo sanatorium  
i zakład przyrodoleczniczy nie może  
w pełni funkcjonować bez domu zdrojo-
wego. Buszko i Franta tworząc program 
całego uzdrowiska założyli, że w takim 
obiekcie powinny znajdować się pijalnia 
wód mineralnych, sala widowiskowo-
-teatralna, punkty usługowe (np. szewc, 
cepelia), kawiarnia, restauracja i biuro 
usług turystyczno-wypoczynkowych. 
Formalnie budynek miał stanowić cen-
trum, które będzie tętniącym sercem 
nowej modernistycznej dzielnicy zdrojo-
wej. Zlokalizowano go naprzeciw istnie-
jącego Uzdrowiskowego Instytutu Zdro-
wia, czyli na terenie obecnego parkingu.

Projekt domu zdrojowego wygląda 
naprawdę zjawiskowo. Tu wielokrot-
nie miały przenikać się piony, pozio-
my i skosy, które rozproszone były po 
całym zboczu Równicy w formie po-
pularnych piramid. Znaczna kubatura 
budynku charakteryzowała się „udo-
stępnionym z terenu tarasem naddacho-
wym – z silnie wydobytymi poziomami 
kondygnacji związanych ze zboczem 
– z bryłą ujętą rozbijającymi jej ska-
lę – pylonami skosów – wszystko to  
w materiałach w kolorycie tła (kamień, 
beton, szkło, drewno, stal, ewentualnie 
miedź). Jest to prezentacja możliwości 
integrowania bryły z podłożem przy-
rodniczym.” – pisał w sposób fachowy 
Aleksander Franta. Poziomy zarys bryły 
był także trójkątem. Obiekt miał być  
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Prowadzimy rubrykę ekologiczną już ponad półtora roku  
i chociaż wszystkie media nagłaśniają ten z pewnością priory-
tetowy dla całego świata problem ochrony środowiska natural-
nego naszej planety, to jednak wiele osób jest nieprzekonanych 
do celowości segregacji odpadów, a tym samym minimalizacji 
śmieci na wysypiskach i w oceanach, co jest widoczne w altan-
kach na odpady w budownictwie wielorodzinnym. Wiem, że są 
osoby, które starają się segregować odpady prawidłowo, choć 
nie jest to prosta sprawa, ale aż nazbyt widoczne są właśnie te 
złe poczynania. A zatem odpady przy blokach są wymieszane, 
a jeśli już segregowane, to czynności te wykonuje się niedbale. 
Przykładów można przytaczać wiele: kartony, czy gazety ktoś 
wrzucił co prawda do niebieskiego pojemnika, ale pudła często 
nie zostały rozłożone i spłaszczone, więc zajmują niepotrzebnie 
za dużo miejsca, a nieraz gazety czy reklamówki spakowano 
w foliówkę, którą przecież można było zdjąć i wykorzystać 
ponownie lub wrzucić do żółtego kontenera. Z kolei w żółtym 
kontenerze pety po napojach rzadko są zgniatane, więc zajmują 
za dużo miejsca i tak można by utyskiwać bez końca. Jedynie  
w tej wyliczance błędów najlepiej prezentuje się zielony konte-
ner ze szkłem, choć i tam czasem są wrzucone odpady z innego 

JAK PRZEKONAĆ 
NIEPRZEKONANYCH?

RECYKLING 
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 34:
Napisz jaki rodzaj odpadów stanowi dla Ciebie 

największy problem podczas segregacji. 
 Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem, 
przynosimy na karteczce do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu 
budynku biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Więcej informacji – tel. 
33 854 34 67. Na rozwiązania oczekujemy do 7 października.*       

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 32:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem 
Ustronia otrzymują: *Elżbieta Sikora z Ustronia, ul. 3 Maja, oraz 
Franciszek Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska.

wyjątkowym dopełnieniem różnych funk-
cji całego kompleksu. 

