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ROWEROWA 
RÓWNICA

W MIEJSCU
SYNAGOGI

LISTY

W piątek odebrano ogrodzenie boiska Kuźni z nowymi piłkochwytami. W niedzielę grali juniorzy i zauważyli, że piłka przeleciała przez 
siatkę. Okazało się, że ktoś zadał sobie sporo trudu i w nowych siatkach wyciął 18 otworów, takich jak na zdjęciu.                Fot. W. Suchta

(cd. na str. 6)

21 września w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park 
Poniwiec odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Poniwiec. 
Prowadził je przewodniczący Zarządu Osiedla Sławomir Zwar-
doń. Obecny był przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz, radny 
z dzielnicy Roman Siwiec, sekretarz miasta Ireneusz Staniek oraz 
strażnicy miejscy. 

W  KRÓTKICH  SPODENKACH

ZDW  WYMIENI
ZNAK  NA  DW 941

O znaku ograniczającym widoczność przy wyjeździe z ul. A. 
Brody na ul. Katowicką pisaliśmy w poprzednim numerze GU 
(obecnie znak jest zdjęty). Niezależnie, końcem sierpnia sprawą 
zajęła się Straż Miejska w Ustroniu. Wystosowano pismo do Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, na które odpowiedział 
dyrektor ZDW Zbigniew Tabor. Poniżej treść listu. 

W odpowiedzi na Państwa pismo (e-mail) z dnia 24.08.2016 r. 
w sprawie ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu DW 941 
z ul. Andrzeja brody m. Ustroń, Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach informuje, że Wykonawca realizujący remont DW 
941 na odcinku od skrzyżowania z ul. Andrzeja Brody do prze-
jazdu kolejowego w m. Ustroń na wyspie kanalizującej ruch na 
wlocie ul. Andrzeja Brody zastosował tablicę rozdzielającą U-4a 
przeznaczoną do zastosowania na autostradach i drogach ekspre-
sowych. Tut. Zarząd  zwrócił uwagę wykonawcy o konieczności 
zastosowania właściwej dla tej klasy drogi tablicy rozdzielającej, 
tj. U-4b (mniejszej w stosunku do tablicy U-4a). (cd. na str. 10)

22 września w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się 
zebranie mieszkańców osiedla Ustroń Górny. Wszystkich witała 
przewodnicząca Zarządu Osiedla Joanna Cieślar. W zebraniu 
uczestniczyli: przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz, radni 
z dzielnicy Adriana Kwapisz-Pietrzyk i Jan Zachar, naczelnik Wy-
działu Inwestycji Andrzej Siemiński, strażnicy miejscy, policjant.

KARAĆ  KIEROWCÓW



2   Gazeta Ustrońska                                                                                              29 września 2016 r. 

siatkówki, piłki ręcznej, koszy-
kówki, piłki nożnej oraz dwu-
torowa bieżnia o długości 200 
m i skocznia w dal kosztowały 
prawie 980 000 zł. Blisko 290 
000 zł wyniosła dotacja z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki.

Samorząd gminy Chybie na-
grodził młodych sportowców. 
Wyróżniono piłkarzy, gimna-
styków i pływaczkę – uczniów 
miejscowych szkół. 

Jeszcze do końca lat 90. ko-
szykarki LKS Cieszynianka 
odnosiły sukcesy na ligowych 
parkietach. Z powodu kłopo-
tów finansowych klub zawiesił 
działalność.                       (nik)

Wałacha”. Ekspozycja zawiera 
obrazy nawiązujące do tradycji 
pasterskiej górali beskidzkich 
oraz ich portrety.

Mieszkańcy wsi Zamarski 
spotkali się na dorocznej bie-
siadzie okraszonej folklorem 
i regionalnym jadłem. Oklaski-
wano zespół z Suchej Górnej, 
kapelę z Ostrawy, „Wielkokoń-
czanie” i Męski Zespół Śpiewa-
czy pod wodzą Rudolfa Mizi. 
Nie zabrakło popisu miejsco-
wych „Świetlików” z sołtysem 
Klaudiuszem Zawadą.

Po województwie śląskim 
prowadzi „Szlak architektu-
ry drewnianej”. Oznakowany 

Adam Małysz stracił strate-
gicznego sponsora, którym był 
koncern Orlen. Dalsze starty 
wiślanina w rajdach samocho-
dowych stoją pod dużym zna-
kiem zapytania.

W Muzeum Malarstwa Jana 
Wałacha w Istebnej Andzio-
łówce do końca listopada pre-
zentowana jest wystawa pt. 
„Pasterstwo w twórczości Jana 

jest tablicami, które w naszym 
regionie są obok kościołów 
w Kaczycach, Kończycach 
Wielkich, Zamarskach, Nie-
rodzimiu, Wiśle Głębcach, na 
Kubalonce i przy Chacie Ka-
wuloków w Istebnej. 

Uczniowie wiślańskiego ogól-
niaka sprzątali górskie szlaki. 
Ponad setka młodzieży zbie-
rała śmieci w rejonie Baraniej 
Góry, Cieńkowa, Kozińców, 
Kubalonki i Stecówki. Efekt: 
20 worków pełnych „pamiątek” 
po turystach.

W Pogwizdowie oficjalnie ot-
warto kompleks sportowy. Boi-
ska na sztucznej nawierzchni do 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

39/2016/1/O

PROMOCJA  TOMIKU 
WIERSZY  ANDRZEJA  MACURY 

Muzeum Ustrońskie zaprasza na promocję tomiku wierszy 
Andrzeja Macury pt. „Lustro czasu”, ilustrowanej twórczością 
plastyczną Barbary Kozieł-Gawrońskiej, która odbędzie się  
w piątek, 30 września o godz. 17.00. 

Andrzej Macura to poeta, prozaik, autor tekstów piosenek, czło-
nek Zrzeszenia Autorów Polskich, Klubu Literackiego „Nadolzie” 
i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Mieszka w Dzięgielowie. 

Barbara Kozieł-Gawrońska (1948-2009) była rodowitą ustro-
nianką, ukończyła studia na kierunku malarstwo w Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez ostatnie 20 lat 
mieszkała w Los Angeles. 

*  *  *

*  *  *

ODPADY  KOMUNALNE  2016
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności III 

raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upły-
wa w dniu 05.10.2016 r. Wpłaty można dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub na rachunek 
bankowy Miasta Ustroń.

DOWNHILL  CITY  TOUR
UTRUDNIENIA  W  RUCHU  DROGOWYM! 

W związku z organizacją imprezy sportowo-rekreacyjnej 
„Downhill City Tour” na ulicy Sanatoryjnej, 1 października będą 
występować utrudnienia w ruchu na ul. Sanatoryjnej. Zostanie 
ona zamknięta na wysokości kościoła pw. św. Brata Alberta. 
Ruch będzie odbywał się objazdem. Organizatorzy przepraszają 
za utrudnienia w ruchu i jednocześnie zapraszają wszystkich do 
kibicowania zawodnikom podczas festiwalu. Edycja w Ustroniu 
jest finałem Polskiego Pucharu w Miejskim Downhill’u, a orga-
nizatorzy przewidzieli także wiele atrakcji dla widzów.

 

WOLNA  SZKOŁA  NAUK  
FILOZOFICZNYCH  I  SPOŁECZNYCH

USTROŃ-CIESZYN-STONAWA
III edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych 

im. Profesora Jana Szczepańskiego odbędzie się w dniach 10-13 
października 2016 roku w Cieszynie, Ustroniu oraz Stonawie, 
a inaugurację przygotowano w naszym mieście w MDK Praża-
kówka 10 października o godz. 14.00.

