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We wtorek wieczorem, gdy wysyłali-
śmy do drukarni aktualny numer Gazety 
Ustrońskiej, nie nadeszły pokrzepiające 
informacje o stanie Pawła, mieszkań-
ca Poniwca, który 13 września tak jak 
w każdy inny zwykły dzień szedł na przy-
stanek autobusowy na ul. 3 Maja w po-
bliżu wiaduktu, żeby dojechać do szkoły 
w Cieszynie, w której właśnie zaczął na-
ukę w pierwszej klasie. Chłopak doszedł 
ul. Akacjową do przejścia dla pieszych na 
ul. Katowickiej. Przed pasami zatrzymał 
się samochód jadący od strony Skoczowa. 
Chłopak wszedł na pasy i już się zbliżał 
do chodnika po drugiej stronie drogi 
wojewódzkiej, kiedy z dużą siłą uderzył 

 TYGODNIK MIEJSKI                            UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(cd. na str. 4)

W numerze m.in.: Toast za 
dobre jutro oświaty, Asfalt 
na cmentarz, Centrum mo-
nitoringu, Wspomnienie 
Marty Maciejczek, Jak być 
eko w Święto Zmarłych, 
W dawnym Ustroniu – Ber-
gerówka, Kobiety z Ustro-
nia walczą z rakiem, Kiele-
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Od 2006 roku jeździmy na czteroosobowych kanapach.                              Fot. M. Niemiec
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5,5 ZŁ Z OKAZJI 55-LECIA
Parafrazując słowa piosenki Jerzego 

Harasymowicza i Elżbiety Adamiak, po-
wiedziałabym: „Na Czantorii jest wszyst-
ko, co kocham” – przyroda, przestrzeń  
i przygoda. Przeszkadzają pseudoturyści, 
którzy śmiecą i hałasują i czasem tłumy, 

ale z tych właściwie należy się cieszyć, bo 
dzięki nim spółka miejska zarabia. 

W niedzielę na 55. urodziny wyciągu 
zjechało się tak wielu gości, że zabrakło 
miejsc do parkowania w całej Polanie, 

(cd. na str. 8 i 9)

W ubiegły czwartek ustroniacy pogrążyli 
się w smutku na wieść o wypadku, do 
jakiego doszło o godz. 6.30 na skrzyżo-
waniu ul. Katowickiej II z ul. Akacjową. 
Z nadzieją pytali znajomych, czy wiedzą 
coś o stanie zdrowia 15-latka, w którego 
na przejściu dla pieszych z dużą siłą 
uderzył samochód. Przekazywali sobie 
informacje o tym, że chłopiec znajduje 
się pod opieką lekarzy w Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach, ale jego stan jest bardzo ciężki. 

Okolicznościowe pierniki.   Fot. KL Czantoria
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Archeolodzy od ponad 
dwóch miesięcy penetrują cie-
szyński rynek. Teraz przenieśli 
się na część placu od strony bu-
dynku poczty i ośrodka kultu-
ry. Oznacza to kolejne zmiany 
w organizacji ruchu w centrum 
miasta, na co zmotoryzowani 
powinni zwrócić baczną uwa-
gę. Obecnie objazd do ulicy 
Głębokiej prowadzi ulicami 
Menniczą i Olszaka. 

Do końca października trwa 
głosowanie w ramach budżetu 
obywatelskiego Cieszyna na 
rok 2023. Mieszkańcy mają 
do wyboru 5 projektów, które 
znalazły się w ścisłym finale. 
Koszty ich realizacji wahają 
się od 74 000 do 180 000 zł. 
Głosowanie ma wyłonić trzy 
projekty, które dostaną dofi-
nansowanie. 

Zabytkowe XVI-wieczne 
malowidło olejne na drewnie 
„Tryptyk z Ogrodzonej” jest 
jednym z unikatowych ekspo-
natów będących w posiadaniu 
Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go. Po konserwacji wygląda, 
jakby wyszło prosto z pracow-
ni wrocławskiego mistrza Buh-
la, który namalował to dzieło 

wytwórców z obu stron Olzy 
parających się różnym rze-
miosłem.   

Jednym z popularniej-
szych szlaków turystycznych  
w Wiśle jest ten prowadzący 
ze Stożka przez Kubalonkę 
na Baranią Górę. Ma prawie 
20 km długości. Pokonanie tej 
trasy zajmuje średnio około 
pięciu godzin. 

Wiele emocji dostarczył 
kibicom mecz na szczycie 
skoczowsko-żywieckiej okrę-
gówki. Beskid Skoczów podej-
mował Tempo Puńców i mu-
siał uznać wyższość drużyny 
przyjezdnej. Po zwycięstwie 
3:2 ekipa z Puńcowa umocniła 
się w fotelu lidera.            (nik)

to i owo
z 

okolicy

w 1582 roku. Fachowe prace 
wykonali konserwatorzy z Kra-
kowa. Obraz prezentowany jest 
na stałej ekspozycji.

Pałacyk myśliwski Habs-
burgów, który wybudowano 
pośród świerków pod Baranią 
Górą, służył uczestnikom ów-
czesnych polowań na głuszce. 
Pałacyk, który społecznicy 
uratowali przed zniszczeniem, 
stoi obecnie przy ulicy Lipowej  
(w rejonie dworca kolejowe-
go) blisko centrum Wisły. Ma  
w nim siedzibę tutejszy Od-
dział PTTK. 

Marka pod nazwą „Górol-
sko Swoboda” jest przyzna-
wana produktom regionalnym. 
Otrzymało ją dotąd ponad stu 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

JAK CHRONIĆ DZIECI PRZED 
ŚWIATEM UZALEŻNIEŃ

Punkt Konsultacyjny przy Chrześcijańskiej Fundacji Życie  
i Misja zaprasza rodziców, nauczycieli i pedagogów na kolejny 
wykład z cyklu „Jak chronić dzieci przed światem uzależnień”. 
Temat najbliższego wykładu to: „Wpływ substancji psychoak-
tywnych w tym narkotyków na zachowania autoagresywne wśród 
dzieci i młodzieży”.

Prelekcje poprowadzą: Anna Heczko – specjalista psychologii 
klinicznej, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta. 
Od ponad 17 lat pracuje w zawodzie psychologa, m.in. na od-
działach psychiatrycznych, leczenia zaburzeń lękowych i soma-
tycznych oraz uzależnień. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia 
Psychicznego oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym  
w Gliwicach. Grzegorz Antosz – terapeuta uzależnień, od ponad 
12 lat prowadzi placówkę terapii ambulatoryjnej w Gliwicach dla 
młodzieży oraz dorosłych w Fundacji Arka Noego.

Prelekcja odbędzie się w piątek, 21 października o godz 18.00 
w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, Ustroń, ul. 
3 Maja 14.

Spotkanie o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym organi-
zowane przy współpracy z Urzędem Miasta Ustroń.

Wstęp wolny. 
Jeśli masz pytania dot. prelekcji lub potrzebujesz konsultacji, bo 

ktoś z Twojego otoczenia zmaga się z uzależnieniem lub przejawia 
zachowania autoagresywne, zachęcamy do kontaktu z naszym 
Punktem Konsultacyjnym dzwoniąc na numer 882 076 863.

 

KONTROLA JAKOŚCI 
PROWADZONEJ SEGREGACJI
Od 2013 roku na terenie Miasta Ustroń obowiązu-
je system gospodarowania odpadami komunalnymi,  
w ramach którego odbierane są „śmieci” m.in. z gospo-
darstw domowych. 

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest segregowanie 
wytworzonych przez siebie odpadów. Niestety nie wszyscy pod-
chodzą do tego obowiązku z należytą starannością, co doprowadza 
do tego, że wiele odpadów, które mogłyby trafić do ponownego 
przetworzenia, kierowanych jest do strumienia odpadów niese-
gregowanych. Skutkuje to niestety m.in. sukcesywnym podno-
szeniem stawki za odbiór odpadów komunalnych, którą ponoszą 
mieszkańcy (nie wspominając o skutkach środowiskowych), 
ponieważ koszt odbioru i unieszkodliwiania odpadów niese-
gregowanych jest wyższy niż podstawowych frakcji odpadów 
segregowanych – dotyczy to głównie tworzyw sztucznych, metali, 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, szkła i papieru. 

W okresie letnim zostały przeprowadzone wyrywkowe kontrole 
odbieranych od mieszkańców odpadów. Wyniki pozostawiają 
niestety wiele do życzenia, dlatego też ww. kontrole będą pro-
wadzone w dalszym ciągu przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne. Dotyczy to wystawianych „śmieci” niese-
gregowanych (w pojemnikach), a także wystawianej segregacji 
workowej. 

Po stwierdzeniu, że odpady na danej nieruchomości są se-
gregowane nierzetelnie, informacja taka będzie przekazywana 
pracownikom Urzędu Miasta (oraz właścicielowi nieruchomości, 
z której zostały odebrane te odpady) co może się przełożyć na 
naliczenie właścicielowi tejże nieruchomości podwyższonej 
stawki za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lub mie-
siące, w których zostały stwierdzone nieprawidłowości – co 
wynika z uchwały nr XXXII/475/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.

Segregując odpady, wszyscy musimy wziąć pod uwagę, że na 
stawkę, którą my jako mieszkańcy płacimy za odbiór odpadów, 
wpływa m.in. masa odpadów niesegregowanych, które oddaje-
my z naszych domów. Ceny odbioru odpadów stale rosną, na co 
wpływa wiele czynników m.in. ilość oddawanych poszczególnych 
frakcji, gdyż jest to składowa ceny, na którą my jako mieszkańcy 
mamy wpływ. 