Niestety jeden z najciekawszych wów-
czas pomysłów nie został do dziś zrealizo-
wany. Nawet nie rozpoczęto jego budowy.  
W latach 80-tych przewidywano jeszcze, 
że najwcześniej mógłby powstać w roku 
2000, co tylko obrazowało skalę zuboże-
nia całego kraju.

Funkcje niezrealizowanego domu naj-
pierw w skromnym zakresie przejął za-
kład przyrodoleczniczy, potem nowy, 
dobrze wpasowany w otoczenie budynek 
pijalni. Jak się okazało temat nie został 
zamknięty, a obecni zarządcy spółki oraz 
architekci doprowadzą do jego ukończe-
nia. Miejmy nadzieję, że nowy projekt 
budynku zdrojowego będzie równie za-
chwycający.                       Mateusz Bielesz

Widoczne na planie usytuowanie domu zdrojowego naprzeciwko zakładu przyrodoleczniczego. 
Zwraca uwagę duża kubatura budynku. Zbiory własne

Makieta domu zdrojowego. Zbiory Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

tworzywa. To tyle dobrego, bo jest to cenny surowiec, który może 
być wielokrotnie przetwarzany. 

W Przedsiębiorstwie Komunalnym uzyskałam informacje, że  
w budownictwie indywidualnym segregacja odpadów jest przepro-
wadzana raczej prawidłowo, a jeśli zdarzają się nieprawidłowości, 
to wynikają one z niewiedzy, bo niektóre odpady wielomateriałowe 
są trudne do zakwalifikowania do właściwego worka. Różnie ta 
sprawa wygląda na ustrońskich osiedlach mieszkaniowych. Ostat-
nio wraz z Urzędem Miasta przeprowadzono akcję przeglądów 
punktów segregacji odpadów w blokach, gdzie informowano 
zarządców, by mieli te problemy na uwadze. Nie ma innych 
możliwości działania w tym zakresie, choć oczywiście zawsze 
może być jeszcze argument finansowy, a zatem wszystko zależy 
od świadomości i dobrej woli nas konsumentów. Cóż, można 
jedynie postulować: „Aby ziemi było lżej, segregować śmieci  
chciej”.                                                                  Lidia Szkaradnik
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Takich tłumów ta największa w naszym 
mieście świątynia pewnie jeszcze nie 
gościła, gdyż wszystkie ławki nawet na 
emporach były zajęte, ale także miejsca 
stojące, toteż z trudem można było się 
przemieszczać. Przybyło mnóstwo ro-
dzin z małymi dziećmi z Ustronia, ale 
też z wielu miejscowości ziemi cieszyń-
skiej, a nawet z odległych miast naszego 
województwa. Co spowodowało, że to 
niesamowite wydarzenie kulturalne i reli-

MALI ARTYŚCI, 
WIELKIE WYDARZENIE

gijne zarazem zgromadziło tylu słuchaczy? 
Rodzice zapytani dlaczego przybyli nieraz 
pokonując sporo kilometrów z kilkuletni-
mi dziećmi zgodnie stwierdzali, że zrobili 
to dla swoich pociech właśnie. Okazuje się, 
że dzieci znają te piosenki o sile dziecię-
cej wiary, które są radosne i zachęcają do 
śpiewu i tańca. 

Parafia ewangelicka zamieściła na fa-
cebooku następujące zaproszenie: „Naj-
bardziej znany zespół dziecięcy po raz 

pierwszy wystąpi w naszej okolicy. Mali 
artyści, wielkie wydarzenie”.