Zmiana nazwy (dwie poprzednie edycje nosiły nazwę: Letniej 
Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana 
Szczepańskiego) wynika z bezpośredniego nawiązania do idei 
głoszonej przez Profesora Jana Szczepańskiego, a sama idea takiej 
Szkoły jest współczesną formą realizacji jego marzenia o „wolnej 
szkole nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”, o którym 
pisał – pod datą 8 I 1940 – w swych „Dziennikach”. Wysunął 
w nich ideę powołania w Ustroniu takiej szkoły, jako stałego 
i istotnego elementu życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim: 
„A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marze-
nie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. 
Droga do realizacji tych marzeń jest jedna: Praca”. Ideę szkoły 
z „Dzienników” wydobył i skutecznie upowszechnił w środowisku 
lokalnym i akademickim prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec, który 
dokonał edycji „Dzienników”, a aktualnie jest Przewodniczącym 
Komitetu Naukowego Szkoły i jej Honorowym Rektorem.

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk 
o Edukacji w Cieszynie.

SPOTKANIE  MIŁOŚNIKÓW  KUŹNI
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comie-

sięczne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 3 paździer-
nika o godz. 10 w Muzeum Ustrońskim. Na spotkaniu zostanie 
wyświetlony film „Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu 
strón Olzy”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. 

U W A G A  !
Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia trzeciej raty za posia-
danie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin 
płatności trzeciej raty upływa 30 września 2016 r. Płatności 
należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter)                
lub przelewem na konto bankowe: 

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

39/2016/2/O

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
SPRZĄTANIE  POLANY 

Zarząd Osiedla Ustroń Polana zaprasza wszystkich chętnych 
do udziału w kolejnej edycji akcji Sprzątanie Polany w ramach 
Sprzątania Świata. Zbiórka przy SP nr 3 w sobotę 1 października 
o godz. 9.00. Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku.

ZEBRANIE  MIESZKAŃCÓW  POLANY
Zarząd Osiedla Ustroń Polana informuje, że Walne Zebranie 

Mieszkańców Osiedla Polana odbędzie się we wtorek 4 paździer-
nika o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 3.

Tematem wiodącym spotkania będzie przygotowanie wniosków 
do budżetu miasta na rok 2017.

*  *  *
ZEBRANIE  MIESZKAŃCÓW  NIERODZIMIA

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radnymi zaprasza wszystkich 
mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbędzie się 6 paź-
dziernika  o godz. 17 w budynku SP-6. Tematem zebrania będą 
propozycje do budżetu Miasta Ustroń na 2017 rok.
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* * *

* * *

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

39/2016/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
  33 854-24-06
  33 857-26-00
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897

ul. Lipowskiej i Podgórskiej ws. 
przewróconego słupa z linią tele-
foniczną. Na miejsce wezwano 
odpowiednie służby.
21 IX 2016 r.
Interwencja przy ul. Bernadka ws. 
biegającego, bezpańskiego psa. 
Ustalono właściciela zwierzęcia. 
W związku z tym, że nie było to 
pierwsze tego typu wykroczenie, 
właścicielka psa została ukarana 
mandatem w wysokości 250 zł.
21 IX 2016 r.
Interwencja na ul. Cieszyńskiej 
ws. dwóch przejechanych kotów. 
Zwierzęta zostały przewiezione 
do utylizacji.
21 IX 2016 r.
Udział w zebraniu rady osiedlo-
wej Poniwiec.
22 IX 2016 r.
Straż miejska codziennie pro-
wadzi czynności w rejonie szkół 
podstawowych w zakresie prze-
strzegania przepisów ruchu dro-
gowego. 
22 IX 2016 r.
Interwencja przy ul. 3 Maja
w rejonie stawu kajakowego ws. 
dwóch nietrzeźwych młodych 
osób. W trakcie czynności okazało 
się, że jedna z nich jest nieletnia. 
Sprawę przekazano policji, która 
prowadzi dalsze czynności. 
22 IX 2016 r.
Udział w zebraniu rady osiedlo-
wej Ustroń Górny.
24 IX 2016 r.
Zabezpieczenie porządkowe
w trakcie odbywającego się w 
mieście rajdu rowerowego.
25 IX 2016 r.
Interwencja na ul. Myśliwskiej 
ws. padniętej sarny. Zwierzę zo-

39/2016/2/R

 

*  *  *

19 IX 2016 r.
Kontrola osób handlujących na 
targowisku miejskim w zakresie 
przestrzegania regulaminu targo-
wiska, a także kontrola postoju 
pojazdów w rejonie targowiska.
19 IX 2016 r.
Interwencja na ul. Grabowej ws. 
odwróconych tarcz znaków dro-
gowych. Tarcze zostały ustawione 
w prawidłowy sposób.
20 IX 2016 r.
Interwencja przy skrzyżowaniu 

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Elżbieta Gazur  lat 64 ul. M. Konopnickiej
Bożena Kiecoń  lat 60 ul. Lipowa

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Natalia Nowak ze Zbąszynia i Michał Miech z Ustronia

*  *  *

*  *  *

SPOTKANIE  Z  KAZIMIERZEM  WĘGRZYNEM
ZMIANA TERMINU 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu za-
prasza na spotkanie z poetą Kazimierzem Józefem Węgrzynem  
pt . „W Beskidach naszego trwania”. Impreza odbędzie się 28 
października (piątek) o godz. 17.00 w Czytelni MBP.

*  *  *

NAGRODA  BURMISTRZA  DLA  ARTYSTÓW
Istnieje możliwość składania wniosku o doroczną nagrodę 

Burmistrza Miasta Ustroń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody są 
przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania 
kultury, organizowania działalności kulturalnej. Termin składania 
wniosków mija 30 października. Więcej informacji: http://www.
ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12271&idmp=779&r=r

 Panu 
dr. n. med. Ryszardowi Wąsikowi

wyrazy szczerego współczucia 
w związku ze śmiercią Żony

śp. Joanny Kuntze-Wąsik
składają 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń,
Radni oraz Burmistrz

i pracownicy Urzędu Miasta Ustroń

 Koleżance Katarzynie Raczyńskiej-Targowskiej
wyrazy szczerego współczucia 
w związku ze śmiercią Matki

  śp. Ludwiki Raczyńskiej
składają współpracownicy 

z redakcji Gazety Ustrońskiej i przyjaciele

 Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
 złożone wieńce i kwiaty oraz udział w pogrzebie 

śp. Renaty Budny
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, koleżankom, 

znajomym oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa

mąż z rodziną

39/2016/3/N

39/2016/2/N

39/2016/1/N

IRENEUSZ KROSNY - MOWA CIAŁA
1 października o godz. 19.30 czeka nas ciekawy spektakl najbar-

dziej znanego polskiego mima, Ireneusza Krosnego. Odbędzie się on 
w sali widowiskowej „Prażakówki”, a bilety kosztują 35 zł. 

 Serdeczne podziękowania 
za okazane wyrazy współczucia, złożone wieńce, kwiaty 

oraz udział w pogrzebie 
śp. Józefa Matusznego 

rodzinie, ks. kan. Antoniemu Sapocie, 
ks. Mirkowi Szewieczkowi, sąsiadom, znajomym 

oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 
składa córka, syn, synowa i wnuki

39/2016/4/N

UROCZYSTOŚĆ  Z  OKAZJI
50.  ROCZNICY  ŚMIERCI  JANA  CHOLEWY

W związku z obchodami 50. rocznicy śmierci Jana Cholewy 
- harcmistrza, pilota i uczestnika bitwy o Anglię, w dniu 1 paź-
dziernika (sobota) o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste złożenie 
kwiatów pod pomnikiem ustrońskiego bohatera.
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16 września na ul Ogrodowej w miej-
scu gdzie stała przed II wojną światową 
synagoga, a obecnie jest poświęcony 
jej obelisk, odbyła się uroczystość 77. 
Rocznicy Spalenia Synagogi w Ustroniu 
zorganizowana przez Instytut Śląska Cie-
szyńskiego. Prezes Instytutu Christian 
Jaworski witał zebranych, a wśród nich: 
Józefa Waszuta – sekretarza powiatu cie-
szyńskiego, burmistrza Ireneusza Szarca, 
przewodniczącego RM Artura Kluza, rad-
nych, duchowieństwo, przewodniczących 
gmin żydowskich w Bielsku-Białej Dorotę 
Wiewiórę i Katowicach Włodzimierza 
Kaca, przedstawicieli środowisk komba-
tanckich, delegacje szkół, mieszkańców 
i kuracjuszy. Patronat nad uroczystością 
objął poseł Nowoczesnej Mirosław Suchy.