W 2022 r. Miasto Ustroń płaci za każdą tonę odebranych  
i przekazanych na składowisko odpadów zmieszanych 955,00 
zł, a dla przykładu za tonę odpadów w żółtym worku (właściwie 
przesegregowanych) 750,00 zł. 

       Burmistrz Miasta Ustroń

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 
zaprasza na spotkanie podróżnicze z Emilią Dudek. Spotkanie 
odbędzie się 26 października o godz. 17.00 w Czytelni. 

Prelegentka jest emerytowaną nauczycielką i ciekawą świata 
mieszkanką Ustronia. Rzadko podróżuje z biurami podróży, 
przeważnie indywidualnie. Wyprawy planuje ekonomicznie,  
a jednocześnie tak, aby zobaczyć jak najwięcej. Okazuje się, że ta-
kie połączenie jest możliwe. Przed wybuchem pandemii zdarzało 
się, że odbywała więcej niż jedną podróż w ciągu roku. Chętnie 
dzieli się wrażeniami ze słuchaczami. Tym razem zabierze nas 
śladami Inków do Peru i Boliwii. Opowieść zostanie zilustrowana 
pokazem slajdów.

ŚLADAMI INKÓW 
DO PERU I BOLIWII

SPOTKANIE PODRÓŻNICZE
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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

42/2022/1/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

*   *   *

*   *   *

ORTOGRAFICZNA LITERÓWKA
Dużo emocji wywołał błąd, który znalazł się na okładce po-

przedniego numeru Gazety Ustrońskiej. Odebraliśmy wiele tele-
fonów i wiadomości. Błąd był literówką, ale tak nieszczęśliwą, 
że stał się ortograficzną wpadką, za co przepraszam wszystkich 
Czytelników i Panie Nauczycielki, które uczyły mnie polskiego. 
Dziękuję za uważne czytanie i niezmiennie zapraszam do kon-
taktu również w innych sprawach.                     Monika Niemiec

*   *   *

32. BIEG LEGIONÓW 
To już 32. edycja Biegu Legionów, który odbędzie się 5 listopa-

da o godz. 15.00 na dwóch dystansach 5 km i 10 km. Trasą biegu 
będzie pętla o długości 2,5 km prowadząca przez Aleję Legionów, 
następnie mostem nad rzeką, ulicą Nadrzeczną, ponownie kładką 
wiszącą i „obiega” Utropek, w którym będzie mieścić się biuro 
zawodów oraz catering. Zapisy wyłącznie online do 3 listopada na 
stronie: www.pomiaryczasu.pl. Wpisowe w wysokości 50 zł płat-
ne przelewem do 3 listopada. Regulamin zawodów dostępny jest 
na stronie: https://ustron.pl/pl/32-bieg-legionow-w-ustroniu,3326.

Limit uczestników na obu dystansach 200 osób.

Dla świata byłaś tylko cząstką, dla nas całym światem.

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
modlitwę, pamięć, złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Marty Maciejczek
rodzinie, sąsiadom, koleżankom 

oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa

Rodzina

42/2022/1/N

NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY  
NABÓR WNIOSKÓW

Miasto Ustroń informuje, iż jest możliwość składania 
wniosków na coroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
za rok 2022.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale za-
mieszkałym na terenie Ustronia lub osobom prawnym i innym 
podmiotom, mającym siedzibę na terenie Ustronia na podstawie 
oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znacze-
niu. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta 
Ustroń w terminie do 30 października. Uchwała dotycząca przy-
znawania nagród, wniosek oraz informacje ogólne o sposobie 
przyznawania nagród znajdują się na stronie internetowej miasta.

URZĘDY POWIATOWE ZAMKNIĘTE 
PRZED 1 LISTOPADA

Starosta cieszyński Mieczysław Szczurek informuje, że Sta-
rostwo Powiatowe w Cieszynie, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Cieszynie oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Cieszynie w poniedziałek 31 października będą nieczynne. 
Dniem wyznaczonym do odpracowania jest sobota 5 listopada.

Godziny urzędowania w ustrońskim ratuszu bez zmian. 

PRZEGLĄD KOLEI LINOWEJ
Do 17 listopada potrwa obowiązkowy przegląd techniczny 

Kolei Linowej Czantoria. W tym okresie Kolej będzie nieczyn-
na w dni robocze. W październikowe weekendy działać będzie 
w godz. 8.30-16.30, a w listopadowe 8.30-15.30. Od 11 do 13 
listopada Kolej będzie czynna codziennie w godz. 8.30-15.30.

*   *   *
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W plenerze biorą udział uznani i uhonorowani wieloma nagrodami twórcy: Agnieszka Grusze-
cka, Roman Gruszecki, Sylwia Łyczko-Zielony, Halina Maszkiewicz, Jolanta Opolska, Andrzej 
Owczarek oraz Ałła Trofimenkova-Herrmann. Organizatorzy i artyści zapraszają mieszkańców 
do oglądania wystawy i na wernisaż wystawy poplenerowej, który odbędzie się w poniedziałek 
24 października o godz. 14 w DW „Nauczyciel”.                                                   Fot. M. Niemiec

w niego jadący od strony Wisły mercedes, 
za kierownicą którego siedział 87-letni 
wiślanin. 

Na miejscu szybko pojawiły się karetki, 
a ratownicy rozpoczęli reanimację, która 
trwała kilkadziesiąt minut, do czasu, gdy 
na obwodnicy Ustronia wylądował we-
zwany wcześniej śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Udało się przy-
wrócić funkcje życiowe i chłopak został 
przetransportowany do szpitala, w którym 
lekarze podjęli walkę o jego życie. 

Jak poinformował nas kilka godzin 
po wypadku st. asp. Krzysztof Pawlik, 
oficer prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie, policja ustala przy-
czyny wypadku. Wiadomo, że kierow-
ca mercedesa był trzeźwy, ale dopiero 
w czasie postępowania będzie można 
oszacować, z jaką prędkością jechał wi-
ślanin. Świadkowie twierdzą, że z dużą. 
Policjanci zatrzymali prawo jazdy kieru-
jącemu, a jego pojazd został zabezpieczo-
ny na policyjnym parkingu. Wszystkie 
okoliczności będą wyjaśniane w ramach 
policyjnego postępowania. 

Przed skrzyżowaniem ul. Katowickiej II 
z ul. Akacjową obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 60 km na godzinę, o czym 
informuje znak stojący zaraz za poprzed-
nim skrzyżowaniem ul. Katowickiej II 
z ul. 3 Maja. Przejście dla pieszych jest 
oznakowane, wokół skrzyżowania stoją 
cztery latarnie. Ciąg latarni ustawiony 
jest też za skrzyżowaniem i zaczyna się 
zaraz przy pasach. We wtorek wieczorem 
(18.10, godz. 18.30), latarnia przy samym 
przejściu nie świeciła się. 

Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

Na czas trwania akcji ratowniczej ul. Katowicka była zamknięta do godz. 9. Fot. KPP Cieszyn

NASTOLATEK
POTRĄCONY
NA PASACH

Zdjęcie pokazuje bardzo zbliżone warunki do tych, które panowały w czasie tragicznego 
zdarzenia. Przejście dodatkowo oświetlają światła samochodu, stojącego w tym samym 
miejscu, w którym stał pojazd przepuszczający nastolatka.                          Fot. M. Niemiec

Z okazji 60. rocznicy wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę Domu 
Wypoczynkowego „Nauczyciel” Związek 
Nauczycielstwa Polskiego zorganizował 
Ogólnopolski Plener Malarski – Jaszo-
wiec 2022. W sobotę odbył się wernisaż 
wystawy inauguracyjnej, na którym gości 
przywitał kurator pleneru Zbigniew Bogu-
cki wraz z kierownik domu wypoczynko-
wego Sylwią Wojciechowską-Witkowską. 
Obecna była skarbnik miasta Aleksandra 
Łuckoś, radny Damian Ryszawy z żoną, 
wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Po-
lana Dariusz Morel z żoną, dyrektor MDK 
„Prażakówka” Urszula Broda-Gawełek 
i reprezentant Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ustroniu oraz Stowarzyszenia 
Twórczego „Brzimy” Andrzej Piechocki. 

SZTUKA
W NAUCZYCIELU
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Nagrody dla nauczycieli szkół...                                                                     Fot. M. Niemiec

TOAST ZA DOBRE JUTRO 
OŚWIATY

– Chciałbym państwu przede wszystkim 
podziękować za rok pracy, trudnej pracy, 
często niedocenianej, często pokazywa-
nej w krzywym zwierciadle. Niektórzy 
uważają, że zarabiacie państwo za dużo,  
a i z moich ust nierzadko padają gorz-
kie słowa o tym, ile miasto wydaje na 
oświatę. Te słowa w żadnym razie nie 
są skierowana w państwa stronę. To jest 
stwierdzenie faktu, że rząd przerzuca 
utrzymanie oświaty i edukację Polaków 
na samorządy. Państwu też w tej chwiej-
nej rzeczywistości trudno wykonywać  
z pasją i zaangażowaniem bardzo potrzebną  
i wymagającą pracę u podstaw. Dlatego 
dziękuję, że w tych trudnych czasach, 
niesprzyjających warunkach, w natłoku 
problemów i oczekiwań społecznych, 
jesteście państwo na stanowiskach, bo 
odwrót od zawodu szczególnie młodej ka-
dry staje się coraz większym problemem. 