Warto przekazać nieco informacji na 
temat jedenastoosobowej grupy o tajem-
niczej nazwie. Otóż „duże” TGD (Trzecia 
Godzina Dnia) to jeden z najbardziej zna-
nych i najdłużej działających zespołów  
w Polsce wykonujących muzykę z chrześ-
cijańskim przesłaniem. Powstał w 1982 r. 
w wyniku połączenia kilku kościelnych 
grup wokalnych jako niemal stuosobowy 
ekumeniczny chór młodzieżowy. Jego 
siła wyrazu i charakter wykonywanych 
utworów były w tamtych czasach czymś 
nowym, przełamującym stereotypy do-
tyczące muzyki chrześcijańskiej, gdyż 
śpiewa on pieśni tradycyjne w treści, lecz 
nowoczesne w aranżacji. Pięć lat temu 
artyści postanowili szkolić najmłodsze 
pokolenie, więc na zajęciach dzielili się 
z dziećmi swoimi umiejętnościami, pio-
senkami i doświadczeniem zdobytym  
w TGD i tak powstało „Małe TGD”, które 
udowadnia, że jak napisano na facebooku 
„dzieci mogą śpiewać o Bogu w sposób 
nowoczesny, wpisując się w najnowsze 
nurty muzyki pop”. 

Kto uczestniczył w niedzielę 25 września w koncercie zespołu „Małe TGD” w kościele 
ewangelickim pw. ap. Jakuba Starszego ten z pewnością na długo go zapamięta. 
Nie tylko ze względu na żywiołowy występ dziecięcego zespołu z pięknym chrześ-
cijańskim przesłaniem, ale również z uwagi na niespotykaną, wprost fenomenalną 
frekwencję!

Podczas niedzielnego występu wyko-
nawcy od razu nawiązali wyśmienity kon-
takt z małymi słuchaczami, którzy bardzo 
żywiołowo reagowali i chętnie włączali 
się w śpiewanie refrenów znanych im pio-
senek, a na finał podczas śpiewu refrenu 
przeboju „Góry do góry” znacznie ponad 
1500 uczestników – dzieci i dorosłych 
wstało śpiewając, podskakując i klasz-
cząc w rytm muzyki. Było to doprawdy 
niezwykłe wydarzenie, które zapowiedział  
i zakończył modlitwą proboszcz parafii 
ks. Dariusz Lerch. 

Można było także nabyć płyty młodych 
wykonawców, a zatem ta energetyczna 
muzyka będzie brzmieć nadal i zgodnie ze 
słowami finałowej piosenki: „No to góry 
do góry, dziecięca wiara, może je w morze 
powrzucać zaraz”.      Lidia Szkaradnik

„Małe TGD” od razu zachwyciło dzieci i ich rodziców.                               Fot. L. Szkaradnik

Każdy organizator imprez kulturalnych czy religijnych z pewnością życzyłby sobie tylu za-
interesowanych.                                                                                         Fot. L. Szkaradnik

Frekwencja była doprawdy rekordowa.
                                        Fot. L. Szkaradnik
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KOBIETA STELA KATARZYNA LIGOCKA 
Posiadaczka płomiennych loków i hodowli psów 
(rasy Golden Retriver) „Alibi na Szczęście FCI”.