Następnie Ch. Jaworski przedstawił 
krótką historię społeczności żydowskiej 
w Ustroniu mówiąc m.in:
- W dniu dzisiejszym wspominamy tra-
giczne wydarzenia z września 1939 r. 
Wczoraj 15 września minęło 77 lat od 
dnia, w którym spłonęła ustrońska sy-
nagoga podpalona przez nazistowskich 
zbrodniarzy. Ten akt barbarzyńskiego 
wandalizmu był symbolem zbliżającej 
się zagłady ludności żydowskiej naszego 
miasta, zbliżającej się próby zniszczenia, 

wykorzenienia różnorodności i wielokul-
turowości, która była obecna od wieków 
na terenie Śląska Cieszyńskiego, próby 
zagłady spuścizny dawnego Księstwa 
Cieszyńskiego, w szczególności charak-
terystycznego dla tych terenów tolerancji 
oraz odmienności religijnej i kulturowej.   

Następnie Dorota Wiewióra odczytała 
fragmenty książki „W niebie i na ziemi” 
będącej zapisem rozmów kardynała Jorge 
Bergoglio (obecny papież Franciszek) 
z rabinem Abrahamem Skórką.

Ch. Jaworski wspominał Otona Win-
holza, honorowego obywatela Ustronia, 
fundatora obelisku w miejscu synagogi.

Modlitwy zmówili duchowni Kościo-
łów: rzymskokatolickiego – ks. Mirosław 
Szewieczek, ewangelicko-augsburskiego 
ks. Dariusz Lerch, zielonoświątkowego 
pastor Bogusław Wrzecionko i przewod-
niczący Żydowskiej Gminy Wyznaniowej 
w Katowicach Włodzimierz Kac.

Podczas uroczystości pieśni żydowskie 
śpiewali Urszula i Wiesław Duchnmiako-
wie, natomiast na skrzypach grała Marlena 
Janik. Na zakończenie pod obeliskiem 
wiązanki kwiatów złożyły delegacje władz 
miasta, kombatantów, gmin żydowskich,  
młodzieży i Instytutu Śląska Cieszyń-
skiego.

Podczas uroczystości na ul. Ogrodowej 
przy pomniku w miejscu synagogi, niejed-
nokrotnie mówiono o jej spaleniu przez 
Niemców, ale czy jest to zgodne z prawdą?

W 1994 r. przeprowadziłem wywiad 
z Otonem Windholzem. Ukazał się 
w numerze 26 z 1994 r. O. Windholz mówił 
wówczas:

Akt erekcyjny założenia Komitetu 
Budowy Synagogi został sporządzony 
17 sierpnia 1902 r. i ten druk do dzi-
siaj posiadam. Mój dziadek był jednym 
z założycieli Komitetu. W 1903 roku ukoń-
czono budowę. Od 1933 roku mój ojciec 
był przewodniczącym Izraelickiej Gminy 
Wyznaniowej w Ustroniu. (...) W 1941 r. 
została rozebrana. Próbowałem się na 
różne sposoby dowiedzieć, czy coś z tej 
synagogi się zachowało – jakaś klamka, 
świeczniki, choćby kawałek muru. Mój 
dziadek i ojciec włożyli w to tyle wysiłku 
i chciałbym mieć choć cząstkę tego. Przy-
puszczam, że gdzieś u kogoś może leżeć coś 
z rozebranej synagogi i byłbym szczęśliwy, 
gdybym otrzymał taki sygnał.

W numerze 30 z tego samego roku 
Magdalena Dobranowska napisała w ar-
tykule „Cegła z synagogi” poświęconego 
spotkaniu z O. Windholzem w Muzeum 
Hutnictwa i Kuźnictwa:

O. Windholz opowiedział także o od-
nalezieniu cegieł z ustrońskiej synagogi. 
(...) Na apel odpowiedziała Ewa Bogocz, 
która miała właśnie cegły ze zburzonej 
synagogi. Kupiła je od Niemców na bu-
dowę budynku. O. Windholz rozpoznał 
w zachowanych cegłach, niewymiarowe 
i oznaczone dzieła żydowskich cegielni.

Jako że podczas wizyt państwa Windhol-
zów w Ustroniu w latach 90. ubiegłego 
wieku dość często się z nimi widywałem, 
czasem służyłem jako kierowca. Do pań-
stwa Bogoczów pod Małą Czantorię po-
jechaliśmy moim fiatem 125p. Pamiętam 
to spotkanie. Pan Bogocz przygotował 
dwie cegły z synagogi, a zbudowany został 
z nich budynek gospodarczy. O. Windholz 
był rozpromieniony, gdy zobaczył cegły 
ze znakiem koszerności, bo tylko z takich 
budowano synagogi. Mówiono też o roz-
biórce synagogi.

W „Monografii Ustronia” Krzysztof 
Nowak rozdziale o okupacji niemieckiej 
napisał: 

Synagoga przy ul. Ogrodowej została 
rozebrana już w wrześniu 1939 r.. Po-
zostałe z rozbiórki cegły wystawiono na 
sprzedaż wiosną 1940 r.

Bardziej prawdopodobny wydaje się 
rok rozbiórki podany przez O. Windholza 
czyli 1941. Wszak we wrześniu 1939 r. 
miał już 16 lat, był synem przełożonego 
Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Ustro-
niu, więc gdyby coś się z synagogą działo, 
a wtedy był w Ustroniu, na pewno nie po-
dawałby daty 1941. Trudno przypuszczać, 
by nie wiedział o spaleniu synagogi, tak 
bliskiej jego rodzinie. Ponadto O. Win-
dholz po wojnie żywo interesował się tym, 
co się tu w czasie okupacji działo, przyjeż-
dżał do Ustronia. Jak mi opowiadał prze-
trwało wiele pamiątek rodzinnych, ale nie 
z synagogi. Stąd apel w GU do miesz-
kańców. Jego wiedza na pewno nie była 
powierzchowna.            Wojsław Suchta

Uroczystość prowadził Ch. Jaworski.                                                                   Fot. W. Suchta

D. Wiewióra.                                                                                                               Fot. W. Suchta

 W  MIEJSCU  SYNAGOGI
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Zdaniem 
Burmistrza

O mistrzach sportu mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

* * *
Sportowcy z Ustronia odnoszą sukcesy 

w wielu dyscyplinach. Wyniki są tak do-
bre, że nasi sportowcy są dostrzegani nie 
tylko w środowisku lokalnym, ale znacznie 
szerszym krajowym i międzynarodowym. 

Przykładem sportowców zdobywają-
cych laury na arenie międzynarodowej są 
Mateusz Malina we freedivingu i Kajetan 
Kajetanowicz w rajdach samochodowych. 
Mateusz Malina to wielokrotny mistrz 
świata, rekordzista świata, zawodnik nie 
mający sobie równych. Kajetan Kajeta-
nowicz to dwukrotny zdobywca tytułu 
rajdowego mistrza Europy w cyklu IRC. 
Ci dwaj zawodnicy są niewątpliwie naj-
bardziej znani i rozpoznawalni medialnie. 
Możemy o nich czytać w wielu gazetach, 
występują w telewizji.