Burmistrz Korcz podkreślał, że koszt 
odgórnie ustalanych płac nauczycielskich 
w 50 procentach pokrywają samorządy. 
Również one wspierają placówki oświato-
we w przyjmowaniu dzieci z Ukrainy, nie 
mając do dyspozycji narzędzi antykryzy-
sowych. I w końcu to samorząd zapewnia 
remonty budynków oświatowych, choć 
obecnie sytuacja jest niezwykle trudna, 
szczególnie jeśli chodzi o pozyskanie 
wykonawców za rozsądną cenę i dlatego 
nie przeprowadzono części zaplanowa-
nych inwestycji. Burmistrz przeprosił 
dyrektor szkoły w Lipowcu, że nie udało 
się wyłonić wykonawcy i kontynuować 
remontu obiektów sportowych wewnątrz 
i na zewnątrz budynku, zapewnił, że 
pamięta o kuchni w Nierodzimiu i o sali 
gimnastycznej w Polanie i że remonty zo-
staną przeprowadzone, gdy tylko będzie 
to możliwe. 

Marcin Janik – przewodniczący Rady 
Miasta Ustroń powiedział: 

– Jaka jest sytuacja w oświacie, to pań-
stwo wiecie najlepiej. To jest zasługa syte-
mu, prawa, Unii Europejskiej, ministrów, 
rządu. Uważam, że Ustroń jako samorząd 
robi wszystko, co w jego mocy, żeby sy-
tuacja w oświacie w naszym mieście była 
dobra. Na lepiej po prostu nas nie stać. 
W przeddzień państwa święta życzę zdro-
wia, sił i wytrwałości, żeby państwo 
również czynili wszystko, co w państwa 
mocy, żeby ta sytuacja w oświacie była 
dobra.  

W spotkaniu, które odbyło się w re-
stauracji BaHus, wzięli udział: Artur 
Kluz – przewodniczący Komisji Oświaty, 
Rodziny i Polityki Społecznej Rady Mia-
sta, Ireneusz Staniek – sekretarz miasta, 
Aleksandra Łuckoś – skarbnik miasta, 
Ewa Lankocz – prezes Oddziału Ustroń 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
Joanna Karasiewicz – przedstawiciel 
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
Solidarność Pracowników Oświaty i Wy-
chowania Bielsko-Biała Oddział w Ustro-
niu, Sylwia Moskal – dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych w Ustroniu, Kornelia 
Ornat-Wajner – główny księgowy CUW 
w Ustroniu oraz dyrektorzy i nauczyciele 
przedszkoli i szkół podstawowych. 

Nagrodą Burmistrza Miasta Ustroń wy-
różnieni zostali nauczyciele: z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Monika 
Kosińska i Katarzyna Szewieczek, z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – Maria 
Graff i Barbara Kossakowska, z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (Nierodzim) 
– Marta Weisman, z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 4 (Lipowiec) – Mał-
gorzata Heller, ze Szkoły Podstawowej nr 
3 z Oddziałami Przedszkolnymi  (Polana) 
– Barbara Maciejowska, z Przedszkola nr 
4 (Hermanice) – Dorota Pytlak, z Przed-
szkola nr 7 (Manhatan) – Rachela Luber.

Nagrody Burmistrza Miasta Ustroń 
otrzymali również: dyrektor Przedszkola 
nr 7 Jolanta Heller, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Magdalena 
Herzyk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 3 Roman Langhammer. 

Jak zawsze szykownie uroczystość po-
prowadził inspektor ds. oświaty Centrum 
Usług Wspólnych Zdzisław Brachaczek. 

                                     Monika Niemiec

... i przedszkoli.                                                                                           Fot. M. Niemiec

Do tradycji należy zapraszanie przez Burmistrza Miasta Ustroń nauczycieli i dyrek-
torów placówek oświatowych na okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, który przypada 16 października. Stara się ją kultywować burmistrz 
Przemysław Korcz, ale na czas jego kadencji przypadają kataklizmy czy to w postaci 
pandemii, czy wojny. Tym bardziej wyraził radość, że udało się spotkać osobom zwią-
zanym z oświatą oraz samorządowcom, czyli tym, którzy, jak zażartował, edukację 
utrudniają poprzez narzucanie rygorów formalnych i finansowych. 

Wyróżnieni dyrektorzy.       Fot. M. Niemiec



6                                                                                       20 października 2022 r.

„Rozmowa” – pierwsze miejsce w kategorii Ludzie ubiegłorocznego 
konkursu.                                                            Fot. Ryszard Francuz

Kategorie: I. Miasto (architektura); II. Ludzie (osoby tu miesz-
kające, zawody, wydarzenia itp.); III. Krajobraz (prezentacja 
środowiska przyrodniczego); IV. Świat oczami Ustroniaków 
(w tej kategorii zdjęcia mogą zgłaszać osoby mieszkające  
w Ustroniu lub tutaj urodzone, mile widziane zdjęcia wykonane  
w Hajdúnánás). Zdjęcie musi być w wysokiej rozdzielczości (1-2 
MB). Zdjęcie musi być zrobione w roku 2022. Jeden uczestnik 
może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w każdej kategorii tematycz-
nej (minimalnie jedno zdjęcie w jednej kategorii tematycznej).
Prace należy nadesłać do 18 listopada na adres: mdk@ustron.pl 

Wyniki konkursu będą ogłoszone 2 grudnia na FB i na stronach 
internetowych MDK „Prażakówka” oraz Miasta Ustroń. 

Uczestnik zobowiązany jest do pobrania i podpisania formu-
larza zgłoszeniowego. Więcej informacji: https://mdk.ustron.pl/
konkursy/ustron-w-oku-kamery-2022/

KONKURS PARTNERSKI 
Miasto Ustroń oraz Miejski Dom Kultury „Prażakówka” wspól-
nie z miastem partnerskim Hajdúnánás ogłaszają konkurs 
fotograficzny. 

SEGREGUJ (DO) RZECZY
KONKURS PLASTYCZNY

Miejski Dom Kultury „Prażakówka” zaprasza do udziału  
w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem „Segreguj (Do) 
Rzeczy” który współorganizujemy wraz z Przedsiębiorstwem 
Komunalnym w Ustroniu. Celem konkursu jest m.in. propago-
wanie nawyków prawidłowej segregacji odpadów i zachęcenie 
do podejmowania działań na rzecz środowiska poprzez ograni-
czenie wytwarzania odpadów. Termin składania prac upływa:  
2 listopada. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie 
www.mdk.ustron.pl w zakładce konkursy.

ANKIETA PROFILAKTYCZNA
Centrum profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa na zle-

cenie Miasta Ustroń realizuje „Diagnozę problemów społecz-
nych”. W związku z tym mieszkańcy proszeni są o uzupełnienie 
anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych 
dokumentów dla naszego Miasta, służących rozwiązywaniu prob-
lemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu 
odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy 
mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie 
w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem 
telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektro-
nicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć 
w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do badania mieszkańców: https://ustronmieszkancy.
webankieta.pl/

ŁUKASZ JEMIOŁA „NAJLEPSZE OD NAJLEPSZYCH”
21 PAŹDZIERNIKA GODZ. 19.00 / Impreza biletowana - 30 zł

Łukasz Jemioł znany wokalista, songster, gitarzysta ma na 
swoim koncie liczne realizacje telewizyjne. Jako wokalista 
wielokrotnie współpracował z Włodkiem Pawlikiem, Marylą 
Rodowicz, Januszem Radkiem, Arturem Andrusem, Andrzejem 
Lampertem, Margaret, Piotrem Bałtroczykiem, Piotrem Fron-
czewskim, Małgorzatą Kożuchowską, Maciejem Zakościelnym, 
Maciejem Miecznikowskim, zespołem Anawa Marka Grechuty.

KABARET MUMIO
28 PAŹDZIERNIKA GODZ. 19.00 / WSTĘP WOLNY 

– REZERWACJA MIEJSC OBOWIĄZKOWA
Legendarny spektakl komediowy Kabaret Mumio został przed-

stawiony publiczności już prawie 1000 razy, na scenach całego 
kraju. Kabaret Mumio jest autorskim przedstawieniem Teatru 
Epty-a, opartym na własnych tekstach i muzyce. Stworzony 
został jako kameralny spektakl teatralny w konwencji kabare-
towej. Stanowi wynik poszukiwań wywodzących się z tradycji  
i metod teatru off-owego. Odwołanie do indywidualnego poczucia 
absurdu, mającego swoje źródło w nas samych, radykalna, choć 
pełna ciepła autoironia – zwalniają przekaz z agresji i nieznoś-
nego moralizowania. 

CHARYTATYWNY JAZZOWY KONCERT FORTEPIANOWY 
ADAMA MAKOWICZA

30 PAŹDZIERNIKA GODZ. 18.00 / Impreza biletowana - 50 zł
Zgodnie z wieloletnią już tradycją Adam Makowicz każdej 

jesieni przyjeżdża do Polski, by przedstawiać słuchaczom swój 
kolejny nowy program  koncertowy. Adam Makowicz (właści-
wie: Adam Matyszkowicz), pianista jazzowy i improwizator, 
urodzony 18 sierpnia 1940 w Gnojniku (Zaolzie). W 1962 roku 
wraz z trębaczem Tomaszem Stańko utworzył grupę Jazz Darings. 
Współpracował m. in. z Andrzejem Kurylewiczem, Zbigniewem 
Namysłowskim, Urszulą Dudziak oraz zespołem Novi Singers. 
Był wielokrotnym solistą orkiestr i zespołów kameralnych: Na-
tional Symphony of Washington, London Philharmonic Orche-
stra, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestry Kameralnej 
Amadeus, Polskiej Filharmonii Kameralnej i wielu innych. Poza 
utworami jazzowymi ma w swoim repertuarze także jazzowe 
interpretacje utworów klasycznych. Pianista wydał w USA płytę 
poświęconą muzyce Fryderyka Chopina w interpretacji jazzowej. 
Odznaczony wieloma odznaczeniami cywilnymi, między innymi 
w 2005 Komandorskim Krzyżem Zasługi.