Miłością do zwierząt zarazili ją w dzieciństwie jej dziadek z mamą. 
Właściwie z tym już się urodziła, a oni pokazali jej tylko jak mądrze 
okazywać tę miłość. Pierwszym psem Kasi był kundelek, Sara, którą 
kupiła na wystawie psów w Ustroniu. Marzenie o Goldenie pojawiło się 
kiedy była 12 letnią dziewczynką. Chęć posiadania Golden Retrivera 
kiełkowało w niej długie lata. Jednak najpierw musiała zapracować 
na to, aby utrzymać psa oraz poznać lepiej tę rasę. Z pomocą przy-
szła jej jedna hodowczyni, dzięki której Katarzyna nabyła praktyki  
i zgłębiła tajniki rasy. Zarówno mocne jak i te słabe strony niezbędne 
nie tylko do bycia opiekunem psa ale przede wszystkim do założenia 
hodowli. Dopiero mając 21 lat, Kasia dopięła swego i spełniła długo 
wyczekiwane marzenie… Pierwsza w domu pojawiła się Greta (obec-
nie 11,5 lat), najwspanialszy pies pod słońcem z nieistniejącej już 
hodowli Amata Astrum. Po kilku latach, które dzieliła z Gretą, Kasia 
była już pewna, że pragnie poświęcić się tej rasie. Chciała zostawić 
sobie szczenię po Greci i zrealizować swoje marzenia hodowlane, 
jednak życie pisze inne scenariusze. Niestety Greta nie donosiła 
ciąży. Po tych traumatycznych przeżyciach Kasia mogła liczyć na 
przyjaciół, którzy zawsze ją wspierali w dążeniu do celu i sprawili, 
że w jej domu pojawiła się Beza (obecnie 7 lat) z hodowli Adsum.  
W lipcu tego roku w hodowli Alibi na Szczęście FCI przyszedł na świat 
ostatni miot po tej wspaniałej suczce. Kasia oprócz hodowli, prowadzi 
zajęcia z psem w przedszkolu oraz co roku wspomaga WOŚP w Żorach, 
w ramach akcji Goldeny dla WOŚP. Z psami łączy się również druga, 
wielka pasja Kasi – wędrówki górskie. Po naszych pięknych Beskidach 
chodziła z dziewczynami (tak nazywa swoje suczki) odkąd pamięta. 
Jednak prawdziwą pasją do gór zarazili ją znajomi, którzy zresztą 
mają szczenię z jej hodowli. Ich zdjęcia, ze zdobywania Tatr zapierały 
Kasi dech w piersiach i zapragnęła zobaczyć to wszystko na własne 
oczy. Nie było to jednak takie proste, ponieważ miała lęk wysokości 
i przestrzeni. Na Babiej Górze kręciło jej się w głowie i nogi miała 
jak z waty ale nie poddała się! Zaczęła szukać ludzi przez FB i udało 
się zgrać bardzo fajną ekipę, tworzoną przez kilkoro zupełnie obcych 
ludzi, których połączyła wspólna pasja. Kasia nie tylko postanowiła 
wypędzić strach ale przede wszystkim jej się to udało i w tej chwili od 
naszej polskiej strony zdobyła prawie wszystko. Został jej 1 odcinek 
Olrej Perci (od Granatów na Krzyżne). Plan zdobycia wspomnianej 
trasy był na ten rok, jednak urodziły się szczenięta i trzeba było to 
przełożyć na przyszły.Trzymam kciuki, żeby się udało.   
                                                             
                                                        Fot. Katarzyna Serafin-Ciupek

UTRUDNIENIA 
PODCZAS 
RAJDU
WISŁY

Ustroń sportami motorowymi stoi.  
I bardzo dobrze! Dzięki temu co jakiś czas 
możemy usłyszeć warkot silników, poczuć 
dym spalin, czyli choć na chwilę zapomnieć 
o uzdrowiskowych kontekstach. Tym ra-
zem będziemy świadkami rywalizacji  
w Rajdzie Wisły, który rozpocznie się już 
w piątek, 30 września.

Jest to jedno z najstarszych wyda-
rzeń rajdowych w Polsce, które obecnie 
jest także bardzo popularnym, a przede 
wszystkim lubianym rajdem. Wielokrot-
nie trasy zawodów przebiegały przez 
ustroński Jaszowiec. Tym razem będzie 
tak znowu. Zawodnicy będą przejeżdżać 
również przez Dobkę.

Tegoroczny, 67. już Rajd Wisły odbędzie 
się w dniach 30 września–1 października i 
po kilkuletniej przerwie ponownie będzie 
jedną z rund Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. Warto wspomnieć, że 
w gronie zwycięzców beskidzkiego kla-
syka znalazły się tak znakomite nazwiska 
jak: Sobiesław Zasada, Błażej Krupa, 
Marian Bublewicz, Krzysztof Hołowczyc, 
Janusz Kulig, Robert Gryczyński, Leszek 
Kuzaj czy Kajetan Kajetanowicz. 