Oprócz dwóch mistrzów mamy wielu 
sportowców przebijających się do czołów-
ki krajowej, a także, jak bracia Szejowie, 
ścigający się w rajdach międzynarodo-
wych. To Katarzyna Wąsek mająca już 
w narciarstwie alpejskim tytuły mistrzyni 
Polski, dziesięcioboista Radosław Sob-
czyk. Miasto ze swej strony stara się do-
ceniać swych najlepszych sportowców i co 
roku ci, którzy osiągnęli znaczące wyniki 
są specjalnie honorowani podczas jednej 
z miejskich imprez. Za rok 2015 nagrody 
burmistrz otrzymali: karateczka Karolina 
Makarewicz, Katarzyna Wąsek, Kajetan 
Kajetanowicz i Mateusz Malina. Miało 
to miejsce podczas tegorocznej majówki 
w amfiteatrze. W tym roku również władze 
powiatu nagradzają najlepszych sportow-
ców i znaleźli się wśród nich reprezentanci 
naszego miasta: Katarzyna Wąsek, Kajetan 
Kajetanowicz, Mateusz Malina, Radosław 
Sobczyk.

Wszystkie osiągnięcia sportowców nas 
cieszą i staramy się je wykorzystywać do 
promocji Ustronia. Odbywają się spot-
kania, inne imprezy, podczas których 
możemy lepiej poznać naszych mistrzów, 
dowiedzieć się, jakie stosują metody tre-
ningu, jak dochodzą do najwyższej for-
my. Każde mistrzostwo wymaga wielkiej 
determinacji i poświecenia, ale także 
talentu szlifowanego w samotności bez 
spektakularnego rozgłosu. Nagrodą są 
doskonałe wyniki.

Mówiąc o sporcie w Ustroniu i dobrych 
wynikach trudno nie wspomnieć o innych 
dyscyplinach. To cała rzesza trenujących 
w klubach i stowarzyszeniach. Są lekkoat-
leci, trenujący sporty walki, narciarze, te-
nisiści. Jest duża grupa piłkarzy nożnych, 
siatkarek, piłkarzy ręcznych. Wielu z nich 
dobrze rokuje na przyszłość.

Cieszą sukcesy naszych mistrzów, przy 
czym trzeba podkreślić, że osiągnięte wy-
niki są ich indywidualną zasługą oraz osób 
i firm ich wspierających.    Notował: (ws)

Dla wzbogacenia i uatrakcyjnienia pla-
nowanego Wieczoru Wspomnieniowego, 
którego bohaterem będzie ustroński artysta 
Karol Kubala, Muzeum Ustrońskie zapra-
sza do uczestnictwa w konkursie, który 
ma na celu dla jednych wspomnienie, dla 
innych poznanie artysty. Przeznaczony jest 
dla wszystkich chętnych. Proponujemy 
dwie możliwości udziału w konkursie         
o następującej treści:

Zredaguj interpretację wybranej pracy 
Karola Kubali.

„Niech sczezną artyści’’ – polemizując 
z Kantorem wypowiedz się na temat spo-
łecznej roli artysty.

Na zwycięzców czekają nagrody książ-
kowe. Niewykluczona publikacja w Gaze-
cie Ustrońskiej.

Prace prosimy dostarczyć do 15 paź-
dziernika 2016 do Muzeum Ustrońskiego 
na adres mailowy: muzeumustronskie@
op.pl albo pocztą na adres: Muzeum 
Ustrońskie: ul. Hutnicza 3, 43-450 Ustroń 
lub osobiście. Wybierając pierwszy temat, 
do pracy prosimy dołączyć zdjęcie zinter-
pretowanej pracy. 

WSPOMNIENIE
I POZNANIE ARTYSTY

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
podczas Wieczorku Wspomnieniowego    
w listopadzie 2016. Organizatorzy za-
chęcają do poszukiwań.  Izabela Procner

Prace Jerzego Pustelnika, chciałoby się 
powiedzieć „człowieka orkiestry”, choć 
nawet to określenie nie oddaje w pełni jego 
aktywności, będzie można oglądać w Gale-
rii Muflon na Zawodziu od 4 października, 
bo tego dnia o godz. 17 odbędzie się wer-
nisaż. Jerzy Pustelnik – muzyk, fotograf, 
zdobywca Mont Blanc, wielki fan The 
Rolling Stones, tata i mąż. Człowiek wielu 
pasji, nierozstawający się nigdy z aparatem 
fotograficznym. Urodził się w Cieszynie 
w 1950 roku, mieszka w Ustroniu. Ukoń-
czył policealne studium fotografii i fil-
mu w Warszawie oraz pedagogikę pracy 
kulturalno-oświatowej na Wydziale Pe-
dagogiczno-Artystycznym Filii Uniwer-
sytetu Śląskiego w Cieszynie. Od 2001 
roku pracuje na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na 
stanowisku fotografa – dokumentalisty. 
Zajmuje się fotografią i muzyką. Od roku 
1971 jest aktywnym członkiem Cieszyń-
skiego Towarzystwa Fotograficznego. 

KADRY  WYBRANE

W tym roku obchodzimy 125. rocznicę 
urodzin Gustawa Morcinka. W związku 
z tym 3 września w Muzeum Marii Ska-
lickiej miało miejsce nader interesujące 
spotkanie z Jarosławem jot-Drużyckim, 
który był autorem wystawy pod tytułem 
„Śladami Czarnej Julki. Karwina z cza-
sów dzieciństwa Gustawa Morcinka”, 
prezentowanej w Książnicy Cieszyńskiej 
w lutym 2012 roku. W Ustroniu mówił 
nie tylko o książce „Czarna Julka”, ale 
także „o starej Karwinie – mieście, któ-

rego dziś już nie ma. Jest ono nadal żywe  
jedynie w pamięci naszych dziadków 
i pradziadków, którzy z rozrzewnieniem 
wspominają tamte czasy, tamtą arkadyjską 
Karwinę z przełomu XIX i XX wieku. 

Nie zapominajmy o naszym rodzimym 
pisarzu, związanym ściśle ze Śląskiem 
Cieszyńskim. W Muzeum Marii Skali-
ckiej można zakupić „Czarną Julkę” oraz 
„Ondraszka”, które polecamy zwłaszcza 
uczniom, nauczycielom i bibliotekarzom.  

Irena Maliborska

CZARNA  JULKA  DO  KUPIENIA
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W  KRÓTKICH  SPODENKACH

Zima zbliża się „wielkimi krokami”, 
rozpoczął się już sezon grzewczy i palenie 
w piecach centralnego ogrzewania. Wiąże 
się to ze zwiększoną emisją do powietrza 
szkodliwych substancji pochodzących 
ze spalania paliw. Należy pamiętać że 
jakość paliwa stosowanego do ogrzewania 
budynków przekłada się na stopień zanie-
czyszczenia powietrza w naszym Mieście. 

Największym problemem jest spalanie 
śmieci w paleniskach domowych - co jest 
niezrozumiałe w przypadku gdy z nie-
ruchomości zamieszkałych są odbierane 
odpady komunalne bez ograniczeń iloś-
ciowych. 

NIE  PALMY ŚMIECI
Zanim wrzucimy do pieca plastikową 

butelkę, oponę czy polakierowane drewno, 
zastanówmy się czy warto, bo aby oddać 
te odpady nie musimy ponosić dodatko-
wych opłat – są one odbierane w ramach 
uiszczanej opłaty za gospodarowanie 
odpadami. 