KONCERT W WYKONANIU MAGDALENY KUMOREK
4 LISTOPADA GODZ. 19.00 / Impreza biletowana - 30 zł

Koncert Magdaleny Kumorek, czyli “Love Story czyli story to 
love” będzie w charakterze one-woman show, zabawny, roman-
tyczny, pełen szalonych zwrotów akcji. Aktorka zaśpiewa, zagra 
na fortepianie i poprowadzi nas niczym przewodniczka w nie-
zwykłej podróży przez 80 polskich przebojów ostatniego stulecia, 
od międzywojnia do współczesnych hitów. Usłyszymy polskie 
przeboje od Hanki Ordonówny przez Młynarskiego i Osiecką, 
Bajm, Varius Manx, Natalię Kukulską, po Püdelsów, Maanam, 
O.N.A. czy Natalię Przybysz. 

LUNATYP
11 LISTOPADA GODZ. 19.00  / WSTĘP WOLNY

Lunatyp to zespół pochodzący z Cieszyna, który gra muzykę 
w klimatach piosenki aktorskiej, poezji śpiewanej i jazzu. Do 
ich osiągnięć należy zaliczyć: Główną nagrodę na Festiwalu 
Sfart AD 2016, Wyróżnienie na Festiwalu Danielka AD 2017, 
Laureat Festiwalu im. Kazimierza Grześkowiaka w Chorzowie 
w konkursie na piosenkę premierową AD 2017. Grupa grała 
koncerty w najróżniejszych miejscach m.in. na dachu, w piwnicy 
czy w tramwaju linii numer 20 w Katowicach! Zespół wystąpił 
także na festiwalach: -Slot Art Festiwal, -Festiwal Art+, -Śląski 
Studencki Festiwal Nauki. Wysoka wrażliwość i spokój który 
oferują zmusza do przemyśleń, zatrzymania się i zastanowienia.

USTROŃSKA 
JESIEŃ MUZYCZNA 2022 
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WSPOMNIENIE MARTY MACIEJCZEK

8 października po krótkim pobycie  
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odeszła 
w wieku 76 lat Marta Maciejczek. Urodzi-
ła się 28 sierpnia 1946 r. w Cieszynie jako 
najstarsza córka Franciszka Maciejczka 
i Zuzanny Maciejczek z domu Kubień. 
Miała dwie siostry, nieżyjącą już Annę 
oraz Irenę. Całe życie mieszkała na Go-
jach, gdzie razem z rodzicami prowadziła 
gospodarstwo. Zawodowo związana była 
z PSS Społem. Nigdy nie założyła swojej 
rodziny ale była „drugą mamą” dla swo-
ich siostrzeńców i siostrzenic. Pomagała 
w wychowaniu maluchów i wszystkich 
bardzo kochała i traktowała jak swoje 
dzieci. Pomagała również w opiekowaniu 
się osobami starszymi, których trzeba 
było wspomóc opieką, zakupami czy 
dobrym słowem. Była osobą dobrą, miłą, 

przyjacielską, uczynną i bezinteresowną. 
Pogrzeb drogiej zmarłej odbył się  

w Kościele św. Klemensa w dniu 12 
października, gdzie pożegnała ją rodzina  
i duże grono znajomych, którzy wysłu-
chali kilku słów o zmarłej:

Przyszło dziś nam pożegnać świętej 
pamięci Martę, która dla wielu z nas była 
nie tylko Martą, ale również Marteczką 
lub ukochaną Ciocią. Całe swe życie 
nasza Droga Zmarła spędziła na Gojach, 
które były jej małą ojczyzną, zaś oś jej 
wszechświata stanowiła zawsze rodzina, 
wśród której czuła się najlepiej. Natomiast 
zawodowo realizowała się w Spółdzielni 
Spożywców PSS Społem, gdzie spełniała 
się jako długoletnia pracownica księgo-
wości (a dokładniej pionu finansowego). 
Przyjaźnie zawarte w pracy towarzyszyły 
Marcie aż do końca. Była osobą przez 
wszystkich lubianą i szanowaną, miała  
w sobie wiele empatii i współczucia 
dla osób schorowanych, samotnych, po-
krzywdzonych przez los. W wolnym cza-
sie jej pasją było pielęgnowanie ogrodu, 
który był jej chlubą. Marteczka miała rękę 
do kwiatów, zachwycających i cieszących 
oko swą urodą, którymi z chęcią obdaro-
wywała bliskie jej sercu osoby. Jej dobre 
serce było zresztą powszechnie znane. 
Wszystkim imponowała swą życzliwością 
i serdecznością, z otwartymi ramionami 
przyjmowała każdego nowego członka 
rodziny. Chociaż nie miała swoich dzieci, 
ogromne pokłady miłości przelewała na 
grono bliższych i dalszych krewnych, 
empatią i opiekuńczością obdarowując 
kolejne pokolenia. W uroczym domku 
Cioci Marteczki każdy mógł odetchnąć 

od trudów dnia codziennego i znaleźć 
chwilową przystań w tułaczce życia. Przy 
jej stole każdy gość czuł się szczególnie 
ważny, a smak jej sałatki jarzynowej 
bliscy zapamiętają na zawsze. Wyrazem 
jej przywiązania do członków rodziny 
była niezwykła pamięć o urodzinach  
i ważnych wydarzeniach, zapisanych w jej 
bystrym i analitycznym umyśle. Z cierpli-
wością i niezwykłą logiką potrafiła tłuma-
czyć zawiłe dzieje familii z Gojów, dając 
bliskim niewyczerpane pokłady swego 
czasu i uwagi. Była strażniczką rodzin-
nej pamięci, przypominając wszystkim  
o nadchodzących rocznicach i jubileu-
szach. Wiernie kibicowała młodym krew-
niakom, wspierając ich przedsięwzięcia  
i sportowe pasje, jako pierwsza spiesząc 
z gratulacjami. Nasza Marteczka w swej 
skromności nigdy nie uskarżała się na 
żadne dolegliwości, cieszyły ją drobne 
rzeczy, do końca zachowała optymizm, 
emanując nim wokół. Pozostawiła po so-
bie ogromną pustkę, której nikt nie będzie 
w stanie zapełnić, opustoszałe miejsce 
przy stole, pozbawione jej uśmiechu, 
a także osamotnione klomby kwiatów, 
których jej troskliwa ręka nigdy już nie 
dotknie i nie otoczy opieką. Dziś Marta 
patrzy już na ogród Pański – pełna spo-
koju i błogości. Pozostaje nam tylko mieć 
nadzieję, że gdy pielgrzymka naszego 
życia dobiegnie końca, ponownie się  
z naszą Drogą Zmarłą spotkamy. 

Dziękujemy Ci Kochana Marto za 
Twoje dobre serce, którego cząstkę 
oddałaś każdemu z nas. Spoczywaj  
w pokoju!

CHATY ANNY 
W KATOWICACH

W ramach IV Festiwalu Góry – Literatura – Biblioteka, orga-
nizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach 
można oglądać wystawę fotografii ustronianki Anny Łęczyńskiej-
-Szczechli pt. „Architektura drewniana w Beskidzie Śląskim”. 
Zdjęcia w ramach zrobionych z drewnianych okien zdobią ściany 
Filii nr 16 katowickiej biblioteki przy ul. Wajdy 21. Spotkanie  
z autorką – etnolożką, badaczką kultury Beskidu Śląskiego od-
będzie się tamże 26 października o godz. 17. 

LEKARZ CENTRUM 
REUMATOLOGII 

W ZARZĄDZIE ESRA
Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu 

poinformowało, że kierownik bloku operacyjnego Centrum 
Reumatologii w Ustroniu dr n. med. Andrzej Daszkiewicz został 
wybrany do zarządu Europejskiego Towarzystwa Znieczulenia 
Regionalnego i Terapii Bólu 
(ESRA) na kadencję 2022-
2025. ESRA zrzesza aneste-
zjologów szczególnie zaintere-
sowanych wszelkimi rodzajami 
znieczulenia regionalnego oraz 
leczeniem bólu, w tym, prze-
de wszystkim, inwazyjnymi 
technikami leczenia bólu prze-
wlekłego. Do Europejskiego 
Towarzystwa Znieczulenia Re-
gionalnego i Terapii Bólu dr 
n. med. Andrzej Daszkiewicz 
należy od 15 lat. Ma już za 
sobą jedną 3-letnią kadencję  
w zarządzie, a w ostatnich la-
tach był przedstawicielem Pol-
ski w Radzie Delegatów ESRA.
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a korek do Kolei ciągnął się od świateł na 
skrzyżowaniu DW941 z ul. 3 Maja. 

Czantoria przeżyła istny najazd tury-
stów, bo okazja była wyjątkowa: 55-lecie 
działalności. Pogoda dopisała, ale też 
promocje i urodzinowe atrakcje. Dwa 
razy w ciągu dnia, od godz. 8.30 oraz 
od godz. 14.30 przez 55 minut bilety 
w obie strony kosztowały 5,5 zł, podczas 
gdy normalnie bilet góra-dół kosztuje 
33 zł normalny i 29 zł ulgowy, w jedną 
stronę odpowiednio 25 i 22 zł, wyjazd 
z rowerem 26 i 24 zł. To są ceny dla osób 
spoza Ustronia, bo ustroniakom Kolej 
Linowa daje duże zniżki, 15 zł za bilet 

w dwie strony, a w jedną stronę 10 zł. 
Aby skorzystać z ulgi każda osoba musi 
okazać w kasie dokument potwierdzający 
miejsce zamieszkania. 

W jubileuszową niedzielę bilety na letni 
tor saneczkowy można było kupić za 5,5 
zł za przejazd, w inne dni za 1 przejazd 
zapłacimy 12 zł, za 2-9 przejazdów 11 zł, 
od 10 przejazdów 9 zł. 