Pierwszy etap zostanie rozegrany w pią-
tek, 30 września. Rano (od 8.00 do 11.00) za-
wodnicy będą mogli sprawdzić swoją formę  
i rajdówki na odcinku testowym w Ustro-
niu Jaszowcu. Oficjalny start rajdu za-
planowano na godzinę 17 na Placu Hoffa  
w Wiśle. Następnie kierowców i pilotów 
czekają dwie pętle składające się z odcin-
ków Dobka-Partecznik (10,38 km) oraz 
Kubalonka (8,07 km). Po ich pokonaniu 
kierowcy i piloci zjadą na serwis w kom-
pleksie Zagroń w Istebnej.

Rajd to gratka dla fanów motoryzacji, 
ale także utrudnienia w ruchu drogowym. 
W piątek od godziny 7.00 do 12.00 wy-

39/2022/2/R

łączone zostaną z ruchu ulice Wczasowa  
i Turystyczna. Tego samego dnia od godz. 
14.00 do 21.00 nieprzejezdny będzie 
odcinek specjalny Dobka – Partecznik 
i następujące ulice w Ustroniu: Polań-
ska od skrzyżowania z ulicą Złocieni  
w kierunku Dobki, ulica Furmańska, ulica 
Tokarnia do skrzyżowania z ulicą Buko-
wą.                                                    (mb)
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

Rehabilitacja, zabiegi fizjotera-
peutyczne, masaż, pielęgnacja 
i opieka osób starszych. Po-
południami w domu pacjenta 
na terenie Ustronia i okolic. 
728-367-543. 

Profesjonalne usługi dla senio-
rów, sprzątanie 516-768-517.

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

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

Usługi stolarskie,  meble  
z drewna do wnętrz, altanki, 
wiaty, domki narzędziowe, 
meble ogrodowe, domki dla 
dzieci, place zabaw i inne, 
www.swiatzdrewna.pl 513-
263-338

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

Do wynajęcia ładne mieszkanie 
70m2 w spokojnej dzielnicy 
Ustronia. 691-331-647. 

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

O dworcach kolejowych 
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec: 

Od pewnego czasu możemy obserwować nowoczesne pociągi, 
które przejeżdżają przez Ustroń. Wożą naszych mieszkańców na 
Śląsk, a nawet do Częstochowy, i przywożą do nas kuracjuszy  
i turystów. O ile podróżowanie w takim pociągu odbywa się już  
w warunkach komfortowych, o tyle oczekiwanie na niego, nie 
należy do przyjemnych. Podróżni nie mogą skorzystać z poczekal-
ni, toalety, nie mogą kupić biletu. Owszem, sprzedawane są one  
w pociągu, ale tylko na linie obsługiwane przez danego przewoź-
nika. A firm kolejowych zrobiło się bardzo dużo, co gorsza każdym 
kawałkiem mienia po Polskich Kolejach Państwowych, zajmuje 
się teraz kto inny.

REWOLUCYJNY ZABIEG
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (American Heart of Po-

land) od 12 lat funkcjonują w Ustroniu. Mimo iż w całej Polsce 
istnieje już 11 oddziałów PAKS, siedziba firmy nadal znajduje 
się w naszym mieście. Kliniki powstały z inicjatywy wybitnych 
polskich i amerykańskich kardiologów, którzy chcieli stworzyć 
unikatowy model kompleksowej kardiologii, w której opieka 
nad pacjentem zaczyna się od poradni, poprzez diagnozowanie 
i leczenie w ramach procedur interwencyjnych lub kardiochirur-
gicznych, a kończy na rehabilitacji. U nas za ten ostatni element 
odpowiada Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowego „Ustroń”, któ-
rego właścicielem od 2010 roku jest PAKS. I właśnie tutaj, na 
Zawodziu 5 września lekarze przeprowadzili pierwszy w Polsce 
i jednocześnie jeden z pierwszych na świecie zabiegów leczni-
czego wszczepienia stentów bioabsorbowalnych tj. ulegających 
całkowitemu rozpuszczeniu w ciele chorego.   Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 27.09.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