Zanieczyszczenia emitowane do powie-
trza wpływają na cały nasz organizm. Ich 
oddziaływanie nie jest widoczne i odczu-
walne natychmiast jednakże w dłuższej 
perspektywie mają znaczący wpływ na 
nasze zdrowie i mogą wpływać na po-
wstawanie wielu chorób.         Wydział 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Widok na Poniwiec z Zawodzia.                                                                            Fot. M. Niemiec

S P R O S T O W A N I E
Przepraszamy Panią Katarzynę Kajsturę za błędne podanie imienia w relacji z Biegu 

Rokity, która ukazała się w poprzednim numerze Gazety Ustrońskiej.           Redakcja

Spotkanie rozpoczęło się optymistycz-
nie od przedtsawienia spraw, które udało 
się załatwić w dzielnicy. Są to m.in.: od-
prowadzenie wody z ul. Drozdów i Bażan-
tów, krawężniki przy ul. Topolowej, lustro 
na ul. Kasztanowej, tablica informacyjna. 
Doprowadzono również do spotkania 
z przedstawicielami specjalistycznej firmy 
zajmującej się rewitalizacją wysypisk 
śmieci, które zorganizował Wydział Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta. Gdy 
uda się zagwarantować w przyszłorocz-
nym budżecie ok. 30, 40 tys., przepro-
wadzone zostaną badania na nieczynnym 
wysypisku na Poniwcu, dzięki którym 
będzie wiadomo, czy istnieje zagrożenie 
ekologiczne. Jak stwierdzono, okaże się, 
czy mieszkańcy są truci i czy miasto 
wpuszcza ścieki do Wisły.

Doprowadzono też do porozumienia 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Ka-
towicach i w przyszłym roku powstanie 
projekt na sygnalizację świetlną na żą-
danie na skrzyżowaniu ul. Drozdów i 
Katowickiej. Mieszkańcy stwierdzili, że 
jak uda się zainstalować te światła, będą 
wnioskować o podobne rozwiązanie na 
skrzyżowaniu DW 941 z ul. Akacjową. 
Przy okazji zebrani dowiedzieli się, że 
zostaną zainstalowane dwie latarnie za 
ekranami w okolicy ul. Drozdów.

Debatując na temat drogi wojewódzkiej, 
skrytykowano wprowadzone oznakowa-
nie, szczególnie barierki na skrzyżowa-
niach z ul. Drozdów i Akacjową. Żarto-
wano, że teraz nie można nawet uskoczyć 
do rowu, bo ograniczenia znajdują się z 
dwóch stron. Jest to zupełnie niepotrzebne, 
a dodatkowo utrudnia widoczność. I. Sta-
niek tłumaczył, że nie ma jeszcze odbioru 
po remoncie obwodnicy miasta i będą 

wprowadzane zmiany w oznakowaniu. 
Mieszkańcy mówili również o znakach 

wyznaczających szlaki turystyczne. Bra-
kuje ich przy ul. 3 Maja i turyści mają kło-
pot, by trafić na właściwą trasę po drugiej 
stronie ul. Katowickiej. To mała sprawa, 
ale nie mogą się doprosić o jej załatwie-
nie. Podobnie jak remontu nawierzchni 
ul. Kasztanowej. Stwierdzono, że będzie 
się błagać burmistrza o modernizację 
całej ulicy, a nie tylko skrzyżowania z 
ul. Grabową. Na tej samej Kasztanowej 
konieczne jest wyczyszczenie kostki, bo 
zarasta. Mówiono też o zarastających 
działkach, które znajdują się m.in. przy tej 
ulicy. I. Staniek oraz strażnicy tłumaczyli, 

że można jedynie apelować do właścicieli 
o wykaszanie, ale ci mieszkają czasem 
daleko poza granicami miasta, a nawet 
kraju. Jednak bez ich zgody nie wolno 
wejść na posesję. 

Mieszkańcy osiedla Poniwiec bardzo 
krytykowali działania urzędników i skar-
żyli się, że są ignorowani, a nawet obraża-
ni. Domagali się, by obecność i akceptacja 
na piśmie przedstawiciela Zarządu Osiedla 
była konieczna przy odbiorze prac. Tak 
się nie dzieje, firmy partaczą, a urząd nie 
reaguje.

Jeszcze w tym roku w dzielnicy mają 
ruszyć prace związane z kanalizacją ul. 
Akacjowej, a na przyszły rok Zarząd 
będzie składał wniosek o kanalizację dla 
posesji między ul. Akacjową a Bażantów. 
W przyszłym roku ma się rozpocząć 
remont ul. Lipowej, która będzie szersza 
o 5 metrów, żeby zmieścił się chodnik, 
a w nim kanalizacja deszczowa. I. Staniek 
zapewnił, że powstanie plac zabaw przy 
ul. Akacjowej, bo jest to część projektu 
modernizacji placów w całym mieście. 

Przewodniczącego Kluza pytano o ba-
sen, a ten tłumaczył, że od półtorej roku 
trwa poszukiwanie odpowiedniej działki. 
Na pytania jednego z mieszkańców, czy 
wiadomo, ile basen będzie kosztował, jaki 
będzie projekt i kiedy zakończy się inwe-
stycja, A. Kluz odpowiadał, że dopóki nie 
będzie wiadomo, na jakiej nieruchomości 
powstanie obiekt, nie można niczego 
planować. 

Przy poruszaniu kwestii różnych ko-
niecznych inwestycji, często mówiono 
o braku środków. Przewodniczący S. 
Zwardoń stwierdził, że tak krawiec kraje, 
jak mu materii staje, ale pytał, dlaczego 
inne dzielnice mogą chodzić w długich 
spodniach, a Poniwiec tylko w krótkich 
spodenkach. 

Obecny Zarząd Osiedla Poniwiec został 
wybrany w 2015 roku na czteroletnią 
kadencję i działa w składzie: przewod-
niczący – Sławomir Zwardoń, wiceprze-
wodniczący – Dariusz Galeja i Tomasz 
Tometczak, sekretarz – Alina Cibor, skarb-
nik – Bronisław Stekla.   Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)
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LISTY  DO  REDAKCJI

SIMONI 
WIRTUOZ  FLETNI

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Ina-
czej” w Ustroniu serdecznie zaprasza na koncert charytatyw-
ny z cyklu „Ofiaruj dzieciom słońce”, który odbędzie się 15 
października o godz. 19 w MDK „Prażakówka”. Tegoroczną 
gwiazdą będzie światowej sławy muzyk, słynny wirtuoz fletni 
pana EDWARD SIMONI. Wstęp 30 zł (zbiórka publiczna). 
Całkowity dochód zebrany ze zbiórki publicznej zostanie 
przekazany na rzecz dzieci uczęszczających do Ośrodka 
prowadzonego przez Stowarzyszenie.

Edward Simoni – polsko-niemiecki muzyk, instrumentalista, 
kompozytor. Największy sukces osiągnął w Europie Zachodniej 
na Fletni Pana. Wygrał tam wiele Hitparad telewizyjnych oraz 
radiowych. Ma na swoim koncie ponad 400 występów w tele-
wizjach zachodnich.

Artysta sprzedał ponad 10 mln płyt, na swoim koncie posiada 
złote i platynowe trofea. Jego muzyka, jest bardzo zróżnicowa-
na pod względem stylistyki, nie obce są mu gatunki klasyczne, 
sakralne, rockowe, a nawet rytmy techno i ballady rockowe. 

W artykule „Ostrożny optymizm”, zamieszczonym  w Gazecie 
Ustrońskiej nr 38 z dnia 22 września 2016 r., przewodniczący 
Zarządu Osiedla Zawodzie Paweł Mitręga wypowiadając się w 
sprawie własności gruntów na Zawodziu stwierdza, że 

„Rejonowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli, która była 
głównym inwestorem nie uregulowała kwestii własności przed 
swoim rozwiązaniem”.    