Na parkingu nie było opłat zniżkowych, 
za postój tak jak zwykle trzeba było za-
płacić jednorazowo 12 zł za samochód 
osobowy, 7 zł za motocykl. Właśnie na 
parkingu Kolei właściciele samochodów 
elektrycznych mogą skorzystać z jedynej 

w mieście stacji ładującej dostępnej 24 
godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Po godz. 9 przy górnej stacji Kolei było 
jeszcze mało ludzi. Dobry moment na spa-
cer do szczytu albo gdzieś w las na grzyby. 
Nie trzeba iść daleko, żeby nie widzieć 
już miasta, tylko srebrne pnie buków,  
i nie słyszeć gwaru głosów, a szelest gru-
bej warstwy liści pod butami. Po relaksie 
w leśnej głuszy, teren wokół dolnej stacji 
jawił się już zupełnie inaczej niż przed go-
dziną. Na scenie kapela „Kosor” z Żywca 
wykonywała górolskie pieśniczki, którym 
z przyjemnością przysłuchiwali się starsi. 
Młodsi oczekiwali na malowanie twarzy, 
wykonanie zwierzątek z balonów albo 
na miejsce w „Pracowni Lusi”, żeby pod 
okiem Lucyny Adamczyk zdobić pierniki. 

Na Czantorii nie brakuje miejsc, ofe-
rujących jadło i napoje. Można też zjeść 

(cd. ze str. 1)

ASFALT NA CMENTARZ 
Jednym z powtarzających się tematów na 

zebraniach mieszkańców Osiedla Ustroń 
Dolny, obok przestarzałego oświetlenia 
na ul. Daszyńskiego i dziurawego odcinka 
ul. Tartacznej po północnej stronie torów, 

Co innego Fabryczna, to ulica miejska  
i należało ją wreszcie wyremontować 
zwłaszcza, że służy mieszkańcom całe-
go miasta, chcącym dojechać lub dojść 
do cmentarza komunalnego. Droga jest 
wykorzystywana na co dzień, podczas 
pogrzebów, a szczególnie intensywnie 
przed Wszystkimi Świętymi. Radni na 
zebraniu obiecali, że asfalt na Fabrycznej 
zostanie położony jeszcze w październiku. 
W ostatni weekend trwała geodezyjna 
inwentaryzacja przed odbiorem.      (mn)

O godz. 9 było jeszcze pustawo i obsługa miała czas na ostatnie 
przygotowania. Potem pod bramką z liczbą „55” zrobiono setki zdjęć. 

Wędrówka od górnej stacji na szczyt trwa od ponad pół wieku. Kiedyś 
trzeba było bardzo uważać, żeby nie przekroczyć granicy.  

5,5 ZŁ Z OKAZJI 55-LECIA

była nawierzchnia końcowego odcinka 
ul. Fabrycznej, prowadzącego pod wia-
duktem do cmentarza komunalnego. Nie 
inaczej było na ostatnim, wrześniowym 
spotkaniu. Radni dzielnicy Mirosław 
Szuba i Dariusz Śleziona tłumaczyli, że 
lampy należą do Tauronu, a zniszczony 
kawałek Tartacznej do PKP i negocjacje 
z tymi monopolistami to syzyfowe prace. 

Fot. M. Niemiec
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wałówkę przywiezioną z domu, siedząc 
na drewnianych ławach albo na leżakach, 
z których korzysta się bezpłatnie. Jest też 
schludna toaleta za 2,5 zł. 

Czantoria jest atrakcyjna o każdej porze 
i można się na nią dostać przez cały rok 
dzięki uruchomionej w 1967 roku Kolei 
Linowej. Jej zimowa odsłona to temat 
na odrębny artykuł, który z pewnością 
powstanie przed sezonem narciarskim. 
Czantoria i jubileuszowa, i powszednia 
jest cudownym miejscem, które daje spor-
towy wycisk albo odpoczynek. Może być 
celem wędrówki albo punktem wyjścia 
na beskidzkie szlaki. Można ją zdobyć 
wędrując jednym z kilku szlaków albo 
wjechać na nią, jeśli mamy ograniczoną 
sprawność. To góra możliwości dlatego 
trzeba wierzyć i życzyć sobie, że osta-
tecznie uda się zrealizować niezwykłą 

inwestycję – ścieżkę w koronach drzew. 
Zainteresowanych aktualnymi infor-

macjami o funkcjonowaniu miejskiego 
przedsiębiorstwa Kolej Linowa „Czan-
toria” odsyłamy do majowej sesji Rady 
Miasta Ustroń, podczas której przed-
stawiono sprawozdanie z działalności 
spółki za 2021 rok. Podobne zestawienia 
przedstawiane są radnym co roku. Można 
je znaleźć na stronie ustron.esesja.pl

Tekst i foto: Monika Niemiec

Gdy na przełomie lat 50. i 60. XX wieku 
prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Katowicach planowało budowę 
centrum uzdrowiskowego w Ustroniu 
postanowiło o budowie jednej z najważ-
niejszych atrakcji turystycznych Beski-
du Śląskiego – wyciągu na Czantorię. 
Decyzję o budowie podjęto w 1962 r. 

Inwestycję szacowano na 7 mln zł. Wy-
ciąg krzesełkowo-gondolowy miał mieć 
długość 1,2 km od hotelu w Polanie na 
szczyt, czas jazdy – 10 min., rotacja 150 
osób na godzinę. Pod szczytem miało 
powstać schronisko na 50 miejsc noclego-
wych z restauracją. Ostatecznie budowa 
rozpoczęła się w 1965 roku. Brak wówczas 
na Śląsku Cieszyńskim wykonawców po-
szczególnych inwestycji był bolączką dla 
władz. Fakt ten powodował opóźnienia  
w realizacji różnych obiektów, w tym 
wyciągu na Czantorię. Nie udało się do-
trzymać planowanego terminu oddania 
do użytku wyciągu, wyznaczonego na 
22 lipca 1967 r. Po wielu problemach 
związanych m.in. ze spaleniem się stare-
go schroniska PTTK na szczycie wyciąg 
wystartował jesienią 1967 roku. 

                        (na podst. czantoria.net)

CENTRUM MONITORINGU uzasadnionymi prawnie wnioskami i do-
tyczyć konkretnych zdarzeń. Przechodnie 
smucą się, że wycinane są rośliny, ale nie 
szkoda róż, gdy celem bezpieczeństwo 
mieszkańców i parking dla pracowników  
i interesantów. Docelowo centrum ma dzia-
łać w trybie 24-godzinnym, więc potrzeba 
określonej liczby osób do obsługi.  (mn)  

Trzyletni proces instalowania monito-
ringu w mieście zakończy się w przyszłym 
roku. Im bliżej finału, tym więcej kamer 
na mieście i tym bardziej zaawanso-
wane są prace przy tworzeniu centrum 
systemu monitoringu, które mieścić się 
będzie w budynku biblioteki z wejściem 
od strony boiska. Centrum zajmie trzy 
pomieszczenia pod naszą redakcją. Jedno 

pomieszczenie będzie wykorzystywane na 
obserwowanie sytuacji w mieście, drugie 
będzie techniczne, a trzecie służyć ma 
obsłudze interesantów np. policji, straży 
pożarnej, miejskiej itd. Osoby postronne 
nie mogą mieć dostępu do sali operacyj-
nej, a ewentualne udostępnianie i prze-
kazanie jakichkolwiek materiałów nawet 
służbom mundurowym musi być poparte 

Miło spotkać krajanów. Na szlaku (od lewej): Andrzej i Barbara Branc, 
Arkadiusz i Marta Sikorowie oraz Wiesława i Jan Sikorowie. 

Firma Andrzeja Więcławka powstała w 1968 r., teraz prowadzi ją 
syn Marek z żoną Joanną. Ma na koncie miliony wywołanych zdjęć. 

Fot. M. Niemiec
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Justyna Bednarek 
„Kura Krystyna i jej banda”

Kura Krystyna to dyrektorka zagrody „Stokrotka”. 
Jest ruda, grubiutka i mądra! Cieszy się szacun-
kiem i sympatią wszystkich mieszkańców. Dlatego 
kiedy wpada w tarapaty, indyk i kogut nie wahają 
się ani chwili, by jej pomóc.
Składam słowa, pierwszy poziom serii „Czytam so-
bie”, to wspaniały początek nauki czytania. Proste 
i zabawne historie są dziełem wybitnych polskich 
autorów. Opowiadania napisane są krótkimi zda-
niami. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie,  

a zamieszczone po bokach stron wyrazy w ramkach służą do ćwiczenia głosko-
wania. Ilustracje najlepszych polskich twórców są harmonijnym uzupełnieniem 
czytanego tekstu. Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków.

Marie Muravski, 
Anna Starobiniec „Skubaniec”
Zbrodnia i kara, wierność i zdrada, rozpacz  
i nadzieja – czwarty tom serii zaskakujących  
i trzymających w napięciu zwierzęcych kry-
minałów.
To najdziwniejsza sprawa, z jaką Borsuk Starszy 
zetknął się w swojej karierze. Jakiś skubaniec 
wyrywa pióra ptakom z Dalekiego Lasu. Jego 
ofiarą padli właśnie Puszczyk Paser i kukułka 
Madam Kuku. Co gorsza, głównym podejrzanym 
jest przybrany syn Borsuka, były policjant Borsu-

kot. Wbrew wszystkiemu Borsuk Starszy wierzy w jego niewinność. Tylko jak 
zdoła ją udowodnić? Brak snu, przepracowanie i rządząca się w komisariacie 
agentka specjalna Supermysz nie ułatwiają mu zadania…

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.