2.09-31.10  Wystawa malarstwa Andrzeja Kacperka, Galeria 
      Rynek
1.10-20.11  Wystawa malarstwa Stefanii Bojdy, Muzeum 
	 	 	 	 	 	 Ustrońskie
29.09 godz. 17.00 Spotkanie z mieszkańcami osiedla Centrum, 
      Przedszkole nr 7 Manhatan
29.09 godz. 19.00 Spotkanie z dr Dominikiem Lewandowskim pt. 
      „Czy leki są cudowne”, Czytelnia katolicka 
30.09 godz. 15.00 Spacer architektoniczny po dzielnicy Jaszowiec, 
      zbiórka ul. Wczasowa 9
30.09 godz. 18.00 Pokaz filmu „Uzrowisko. Architektura Zawo- 
      dzia.”, sala kinowa Sanatorium Równica
30.09 godz. 18.00 FANTASTICna Noc biegowa i Nordic Walking, 
      start	zatoczka	autobusowa	poniżej	Kolejarz	Best	4U
1.10 godz. 12.00 II liga mecz: MKS Ustroń - SPR Górnik Zabrze, 
      Hala	UŚ	Cieszyn
1.10 godz. 15.00 IV Liga mecz: KS Spójnia Landek - KS Polonia  
      Łaziska Górne, stadion ul. Sportowa
1.10 godz. 15.00 Wernisaż malarstwa Stefanii Bojdy, Muzeum 
	 	 	 	 	 	 Ustrońskie
2.10 godz. 10.00 29 Marszobieg na Czantorię Wielką, start rynek
2.10 godz. 12.00 Memoriał Józefa Michałka - XIV Mistrzostwa 
      Ustronia w sprintach narciarskich na nartorol- 
      kach, Aleja	Legionów
3.10 godz. 10.00 Spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum  
	 	 	 	 	 	 Ustrońskie
6.10 godz. 17.00 Zebranie mieszkańców Poniwca, Nadleśnictwo 
	 	 	 	 	 	 Ustroń
7.10 godz. 16.00 Inauguracja roku akademickiego UTW, MDK 
	 	 	 	 	 	 Prażakówka
8.10 godz. 11.00 II Konkurs wokalny Głosu Ziemi Cieszyńskiej, 
      MDK	Prażakówka

39/2022/3/R

DYŻURY APTEK
 Dyżur sobota: 8.00-20.00, niedziela: 9.00-18.00 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
1.10 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1  33 856-11-93
2.10 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1  33 856-11-93

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

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

CYFROWA TYLKO ZA 2 ZŁ

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) popularny serial z „Mamrotem” na ławecz-
ce, 8) element układu wydechowego, 9) zanim tryśnie ropa,  
10) dzielnica Warszawy, 12) szwajcarskie województwo,  
14) duża błotna kałuża, 15) polska platforma cyfrowa,  
16) przydatny w piwnicy, 19) uczestnictwo, 22) wytwarza prąd, 
23) podłoga na statku, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mleczna,  
4) męskie imię germańskie, 5) straszy w zamku, 6) imię kró-
lowej Anglii, 7) przyda się w Andrzejki, 11) siostra Równicy, 
13) popularny instrument klawiszowo-guzikowy, 17) piłkarski 
mistrz Polski, 18) obok pszenicy, 20) w stogu siana schowana, 
21) rosyjskie auto. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 7 października.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 37

OTO LATA KRES

K R Z Y Ż Ó W K A

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

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Zofia Kaczmarczyk z Ustronia, 
os. Manhatan. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2012 r.                         Fot. M. Niemiec

Rejestracja
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:00 do 15:00
telefonicznie lub SMS 
pod specjalny numer 504 288 528

UMÓW TELEFONICZNIE 
WIZYTĘ KOMINIARSKĄ
Szanowni Państwo, od dnia 01.08.2022 r. 
wprowadzamy możliwość telefonicznego 
umówienia wizyty kominiarza.