W powyższym zdaniu poza nazwą /choć niepełną/, pozostała 
treść jest nieprawdą. Rejonowa Dyrekcja Rozbudowy Miast 
i Osiedli Wiejskich nie była żadnym „głównym inwestorem” lecz 
inwestorem zastępczym, tj. służbą inwestycyjną realizującą powie-
rzone inwestycje, finansowane przez poszczególnych inwestorów. 
Działała w ramach kompetencji wynikających z podpisanych 
umów. W ramach posiadanego pełnomocnictwa  nabywała rów-
nież grunty, które z mocy obowiązującego wówczas prawa stawały 
się własnością Skarbu Państwa. Taki stan własności gruntów na 
Zawodziu był do końca 1990 r.

Wypowiadanie się Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zawo-
dzie o nie uregulowaniu własności gruntów oraz  o późniejszym 
przejmowaniu gruntów przez Skarb Państwa i możliwości zaku-
pienia gruntów przez miasto, to brak wiedzy Przewodniczącego, 
w zakresie ustawy o gospodarce  nieruchomościami i licznych jej 
zmianach, uchwalonych przez Sejm po 1990 r.  Obecny stan praw-
ny gruntów na Zawodziu to wynik tych zmian, z czym RDRMiOW  
nie ma nic wspólnego. Realizacja budowy DLR Zawodzie została 
przerwana w wyniku transformacji gospodarczej i ekonomicznej 
pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, a sprawy związane jej reali-
zacją rozliczone z poszczególnymi Inwestorami.

O jakiej własności gruntów Przewodniczący mówi i czemu ma 
służyć informacja o nieuregulowaniu przez Rejonową Dyrekcję 
Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich spraw związanych z włas-
nością gruntów, wie tylko p. Przewodniczący. 

inż. Jan Lubecki
b. z-ca dyr. ds. przygotowania 

inwestycji RDRMiOW w Ustroniu  

Szanowna Redakcjo! W związku z artykułem pt. „Muzealne 
inspiracje młodej designerki”, zamieszczonym w Gazecie Ustroń-
skiej z 11 sierpnia 2016 roku, pragnę dołączyć kilka wyjaśnień. 
Otóż, parą tzw. „Ustroniaków” są moi dziadkowie z Kalembic 
koło Cieszyna. Dziadek Mateusz, po powrocie z I wojny świa-
towej, został w Kalembicach gospodarzem (gazdą) na folwarku 
austriackiego właściciela. Po odzyskaniu niepodległości dziad-
kowie wykupili ten dom i dalej w nim mieszkali. Babcia (według 
mnie piękniejsza niż na obrazie) urodziła tam 8-ro dzieci.

Krąży w rodzinie wspomnienie wyjaśniające, dlaczego dziadek 
na zdjęciu nie ma na mundurze żadnych dystynkcji wojskowych. 
Ponoć został zdegradowany za podanie wody omdlewającemu 
rosyjskiemu jeńcowi. Ale ten czyn został mu wynagrodzony ina-
czej. Otóż niedługo potem, w potyczce z Moskalami, zastrzelono 
dziadkowi konia, który pośrodku zarośniętego stawu przewrócił 
się i przygniótł go swoim ciężarem. Dziadek, gry wygramolił się 
spod konia, zobaczył stojących na brzegu rosyjskich żołnierzy 
rechoczących ze śmiechu. Nałożył czapkę i, oczekując w każdej 
chwili na śmiertelne strzały, szedł przed siebie, brnąc po kolana 
w błocie. Ale, o dziwo, strzały padły tylko na postrach. Żołnierze 
pozwolili mu odejść. Widać, że i na wojnie czasem odzywają się 
ludzkie uczucia. 

Chciałam jeszcze dodać, że rzeczywiście malarka bardzo 
dokładnie i sumiennie podeszła do tematu. Sama pokazałam jej 
rekwizyt, który pozostał jeszcze po babci - chustkę na głowę - 
składnik czepca.

Kończąc, dziękuję artystce, pani Bąk-Żeleńskiej za to, że dzięki 
jej rzetelności, odżyły w rodzinie wspomnienia. Pozwoliłam sobie 
dołączyć ksero zdjęcia, które było pierwowzorem obrazu.

                                  Serdecznie pozdrawiam, Lidia Długosz

W dniu 23.09.2016 r. zostały opublikowane na stronie interne-
towej www.ustron.bip.info.pl następujące konkursy ofert:

•      Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I – termin skła-
dania ofert – do dnia 03.10.2016 do godziny 10:00.

•      Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej – termin 
składania ofert – do dnia 03.10.2016 do godziny 10:00.

KONKURSY
I PRZETARGI

•       Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu – 
termin składania ofert – do dnia 03.10.2016 do godziny 10:00.

•      Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji foto-
woltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzy-
stanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia 
wód (projekt)" – termin składania ofert – do dnia 03.10.2016 do 
godziny 10:00.

•      Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermen-
tacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w 
Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego 
„ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” 
– termin składania ofert – do dnia 03.10.2016 do godziny 10:00.
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Opowieść ta była długa, ciekawa i wy-
czerpująca. Zwiedzanie zajęło nam pra-
wie cały dzień. Zobaczyliśmy prawie 
wszystko, łącznie z szańcami w Mo-
stach k/Jabłonkowa. Atrakcją była m.in. 
prezentacja wyrobów certyfikowanych 
Gorolskiej swobody - mieliśmy okazję 
degustować znakomite likiery miodowe 
p. Dawida Czyża. Te zdrowotne specyfiki 
uczestnicy wycieczki chętnie zakupili. 
Podobnie wizyta w pracowni garncarskiej 
Iwony Jansztowej. Jej pokaz toczenia 
z gliny pięknych naczyń wzbudził nasz 
zachwyt. Zapamiętaliśmy okazały budy-
nek polskiej szkoły im. Henryka Sien-
kiewicza zbudowany w 1928 roku. Jest 
to szkoła z polskim językiem nauczania, 
której budowę sfinansowano częściowo ze 
środków polskiego ministerstwa oświaty, 
a resztę ze składek Polaków zamieszkują-
cych Jabłonków i jego okolice. Na uwagę 
zasługuje budynek szkoły z 1882 roku, 
leżący tuż przy kościele parafialnym. 
Od 1918 r. funkcjonował jako pierwsza 
polska Szkoła Ludowa z przewagą dzieci 
polskich, a od 1974 ma tu swoją siedzi-
bę Szkoła Artystyczna. Zwiedzaliśmy 

także cmentarz. Na nagrobkach widnieje 
wiele polskich nazwisk, jest też okazały 
Pomnik Legionistów Polskich z okresu 