Ta targu i w kwiaciarniach już pysznią się swoją urodą chry-
zantemy i wielobarwnym kwieciem przyciągają klientów, to 
znak, że nadchodzi 1 listopada i święto, które w polskiej kultu-
rze ma wyjątkowe znaczenie. Tygodnik „Przegląd” zamieszcza  
w internecie opis tych swoistych przygotowań: „Zawody na naj-
bardziej kiczowato-bogate przybranie grobu bliskich właśnie się 
rozpoczęły. Już od początku października w marketach zalegają 
ogromne palety ze zniczami wszelkiej maści. Kolorowe serca, 
popękane kule, plastikowe aniołki i róże, tu złoty Jan Paweł II, 
tam świecąca na niebiesko figurka Jezusa. Bogactwo i przepych, 
jak to na Wszystkich Świętych i Zaduszki przystało, bo wiadomo 
– im więcej postawi się na grobie, tym lepiej. Pod tym względem 
Polacy są ewenementem w Europie”. 

Co roku wydatki w skali kraju na ten cel przekraczają ponad 
miliard złotych, a z tego na same znicze wydaje się około 600-
700 mln zł. Ich producenci podkreślają, że rodacy w większości 
kupują te najtańsze, o najmniej przyjaznym dla środowiska 
składzie. Wszyscy tłumnie odwiedzają groby swoich bliskich, 
natomiast po tym święcie za cmentarnymi ogrodzeniami piętrzą 
się góry śmieci. To żałosny skutek zaduszkowej tradycji, która 
co roku wytwarza w naszym kraju około 3 miliony ton odpadów. 
Tyle kosztuje chwila zadumy przy udekorowanych zniczami  
i sztucznymi wiązankami grobach osób bliskich. 

Niby znicze są szklane, więc wydaje się, że można je wyrzucić 
do zielonego pojemnika. Niestety, tak nie jest – one często mają 
inny skład chemiczny niż butelki i słoiki, więc topią się w innej 
temperaturze i nie nadają się do recyklingu. Wiele z nich ma 
też na stałe przyczepione plastikowe elementy albo pobrudziły 
się stearyną – w takich wypadkach znicze powinny wylądować  
w pojemniku na odpadki zmieszane. Podobnie jest ze zużytymi 
plastikowymi wkładami i zniczami ceramicznymi. 

A zatem jak do tradycji wprowadzić eko rozwiązania podpo-
wiadają respondenci pytani przez portal dzieńdobrytvn.pl: 

1. Zakupiony, szklany znicz może być wykorzystywany wielo-
krotnie, wówczas wystarczy wymieniać wkłady. Nie warto brać 
udziału w „zniczowym wyścigu” i zastawiać całych nagrobków 
jak największą ich ilością, aby tylko wyglądały bardziej „presti-
żowo” niż te sąsiednie.

JAK BYĆ EKO 
W ŚWIĘTO ZMARŁYCH?

RECYKLING 
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 36:
Podaj przykład ekologicznej dekoracji grobu.

 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 28 października.*       

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 34:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem 
Ustronia otrzymuje: * Stanisław Sajan z Norwegii, Estera Bujok 
z Ustronia, ul. Lipowska oraz Andrzej Mazurczyk z Kobióra.

2. Wieńce i wiązanki z elementów naturalnych można przy-
gotowywać samodzielnie lub wykorzystywać te zakupione  
z prawdziwych roślin i przekształcać je dodając świeże gałązki. 

3. Chryzantemy w doniczkach, gdy je przypilnujemy, żeby nie 
wyschły, tak samo np. wrzosy, podlewamy i przed przymrozkami 
zabieramy do domu. Gdy przekwitną trzeba je mocno przyciąć, 
przykryć czymś, żeby nie zmarzły i po zimie mieć znowu zielone, 
a jesienią kwitnące. 

Wiele osób ma ukierunkowanie na nadmierne przyozdabianie 
grobów w Święto Zmarłych zamiast mieć formę stałej, regularnej 
opieki nad miejscami pochówków. Członkowie grupy Zero Waste 
Polska promują akcję #mniejśmieciwiecejpamięci. Podkreślają, 
że ograniczenie konsumpcjonizmu i chęci „pokazania się” jest 
równie istotne, co ograniczenie plastiku. Może warto się w tym 
grobowym szaleństwie na chwilę zatrzymać i zadać sobie pyta-
nie, czy naprawdę niezbędne jest kilkanaście zniczy na każdym 
grobie? Czy w ogóle te znicze i paskudne sztuczne kwiatki są 
potrzebne? Może warto pomyśleć, co tak naprawdę jest najważ-
niejsze w obchodach tego święta?                       Lidia Szkaradnik

Po Święcie Zmarłych na cmentarzach piętrzą się góry śmieci.
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W dawnym Ustroniu

Po naszymu...
kopiaste wózki rozmaitego towaru, to se pomyślym, na dlo 
smiłowanio, dyć miyjcie kapke umiaru. 

Tóż ludzie roztomili nie dobijejcie tym czarnowidztwym 
siebie i inszych wokoło. To prowda, że niejednymu nielza jako 
to prawióm zwiónzać końca z kóńcym, ale przeca dycki może 
być jeszcze gorzij. Tóż póki co radujmy sie, że tej wojny u nas 
jeszcze nima, bo doprowdy nie wiadomo jako sie to wszystko 
jeszcze skończy. Jakosi trzeja se dać rade, pumóc inszym, dyć 
je moc ludzi, co sie majóm gorzij łod nas. Trzeja też nauczyć 
sie łoszczyndzanio i skromniejszego życio, tak jako żyli nasi 
łojcowie, kierzi też mieli swoji smutki i radości jako kożdy  
z nas, a przeca nie było takigo narzykanio. 

Posłóchejcie też jak nejmiyni, co w tym szklanym pudle bul-
czóm, to bydziecie zdrowsi, bo tam jyno jątrzóm i chcóm isto 
coby ludzie byli spanikowani i ganc zdziwoczeli. Nie dejcie sie 
zwariować, a kierujcie sie sercym i rozumym. 

                                                                    Staro ustrónioczka

Jako sie mocie 
ludeczkowie mili

Niewiesiołe czasy nastały, ale przeca skwóla tego nie 
trzeja łod rana do śćmiywka jowejczeć. A kaj kiery Ci 
sie na ceście napatoczy, to zaroziutko zaczyno swojóm 
śpiywke. A to, że fórt sie szmatle łod maściorza do 
maściorza, że lyki sóm drogi, a mało co pumoże na roz-
maite boleści. A gor już nielza wyposłuchować, ło tym 
że wóngiel drogi, a jeszcze go nielza kupić, że wszycko 
drożeje i nie wiadomo czy pyndzyji styknie skwóla tej 
drożyzny. Wiym, że niejednymi sie nie przelywo, ale jak 
sie człowiek podziwo, że w sklepach ludzie wywożóm 

Dziś, zgodnie z życzeniem Czytelników, z pewną nostalgią 
przenosimy się do Ustronia dolnego z początków lat 80. XX w. 
Na zdjęciu prezentuję Bergerówkę, której losy krótko przytoczę. 
Budynek ten na przestrzeni ostatniego stulecia niewiele się zmie-
nił. W okresie międzywojennym, a zapewne i wcześniej, mieścił 
on niedużą piekarenkę, słynącą z najprzedniejszych wyrobów. 
Specjalnością zakładu były ponoć kajzerki z masłem i ementale-
rem, a także „mikołajki” z ciasta, na dodatek zakład dysponował 
własnym kurierem dostarczającym świeże pieczywo szanownej 
klienteli. Maksymilian Berger – postawny i wąsaty mistrz pie-
karski, będący właścicielem całej nieruchomości, dbał, aby jego 
interes był jednym z najelegantszych miejsc w Ustroniu. Sielankę 
tę zburzył wybuch II wojny światowej. Jak podaje Józef Pilch, 
Niemcy mianowali Bergera komendantem nad Żydami, pozwala-
jąc mu pozostać we własnym mieszkaniu, skąd udzielał pomocy 
swym współwyznawcom. Wszystko skończyło się 24 lutego 1940 
r., kiedy to pod dom piekarza zajechał samochód, z którego wy-
siedli dwaj gestapowcy, strzelając do przedsiębiorcy w jego włas-
nym mieszkaniu. Bezpośrednio 
potem podjechał furmanką do-
rożkarz Gross, wioząc przygo-
towaną już skrzynię, a wrzuco-
ne do niej zwłoki pochowano 
na cmentarzu komunalnym. 
Było to pierwsze, wstrząsające 
dla mieszkańców morderstwo, 
dokonane przez okupanta na 
terenie Ustronia. Po II wojnie 
dawny majątek Bergera został 
upaństwowiony i przejęty przez 
Powszechną Spółdzielnię Spo-
żywców „Społem”. W okre-
sie, kiedy została wykonana 
prezentowana obok fotografia,  
w dawnej Bergerówce, pod 
ówczesnym adresem ul. 22 
Lipca 35 (dziś dla odmiany 
jest to ul. I. Daszyńskiego 55), 
mieściła się słynna drogeria, 
zaopatrująca Ustroń i okolice 
w deficytowe artykuły kosme-
tyczno - chemiczne w trudnych 
czasach PRL. W pierwszej po-
łowie lat 80., w początkach 
mojej edukacji, często, powra-
cając ze szkoły, podziwiałyśmy 
z koleżankami długie kolejki, 
oznaczające, że do drogerii 

„rzucono” jakiś rarytas. Pewnego dnia, za namową przyjaciółki, 
dzielnie ustawiłyśmy się w kolejce, nawet nie wiedząc, za czym 
stoimy. Ogonek szybko się posuwał i wkrótce usłyszałyśmy, 
że cenny łup, to kultowy krem Nivea w granatowym pudełku. 
Udało mi się dostać aż 2 sztuki i byłam z siebie bardzo dumna aż 
do chwili, gdy okazało się, że nie mam czym zapłacić, o czym 
w ogóle wcześniej nie pomyślałam. Bezradnie, jak to 7-latka, 
obejrzałam się za siebie i wtedy każda osoba, stojąca za mną  
w kolejce, wyciągnęła rękę, oferując mi pieniądze! Przyjęłam je 
od pewnej znajomej pani, której mama niezwłocznie pożyczkę 
oddała. Chociaż minęło już prawie 40 lat, nadal wzrusza mnie 
ten akt bezinteresownej kolejkowej chęci pomocy. Nie jestem 
pewna czy w obecnych czasach każdego byłoby stać na podobny 
gest. Warto dodać, iż od północy sąsiadowała z Bergerówką kul-
towa masarnia Roberta Grűnkrauta. Zabudowania te do czasów 
obecnych niewiele się zmieniły, tworząc niepowtarzalny klimat 
żydowskiej części dolnego Ustronia. 