ZAKŁAD 
KOMINIARSKI 
WASZEK 
Spółka Jawna
w Ustroniu

CZYSZCZENIE I KONTROLA 
PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Ponadto przypominamy, że kontrola przewodów kominowych to nie tylko 
kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także spełnienia wymogu prawne-
go. Ustawa Prawo Budowlane art. 62 §1 pkt 1 lit. C. 

39/2022/4/R

OGÓLNOPOLSKI 
PLENER MALARSKI 
– JASZOWIEC 2022 

14 – 25 października odbędzie się w Jaszowcu „Ogólnopol-
ski Plener Malarski – Jaszowiec 2022”, w którym uczestniczyć 
będą uznani i uhonorowani wieloma nagrodami artyści: 
Agnieszka Gruszecka, Roman Gruszecki, Sylwia Łyczko 
– Zielony, Halina Maszkiewicz, Jolanta Opolska, Andrzej 
Owczarek, Ałła Trofimenkova – Herrmann.

Plener jest organizowany w ramach działalności promocyjnej 
ZNP ZG Domu Wypoczynkowego  „Nauczyciel” w Jaszowcu, 
w połączeniu z 60 rocznicą wmurowania kamienia węgielnego 
pod jego budowę. Jego celem jest również przybliżenie twór-
com walorów przyrodniczych, turystycznych oraz dziedzictwa 
historyczno-kulturowego regionu i promowanie go poprzez 
sztukę. W trakcie trwania pleneru odbędą się w Domu Wypo-
czynkowym „Nauczyciel” w Jaszowcu przy ul. Wczasowej 21 
dwa wernisaże wystaw: inauguracyjnej – 14 października (sobota)  
o godz. 14:30 i poplenerowej – 24 październik (poniedziałek)  
o godz. 14:00.

Sponsorem pleneru jest ZNP ZG Dom Wypoczynkowy „Na-
uczyciel” w Ustroniu. Patronat honorowy sprawuje Związek 
Nauczycielstwa Polskiego – Okręg Śląski.Koordynatorem pro-
jektu i kuratorem pleneru oraz wystaw okołoplenerowych jest 
Zbigniew Bogucki.
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Numer zamknięto: 26.09.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 3.10.2022 r.

Ostatniej niedzieli podopieczni trenera 
Piotra Bejnara udali się do Buska, gdzie 
doszło do konfrontacji dwóch drużyn  
z miast o statusie uzdrowiska. W poprzed-
nim sezonie dwukrotnie lepsi okazywali 
się być zawodnicy z województwa świę-
tokrzyskiego i niestety w tym przypadku 
powiedzenie „do trzech razy sztuka” się 
nie sprawdziło. W pierwszych minutach 
meczu wynik oscylował w okolicach 
remisu, jednak wraz z biegiem czasu 
miejscowi stopniowo budowali swo-
ją przewagę. Finalnie wygrali wysoko  

i pewnie, a ustrońskim szczypiornistom 
nie pozostało nic innego jak przełknąć 
gorycz porażki. W następnej serii gier 
MKS Ustroń podejmować będzie SPR 
Górnik Zabrze, który po dwóch roze-
granych kolejkach ma na swoim koncie 
komplet punktów i przewodzi w ligowej 
tabeli.

MKS Ustroń reprezentowali (w na-
wiasie liczba bramek): Jan Cieślar, Piotr 
Browarczyk – Artur Kwolek (6), Marcin 
Białkowski (3), Przemysław Polok (3), 
Łukasz Gogółka (3), Mateusz Cieślar (2), 

II LIGA HLB Tężnia Busko-Zdrój – MKS Ustroń 
39:23 (21:10)