PO DRUGIEJ 
STRONIE  STOŻKA

I wojny światowej - niestety orzeł już 
bez korony. Charakterystyczny jest herb 
miasta. Obecny trójpolowy herb został 
ustalony przywilejem cesarza Franciszka 
Józefa I, w którym jest motyw jabłonki,  
baranka wielkanocnego z chorągiewką 
oraz połowa czarnego orła dolnośląskie-
go. Historia Jabłonkowa obfituje w wiele 
ciekawostek, np. naprzeciw siebie stoją 
dwa budynki, na jednym tablica upamięt-
niająca pobyt Józefa Piłsudskiego (1914), 
zaś na budynku z drugiej strony tablica 
dedykowana Tomaszowi Masarykowi, 
pierwszemu prezydentowi Czechosło-
wacji. Zwiedziliśmy centralnie położony 
rynek z barokową fontanną pochodzącą 
z 1798 r. i z posągiem Matki Boskiej 
Niepokalanej z 1655 r. Przy rynku stoi 
kościół p.w. Bożego Ciała wzniesiony w 
1620 r. w miejscu wcześniejszej, spalonej, 
drewnianej świątyni. Do innych zabytków 
należy także budynek Urzędu Miasta, któ-
ry zwiedziliśmy, a który zbudowany został 
w 1905 r. w stylu secesyjnym. Oprócz tego 
w Jabłonkowie znajduje się wiele domów 
pochodzących z XIX w., związanych z 
historią miasta. Atrakcją są drewniane 
domy podcieniowe - tzw. Uliczka Orien-
talna. Małym zgrzytem okazała się wizyta 
w jabłonkowskim oddziale Muzeum Cie-
szyńskiego w Czeskim Cieszynie, gdzie 
była piękna jabłonkowska ceramika, ale 
zabrakło.... polskich napisów?! A warto 
przecież przypomnieć, że w Jabłonkowie 
zamieszkiwało i nadal zamieszkuje wielu 
Polaków. Prężnie działa Miejscowe Koło 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświato-
wego, które  od 1947 r. jest organizatorem 
sztandarowej polskiej imprezy regionalnej 
Gorolski Święto, która odbywa się corocz-
nie w sierpniu. Jabłonków znajdował się 
na szlaku handlowym: bursztynowym, 
solnym i miedzianym. Od dawna też 
znane jest ze swoich bogatych targów 
i jarmarków. W miasteczku uprawiano 
wiele rzemiosł, a to: tkactwo, farbiarstwo 
- bielenie i modrzenie tkanin odbywało się 
w dzielnicy Białej Jabłonkowa. Ponadto: 
garncarstwo, kapelusznictwo, świeczkar-
stwo, piekarstwo, stolarstwo, szewstwo, 
krawiectwo, kołodziejstwo, kowalstwo, 
ślusarstwo, blacharstwo. Produkowano też 
wyroby rzemieniarzy i siodlarzy: uprząż, 
chomąta, siodła i inne części uprzęży.  
Znane też były wyroby srebrnej biżuterii 
do stroju regionalnego. Miasteczko poło-
żone jest malowniczo wśród gór, a przy-
mierzając go do polskiej mapy znajduje się 
ono dokładnie po drugiej stronie Stożka. 
Pan Leszek, jako przewodnik spisał się 
na medal, podobnie jak smaczny obiad 
i słoneczna pogoda.        Irena Maliborska

L. Richter jako przewodnik spisał się na medal.

Wyprawa do Jabłonkowa była kolejnym zbliżeniem do naszych rodaków zza Olzy. 
Dzięki Leszkowi Richterowi, który jest gospodarzem Domu PZKO w Jabłonkowie, 
dowiedzieliśmy się o niezwykłej historii miasteczka, jego zabytkach i przyrodzie. 

Po wakacyjnej przerwie przyszła pora 
na rozpoczęcie kolejnej edycji naszej 
ustrońskiej ligi. Do rozgrywek zgłosiło 
się 10 zespołów: „Belfry”, „Kasa Cho-
rych”, „Drużyna A”, „OSP Lipowiec”, 
„Brenna”, „Kubala”, oraz nowe druży-
ny „KS Rudzica”, „Sarenki”, „Leśnicy”, 
„Teraz . My”.

Większa ilość zgłoszonych zespołów 
świadczy o dużym zainteresowaniu na-
szymi rozgrywkami i na pewno sprawi, 
że liga będzie jeszcze ciekawsza i bardziej 
emocjonująca. 

W najbliższą niedzielę tj. 2 października 
od godz. 9.00 spotkają się zespoły: 

Brenna z Belframi, 

Kasa Chorych z Teraz.My, 
OSP Lipowiec z Drużyną A, 
Leśnicy z Sarenkami, 
Kubala z  KS Rudzica  
Wszystkie mecze odbywać się będą 

w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Ustroniu. Organizatorzy serdecznie 
zapraszajądo kibicowania.  

RUSZA  USTROŃSKA  LIGA  SIATKÓWKI
I. Jansztowa przy pracy.
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BRACIA  WALCZĄ  O  TYTUŁ  I  WICEMISTRZA  GRUPY  N 
Jarosław Szeja i Marcin Szeja, załoga 

zespołu GK Forge Rally Team przygo-
towuje się do startu w ostatniej rundzie 
Rajdowych Mistrzostw Czech. Bracia z 
Ustronia, dzięki doskonałemu wynikowi 
i wygranej wśród samochodów Grupy N, 
na Rajdzie Barum, otworzyli sobie drogę 
do walki o drugie miejsce w klasyfikacji 
sezonu  2016 – mają więc szanse stanąć na 

wyższym stopniu podium, niż w sezonie 
2015. Ostatnią rundą sezonu będzie 37. 
edycja Rally Pribram, którego trasa w tym 
roku liczy prawie 600 kilometrów, a w 
tym 14 odcinków specjalnych o długości 
152 km (baza rajdu znajduje się niecałe 50 
km od Pragi). Na liście zgłoszeń znalazło 
się imponujące 145 załóg. Rywalizacja 
zaczyna się w sobotę 1 października o 

godzinie 8:00. Zapraszamy do śledzenia 
rywalizacji i trzymania mocno kciuków 
za załogę z numerem 12. 

W ostatniej rundzie sezonu zało-
gę wspierać będą: GK FORGE, OTO, 
DARMA, DECO-CAR, EUROGOLD, 
MINIMAX, VIRALSEED i POKRYCIA 
DACHOWE PNIOK SYLWESTER, MO-
TOWIZJA oraz portal OX.PL. 

ROZGRYWKI
SIATKAREK

Końcówka sezonu zawodniczek MKS 
Ustroń należy do bardzo udanych. 3 wrześ-
nia w Częstochowie podczas rozgrywek 
Ekstraklasy Seniorów Maja Chamot 
w skoku o tyczce pobiła rekord Polski 
w kategorii dzieci starszych. Trenowana 
przez Magdalenę Kubalę zawodniczka 
skoczyła 331 cm i poprawiła najlepszy wy-
nik w Polsce o 6 cm. Wynik ten notabene 
należał do byłej zawodniczki – Martyny 
Cyganek, która również była wychowanką 
ustrońskiego klubu.   

Tydzień później nasze dwie zawodniczki 
uczestniczyły w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach młodzików w lekkiej at-
letyce i tam zwyciężyła Julia Musiał wy-
nikiem 300 cm, a Kinga Górny zajęła 2. 
miejsce, skacząc 290 cm. Tym samym za-
wodniczki MKS Ustroń zakwalifikowały 
się do Mistrzostw Polski młodzików, które 
odbyły się 23 i 24 września w Słubicach. 
To był ich ostatni start w sezonie 2016.   

 Klub poza głównym dofinansowaniem 
z Miasta Ustroń, na dodatkowe zajęcia 
i sprzęt sportowy uzyskał w drugiej części 
sezonu wsparcie finansowe z  ministe-
rialnego programu „Klub”. Widać, że 
przyniosło to namacalne efekty w postaci 
dobrych wyników sportowych.       (MK)

REKORD
POLSKI  MAJKI

2 października odbędzie się Barbarian 
Race Ustroń – ostatnia edycja barba-
rzyńskich zmagań w 2016 roku, orga-
nizowanych przez Grzegorza Szczechlę 
i przyjaciół. Na 6-kilometrowej trasie 
o przewyższeniu ponad 600 m umiesz-
czonych zostanie 30 przeszkód, w tym 
łączone wodne! Start o godz. 9.00 przy 

BARBARIAN
RACE

USTROŃ
dolnej stacji wyciągu, meta i koncert na 
górnej stacji wyciągu. Wystąpią  zespoły: 
Di Anti i Rocker Soul. Niespodzianki cze-
kają nie tylko na trasie, ale i na imprezie 
towarzyszącej. Atrakcje przygotowano 
i dla zawodników, i dla kibiców. Zapisy 
również w dniu zawodów.