                                       Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie
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Burmistrz Korcz mówił o tym, że 
emerytowani nauczyciele podczas swojej 
pracy zawodowej przeżyli wiele róż-
nych perturbacji, ale obecny czas jest 
wyjątkowo trudny ze względów finan-
sowo-gospodarczych i programowych 
i przeżywamy okres dużego niepokoju. 
Na to nałożyła się wojna na Ukrainie  
i w jej konsekwencji w ustrońskich szko-
łach uczy się 350 dzieci uchodźców, co 
jest wyzwaniem i dla samorządu, i dla 
nauczycieli. Dodawał, że bieżąca dzia-
łalność oświaty w Ustroniu w prawie 

WRÓĆCIE DO SZKÓŁ

60 procentach jest finansowana przez 
miasto i podobnie wygląda to w całym 
kraju. Pokrywamy też 100 procent wy-
datków na infrastrukturę. Przemysław 
Korcz powiedział, że to, kim jest dzisiaj 
zawdzięcza nauczycielom. Jest dumny z 
tego, że podstawy kształcenia przyjął w 
Ustroniu, i zawsze to podkreśla. NIe tylko 
jemu pozwoliły osiągnąć życiowe cele. 
Dziękował za pracę włożoną w kształ-
cenie młodych ludzi, często kosztem ro-
dziny i czasu wolnego. Życzył zebranym 
zdrowia, bo bez tego nie ma nic. 

Przewodniczący Janik powiedział, że 
przewrotnie wyrazi życzenie dla siebie. 
Pragnąłby, żeby nauczyciele zebrani 
w sali widowiskowej Miejskiego Domu 
Kultury „Prażakówka” wrócili na chwilę 
do szkół, ale nie po to, żeby uczyć mate-
matyki czy biologii, tylko, żeby pokazać 
młodym nauczycielom, jak uczyć. Jak 
uczyć postaw, zaangażowania społecz-
nego, szacunku dla osób starszych, sza-
cunku dla zawodu nauczyciela. Tego mu 
osobiście brakuje we współczesnej szko-
le i tym bardziej składa wyrazy wielkiej 
wdzięczności za wiele lat służby i za to,  
co emerytowani nauczyciele zrobili dla 
pokoleń ustroniaków. 

Marcin Janik wyraził nadzieję, że 
spotkanie będzie okazją do wspomnień  
o pedagogach, którzy już odeszli, a ze 
swojej szkoły wspominał m.in. Bogu-
sława Binka i Henriettę Skorę-Mojeścik. 

Po części oficjalnej wystąpiły ustroń-
skie dzieci, a potem przy kawie, herbacie  
i ciasteczku rozmawiano o tym, co u kogo 
słychać i wspominano dawne szkolne 
czasy.                                                  (mn)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej z emerytowanymi nauczycielami spotkał się bur-
mistrz Ustronia Przemysław Korcz – absolwent Jedynki i przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń Marcin Janik – absolwent Dwójki oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
w Ustroniu Sylwia Moskal. Przybyłych powitała Joanna Iskrzycka-Marianek inspektor 
CUW – absolwentka Dwójki, która na wstępie podziękowała nauczycielom i pracow-
nikom placówek oświatowych za serce, które włożyli w swoją pracę, bo dzięki ich 
zaangażowaniu młodzi ludzie mogli iść w świat z podniesioną głową. 

Znaczące sukcesy wielu ustroniaków to zasługa wysokiego poziomu nauczania w naszych szkołach - podkreślali przedstawiciele samorządu.

Fot. Jacek Nieurzyła

Fot. Jacek Nieurzyła

Fot. Jacek Nieurzyła Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec
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RAK 
TO
NIE 

WYROK

Fotograf Witold Spiess pozytyw.net

Każdego roku na raka zapada 130 ty-
sięcy osób.

Rak piersi jest najczęściej wystę-
pującym nowotworem złośliwym  
u kobiet.

Rak piersi jest drugą po raku płuc przy-
czyną największej umieralności kobiet 
w Polsce.

Ryzyko zachorowania na raka piersi 
wzrasta wraz z wiekiem.

We wczesnym stadium nowotwór nie 
powoduje żadnych dolegliwości.

Diagnostyka raka nie jest kosztowna ani 
inwazyjna.

Każdego roku na nowotwór piersi zacho-
ruje 30 na 100 tysięcy kobiet.

Co piąta kobieta lecząca się onkologicz-
nie choruje na raka piersi. 

Halina Byrska Karolina Fojcik-Pustelnik

Aleksandra Klimek

Dorota Poppek Justyna Banaś

Natalia Mijal

Barbara Tomiczek Anna Kluz

Październik już od wielu lat uznawany 
jest na całym świecie za miesiąc świa-
domości raka piersi. Jego symbolem jest 
różowa wstążka. Za nami Europejski 
Dzień Walki z Rakiem Piersi, obchodzo-
ny 15 października i tego właśnie dnia 
w mediach społecznościowych zaist-
niała piękna kampania profilaktyczna.  

Kobiety z Ustronia zorganizowały bra-
wurową i przekonującą akcję edukacyjną, 
w ramach której powstały dwie serie 
sugestywnych zdjęć. Na pierwszą skła-
dają się portrety pań trzymających karty 
z przemawiającymi do serca i głowy in-
formacjami, które zamieszczamy poniżej. 
Mają one skłonić kobiety do zadbania 
o swoje zdrowie i wykonywania badań. 
Druga seria to wymowne i pogodne akty 
z przymrużeniem oka.                                    (mn)
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

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

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

Wynajmę mieszkanie w cen-
trum Ustronia ok. 25 m2 w pełni 
wyposażone. 507-400-150.

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

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

W spokojnej dzielnicy Ustro-
nia do wynajęcia wyposażone 
mieszkanie o powierzchni ok. 
70m2. 691-331-647. 

Wynajmę nowe mieszkanie  
w centrum Ustronia ok. 60 
m2 w pełni wyposażone. 507-
400-150.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

JUBILEUSZ W LIPOWCU
12 października w Szkole Podstawowej nr 5 w Lipowcu uroczy-

ście obchodzono 40. rocznicę oddania do użytku nowego budynku 
szkoły. Z tej okazji w uroczystości wzięli udział: burmistrz Ireneusz 
Szarzec, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, kierow-
niczka Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych Bożena Dziędziel, 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM Danuta 
Koenig, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
RM Bogusława Rożnowicz, przewodnicząca miejskiego oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Ewa Lankocz. Wszystkich witała 
dyrektorka szkoły Dominika Jucha, w tym także byłych nauczycieli  
i dyrektorów, w szczególności inicjatora wzniesienia nowego budynku 
Józefa Balcara i poprzedniego dyrektora Marka Konowoła. 

DZIEŃ EDUKACJI
– Spotykamy się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To radosne 

święto dla wszystkich pracowników oświaty i dla nas, że możemy 
się spotkać w tym gronie - mówiła naczelnik Danuta Koenig na 
wstępie spotkania władz samorządowych z pracownikami oświaty. 
Przybyli dyrektorzy placówek oświatowych, a władze samorządowe 
reprezentowali: przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  
i Turystyki Bogusława Rożnowicz, wiceburmistrz Jolanta Krajewska-
-Gojny, skarbnik miasta Aleksandra Łuckoś, przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Malina, burmistrz Ireneusz Szarzec, sekretarz mia-
sta Ireneusz Staniek. Ustroński Związek Nauczycielstwa Polskiego 
reprezentowała przewodnicząca Ewa Lankocz.