1 SPR Górnik Zabrze 2 6 83:48
2 HLB Tężnia Busko-Zdrój 2 6 67:39
3 SMS ZPRP III Kielce 2 6 79:58
4 AZS AGH II Kraków 2 6 69:48
5 KS Vive II Kielce 1 3 40:28
6 SPR Grunwald Ruda Śl. 2 3 57:53
7 MOSiR Bochnia 2 3 67:70
8 UKS SMS Wybicki Kielce 2 3 60:64
9 SUMKS Jedynka Myślenice 1 0 23:36
10 UKS 31 Rokitnica Zabrze 2 0 53:73
11 MKS Ustroń 2 0 47:69
12 SPR Stal Mielec 2 0 56:83
13 Hutnik Kraków Handball 2 0 36:68

II LIGA GRUPA 4

Łukasz Szczęsny (2), Krzysztof Marku-
zel (2), Szymon Gogółka (1), Aleksander 
Bejnar (1), Krzysztof Bielesz, Wojciech 
Chmura.                          Arkadiusz Czapek

NIEUDANY WYJAZD

W sobotę 24 września w Żorach odbył się VIII Turniej Karate Kyokushin SARI CUP z udziałem 28 klubów i około 250 zawodników. Cie-
szyński Klub Karate Kyokushin reprezentowało 12 zawodników w tym 4 ustroniaków: Adam Szydłowski, który zdobył srebrny medal  
w kumite, Adam Sieradzki – brązowy medal w kumite, Jan Sieradzki – brązowy medal w kumite oraz Kamila Kozłowska – brązowy medal  
w kumite.

1 KS Polonia Łaziska Górne 20 14:2
2 LKS Unia Turza Śląska 18 16:7
3 MRKS Czechowice-Dziedzice 16 13:7
4 TS Podbeskidzie II BB S.A. 14 16:6
5 KP GKS II Tychy S.A. 13 11:8
6 KS ROW 1964 Rybnik 12 17:15
7 GKS Gwarek Ornontowice 12 16:18
8 KS Spójnia Landek 11 18:12
9 LKS Decor Bełk 10 14:14
10 LKS Błyskawica Drogomyśl 10 9:9
11 LKS Czaniec 10 10:11
12 MKS Lędziny 9 11:15
13 LKS Orzeł Łękawica 8 9:14
14 Unia Racibórz Sp. z o.o. 6 10:20
15 LKS Drzewiarz Jasienica 4 7:19
16 KS Kuźnia Ustroń 4 7:21

  

IV Liga (Śląsk - grupa II)

 GKS II Tychy – KS Kuźnia Ustroń 2:0 (0:0)

NIE POSZLI ZA CIOSEM

Opromienieni pierwszym ligowym 
triumfem ustronianie rozegrali ostatniej 
soboty mecz na wyjeździe, a ich rywalem 
byli zawodnicy rezerw tyskiego pierwszo-
ligowca. Tyszanie w poprzednim sezonie 
wygrali rozgrywki w drugiej grupie (baraż 
o awans do III ligi przegrali z rezerwami 
Rakowa Częstochowa), jednak w tym 
sezonie nie prezentują się z aż tak dobrej 
strony. W sobotniej konfrontacji stroną 
dominującą byli miejscowi, co jednak 
nie oznacza, że Kuźnia nie miała swoich 
sytuacji do zdobycia bramki. Nieste-
ty, ze zdobycia goli cieszyli się jedynie 
tyszanie i to oni w nagrodę zapisali na 

swoim koncie komplet punktów. Po tym 
spotkaniu ustronianie spadli na ostatnie 
miejsce w ligowej stawce. W następnej 
kolejce czwartoligowych zmagań Kuźnia 
podejmować będzię plasującą się w strefie 
spadkowej Unię Racibórz.

KS Kuźnia Ustroń wystąpiła w składzie: 
Michał Skocz – Fabrice Essama, Konrad 
Pala, Mateusz Michalski, Arkadiusz Ja-
worski, Jakub Bujok, Maksym Hladchen-
ko, Mikołaj Wania, Ferreira Donavan (73’ 
Błażej Ligocki), Michał Pietraczyk (87’ 
Paweł Niewiadomski), Jakub Fiedor (59’ 
Pedro Joao).

                                Arkadiusz Czapek

IV LIGA