POWRÓT KAROLINY
Karolina Lampel-Czapka wraca na tor! Podobnie jak w ubiegłym 

roku, dziewięciokrotna mistrzyni Polski zaliczy Epilog – sześcio-
godzinny wyścig na Automotodromie Brno, tradycyjnie kończący 
sezon w Czechach. Zmienniczką Karoliny będzie Słowaczka 
Michaela Peskova. Karolina: – Jestem bardzo szczęśliwa, że 
pierwszy raz w tym sezonie pościgam się na torze. Od początku 
tygodnia o niczym innym nie myślę. Po długiej przerwie, wresz-
cie będę mogła pojeździć. Tyle frajdy ile ten wyścig, już dawno 
nie dał mi żaden inny.                                          Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 18.10.2012 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
20.10 godz. 16.00 Spotkanie ze Sławomirem Szmalem, hala spor- 
      towa SP 1
21.10 godz. 18.00 Koncert organowy B-A-C-H w wykonaniu prof. 
      Juliana Gembalskiego, Kościół	ap.	Jakuba	Starszego
21.10 godz. 18.00 Wykład: „Wpływ substancji psychoaktywnych 
      w tym narkotyków na zachowanie autoagresyw- 
      ne wśród dzieci i młodzieży”, budynek	Chrześ- 
	 	 	 	 	 	 cijańskiej	Fundacji	Życie	i	Misja
21.10 godz. 19.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Łukasz Jemioła  
      „Najlepsze od najlepszych”, MDK	Prażakówka	 
	 	 	 	 	 	 (impreza	biletowana)
24.10 godz. 14.00 Poplenerowy wernisaż wystawy „Ogólnopolski 
      Plener Malarski – Jaszowiec 2022”, Dom Wy- 
	 	 	 	 	 	 poczynkowy	„Nauczyciel”	w	Jaszowcu	
26.10 godz. 17.00 Spotkanie podróżnicze z Emilią Dudek pt. „Śla- 
      dami Inków: Peru i Boliwia”,	Czytelnia	Biblioteki 
	 	 	 	 	 	 Miejskiej
28.10 godz. 19.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Kabaret Mumio,  
      MDK	Prażakówka
29.10 godz. 14.00 IV liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - LKS Błyskawica 
      Drogomyśl, stadion	ul.	Sportowa
30.10 godz. 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Adam Makowicz, 
      charytatywny jazzowy koncert fortepianowy,  
      MDK	Prażakówka	(impreza	biletowana)

42/2022/6/R

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

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
22.10 Centrum  ul. Daszyńskiego 8  33 854-57-76
23.10 Centrum  ul. Daszyńskiego 8  33 854-57-76

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

Piętrowa kolej jubileuszowa.                                     Fot. M. Niemiec
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Mat w dwóch posunięciach.                                       W. Suchta           

Mokate	pobudza	myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 40: H e5

KĄCIK SZACHOWY

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) dobierał się do świerków w ustrońskich lasach, 
8) wynik dzielenia, 9) efekt pracy architekta, 10) eskorta–świta, 
12) rodzaj tkaniny, 14) hiszpański taniec ludowy, 15) morskie 
parzydło, 16) bez grosza przy duszy, 19) jedność – zgoda, 
22) imię żeńskie, 23) wyraz twarzy, 24) skórzane naczynie 
na wodę.
PIONOWO: 2) stolica najmniejszego województwa  
w Polsce, 3) ustrońska dzielnica, 4) ogon lisa, 5) polowanie  
w terenie, 6) rodzaj kurtki, 7) literat, 11) bajkowy nakrywa się,  
13) wypowiada się w imieniu szefa, 17) piękny kwiat ogrodowy,  
18) nad zlewem, 20) brzmi w  operze, 21) koń czystej krwi.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 28 października.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 40

KOLOROWE PARKI

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:* Maciej Wałaski z Ustronia, ul. 
Partyzantów. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2014 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. 

42/2022/5/R
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Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Bingo Hermanice, Euro Sklep (dawna Savia), Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, Groszek obok TBS, HERMES Nierodzim, Informacja 
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Numer zamknięto: 17.10.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 24.10.2022 r.

Aleksander Bejnar.                                                                                     Fot. Łukasz Bielski

EMOCJONUJĄCA KOŃCÓWKA
1 LKS Unia Turza Śląska 24 21:10
2 KS Polonia Łaziska Górne 24 16:6
3 GKS Gwarek Ornontowice 21 23:21
4 KP GKS II Tychy S.A. 19 19:14
5 MRKS Czechowice-Dziedzice 18 15:11
6 TS Podbeskidzie II BB. S.A. 17 22:11
7 KS Spójnia Landek 14 23:17
8 LKS Decor Bełk 14 17:17
9 LKS Czaniec 14 13:14
10 LKS Orzeł Łękawica 14 17:19
11 KS ROW 1964 Rybnik 13 18:20
12 LKS Błyskawica Drogomyśl 13 11:15
13 LKS Drzewiarz Jasienica 13 12:19
14 MKS Lędziny 11 14:19
15 KS Kuźnia Ustroń 8 13:25
16 Unia Racibórz Sp. z o.o. 7 11:27

IV Liga (Śląsk - grupa II)

     KS Kuźnia Ustroń - KS Polonia Łaziska Górne - 1:1 (0:0)

Sobotni rywal Kuźni Ustroń był fawory-
tem tego spotkania, gdyż jest wiceliderem 
tabeli w rozgrywkach piłkarskiej IV ligi 
śląskiej, na dodatek niepokonanym w 
rundzie jesiennej. Polonia Łaziska Górne 
przyjechała pod Czantorię po 3 punkty, 
ale wyjechała tylko z 1, choć do 90 min. 
wydawało się, że jednak zwycięzcami zo-
staną goście. Wprawdzie sędzia nie uznał 
bramki, którą strzelili w pierwszej poło-
wie, ale ta zdobyta w 80. minucie nie pod-
legała dyskusji. Akcja zaczęła się w środku 
boiska podaniem do napastnika. Ten przed 
polem karnym minął naszego obrońcę 
i skierował piłkę po ziemi w długi róg. 
Bramkarz jej nie dosięgnął. W ostatnich 
minutach meczu podopieczni Ryszarda 

Kłuska walczyli jak lwy, a kibice łapali się 
za głowy, gdy po kolejnych akcjach wciąż 
nie było gola dla gospodarzy. W końcu, 
już w doliczonym czasie gry ustrońscy 
piłkarze doprowadzili do remisu. Po rzu-
cie rożnym piłkę spod bramki wybili 
obrońcy, przejął ją nasz zawodnik, dośrod-
kował celnie na pole karne i akcję zakoń-
czył Pedro Joao. Gdy piłka wylądowała  
w bramce rywali, na trybunach rozległy 
się entuzjastyczne okrzyki. 

Skład: Skocz, Jaworski, Michalski, Pala 
(Fiedor 30’), Essama, Ligocki, Pietraczyk, 
Bujok, Donavan (Grzybek 60’), Wania, Joao. 

22 października o godz. 15.00 Kuźnia 
zagra na wyjeździe z Drzewiarzem Jasie-
nica.                                                            (mn)

IV LIGA

W czwartej kolejce drugoligowych 
zmagań ustrońscy szczypiorniści udali 
się do Kielc, gdzie zamierzali powalczyć 
o pierwsze punkty w tym sezonie. W po-
przednich rozgrywkach miejscowi upla-
sowali się na ostatnim miejscu w ligowej 
stawce, jednak po letnich wzmocnieniach 
zawodnikami z między innymi Superligo-
wym doświadczeniem, jest to diametralnie 
inna drużyna. W nieco innej sytuacji 
kadrowej jest MKS, który niezmiennie 
stawia na swoich utalentowanych wy-
chowanków – wystarczy wspomnieć, że 
średnia wieku naszych rodzimych zawod-
ników w meczu z Wybickim wyniosła 
mniej niż 19 lat! Kielczanie w pierwszym 
fragmencie spotkania pokazali większe 

obycie na tym poziomie rozgrywkowym 
i na przerwę udali się prowadząc sześcio-
ma bramkami. Po zmianie stron ambitnie 
walczący ustronianie starali się odrobić 
straty, jednak w finalnym rozrachunku 
musieli pogodzić się z przegraną.

Kolejnym przeciwnikiem podopiecz-
nych trenera Piotra Bejnara byli najlepsi 
juniorzy polskiego i europejskiego po-
tentata, a więc VIVE II Kielce. Pierwsze 
minuty tej rywalizacji były niezwykle wy-
równane, jednak w kolejnych fragmentach 
spotkania na minimalne prowadzenie wy-
szli faworyzowani przyjezdni i to oni udali 
się na przerwę w lepszych nastrojach. Po 
przerwie ustronianie dotrzymywali kro-

II LIGA UKS SMS Wybicki Kielce – MKS Ustroń 35:27 (19:13)
MKS USTROŃ – KS VIVE II KIELCE 20:31 (8:13)

1 SPR Górnik Zabrze 4 12 151:92
2 KS Vive II Kielce 4 12 145:105
3 SMS ZPRP III Kielce 4 12 141:115
4 UKS SMS Wybicki Kielce 5 12 162:148
5 SPR Grunwald Ruda Śl. 5 9 148:129
6 MOSiR Bochnia 5 9 127:128
7 AZS AGH II Kraków 5 8 146:136
8 HLB Tężnia Busko-Zdrój 5 7 142:122
9 SUMKS Jedynka Myślenice 4 6 107:108
10 UKS 31 Rokitnica Zabrze 4 0 119:142
11 SPR Stal Mielec 4 0 98:149
12 Hutnik Kraków Handball 5 0 116:171
13 MKS Ustroń 5 0 110:167

II LIGA GRUPA 4

KIELECKIE BOJE

ku rywalom aż do czterdziestej minuty. 
Wówczas podopieczni trenera Piotra Bej-
nara zanotowali gorszy czas, co boleśnie 
wykorzystali kielczanie „oddjeżdżając” 
na bezpieczne prowadzenie. Ustrońscy 
szczypiorniści po pięciu rozegranych 
spotkaniach nie mają na swoim koncie ani 
jednego punktu, jednak klub nie zamierza 
zmieniać obranej drogi i w dalszym ciągu 
chce stawiać na swoich zdolnych wycho-
wanków. W następnej serii gier MKS 
Ustroń czeka wyjazd do Bochni, gdzie 
celem będzie pierwsza wygrana w sezonie.

MKS Ustroń w tych dwóch spotkaniach 
reprezentowali (w nawiasie łączna liczba 
bramek): Jan Cieślar, Piotr Browarczyk – 
Mateusz Cieślar (12), Łukasz Gogółka (9), 
Marcin Białkowski (8), Szymon Gogółka 
(8), Przemysław Polok (4), Piotr Gawlas 
(3), Krzysztof Bielesz (1), Aleksander Bej-
nar (1), Krzysztof Markuzel (1), Łukasz 
Szczęsny, Wojciech Chmura, Dominik 
Siekierka, Marcin Siekierka.

                              Arkadiusz Czapek

*   *   *