Trasa Barbariana w Ustroniu jest bardzo 
widowiskowa. Kibice będą mogli obser-
wować zmagania z ziemi i powietrza, czyli 
z krzesełek wyciągu. Dla zawodników 
najpierw przygotowano podbieg, później 
odcinek nad Wisłą, a następnie zdobycie 
Czantorii. Po drodze przeszkody, m.in.: 
foka, beczka, zasieki, ścianka, spiderman, 
ninja, barbara, snake i wiele innych.

Kadetki Siły atakują.                                                                                                  Fot. W. Suchta

Siatkarki TRS „Siła” rozpoczęły roz-
grywki ligi wojewódzkiej. Jako pierwsze 
wystąpiły kadetki podejmując w sali SP-2 
drużynę GS UKS Krzanowice. Był to 
mecz bez historii, bo nasze siatkarki nie 
dały przeciwniczkom najmniejszych szans 
wygrywając w setach do 12, 22 i 8. Poza 
Krzanowicami rywalkami „Siły” w grupie 
będą: MKS „Zorza” Wodzisław Śląski, 
MUKS „Sari” Żory, SMUKS Orzesze, 
UKS „Jedynka” Rybnik i Jastrzębski Klub 
Siatkarski SMS Jastrzębie. 

Juniorki „Siły" rozpoczynają rywali-
zację 29 września meczem na wyjeździe 
z BKS Aluprof Bielsko-Biała, a rywalkami 
w grupie są ponadto: MKS Bielsko-Biała, 
UKS Centrum przy POSiR Pszczyna i VC 
Victoria-MOSiR Cieszyn. 

Najbliższy mecz w Ustroniu zagrają 
kadetki 4 października z „Sari” Żory.

                                               Fot. K. Woźniak
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KARAĆ  KIEROWCÓW
Na wstępie prowadząca zebranie J. Cie-

ślar zaproponowała, by konkretne postula-
ty przekazywać na piśmie, na przygotowa-
nych kartkach. Na zakończenie wszystkie 
wnioski zostaną odczytane i przegłosowa-
ne. Pozwoli to wyraźnie skrócić zebranie. 
O ile udało mi się zaobserwować, ale nie 
jestem w stu procentach pewien, to nikt 
z takiej formy nie skorzystał. Jednak my 
Polacy lubimy przemawiać.

Na stolikach rozłożono „Biuletyn Infor-
macyjny Zarządu Osiedla Ustroń Górny”, 
a w nim wymienieni członkowie Zarządu 
i radni dzielnicy z podanymi numerami 
telefonicznymi. Ponadto w biuletynie 
opisano, co udało się zrealizować, opub-
likowano też postulaty z tegorocznego 
zebrania w kwietniu.

WNIOSKI  ZARZĄDU
Przewodnicząca przedstawiła propo-

zycje wniosków do budżetu na 2017 r., 
a wśród nich oświetlenie górnych odcin-
ków ulic Jelenica i Myśliwskiej, budowę 
kanalizacji ul. Asnyka, budowę chodni-
ka przy technikum. Radna A. Kwapisz-
-Pietrzyk poinformowała, że jeżeli chodzi 
o kanalizację ul. Asnyka, to projektowanie 
jest w końcowej fazie. Natomiast chodnik 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, 
a także zagospodarowanie terenów zie-
lonych będzie możliwe po podłączeniu 
szkoły do kanalizacji. W związku z tym 
wystosowano list do Starostwa Powiato-
wego, gdyż obowiązkiem jest podłącze-
nie szkoły do kanalizacji. Odpowiednie 
działania zostały już podjęte i w przy-
szłym roku kanalizacja zostanie wykonana 
i wtedy będzie można tereny wokół szkoły 
zagospodarować.

Kolejny wniosek przewodniczącej do-
tyczył zwiększenia punktów objętych mo-
nitoringiem, szczególnie chodzi o ul. Pod 
Skarpą i place zabaw. Zaproponowała też 
wykonanie podjazdu dla niepełnospraw-
nych na schodach do parku, z których 
mogłyby korzystać także mamy z wóz-
kami. Następnie dyskutowano i zgłaszano 
kolejne wnioski. 

WYCINKA  I  KOSZENIE
Postulowano wycięcie dużych lip na 

ul. Mickiewicza, gdyż grożą zawaleniem. 
Inna sprawa to dzikie przejścia przez 
tory, a przy torach rosną trzymetrowe 
pokrzywy, co nie jest zbyt estetyczne. A. 
Kwapisz-Pietrzyk odpowiadała, że udało 
się wymóc koszenie przy ekranach na 
obwodnicy, to może podobne apele do 
kolei też poskutkują, gdyż jest to ich teren.

Odnośnie koszenia na terenach miej-
skich, to zwracano uwagę na bylejakość. 
Konieczne jest także przycinanie krze-
wów, często przeszkadzających w widocz-
ności na drogach. Przewodnicząca wyjaś-
niała odnośnie koszenia, że skierowano 
pismo do UM i uzyskano odpowiedź, że 
zwiększy się nadzór nad takimi robotami. 

DROGI
Postulowano remont górnego odcinka 

ul. Jelenica. A Kwapisz-Pietrzyk wyjaśnia-
ła, że jest to droga powiatowa. Zazwyczaj 
remonty dróg powiatowych odbywają się 
w ten sposób, że partycypuje w połowie 
w nich miasto. Oczywiście konieczne 
jest wprowadzenie zadania do budżetu 
powiatu. W tym roku w ten sposób remon-
towano ul. Skoczowską. Jeżeli zaś chodzi 
o ul. Jelenica, to najpierw trzeba tam 
wykonać kanalizację i wodociąg. Tu z sali 
stwierdzano, że faktycznie przy budowie 
kanalizacji zostanie naruszony pas jezdni.

Zalewana podczas deszczów jest ul. 
Złota, tak że nie można dojść do domu, 
gdyż woda spływa z ul. 3 Maja. Ul. Złota 
jest już w całości zabudowana, tymczasem 
droga to wyboje. Naczelnik A. Siemiński 
obiecał przyjrzeć się sprawie.

Mówiono też o przekraczaniu przez 
kierowców prędkości. Np. na ul. Pod 
Skarpą urządzane są wyścigi. Tu radna 
odpowiadała, że są przepisy i kierowcy 
powinni się do nich stosować. Przewod-
nicząca zaproponowała postawienie znaku 
ograniczającego prędkość. To nie satysfak-
cjonowało zebranych i zapytali policjanta, 
ile razy interweniowano na ul. Pod Skarpą.

Pytano też o roboty na obwodnicy i tu 

A. Siemiński odpowiadał, że droga nadal 
nie jest odebrana po letnim remoncie. 

REKLAMY
Zwracano uwagę, że przy wyjazdach 

stoją reklamy przesłaniające widoczność. 
A. Kwapisz-Pietrzyk informowała, że 
jest możliwość skorzystania z ustawy 
o ochronie krajobrazu i Rada Miasta może 
podjąć uchwałę ograniczającą reklamy. 
Jednak tu trzeba się liczyć także z tym, że 
te reklamy są dochodem tych, na których 
działkach stoją, są też interesy tych, którzy 
się reklamują. Mieszkaniec na to twierdził, 
że w sprawie, czy miasto ma być ładne, 
czy też ktoś nie będzie miał dochodu z 
reklam, nie ma dylematu. Są narzędzia 
prawne, więc trzeba z nich korzystać.

KONCERTY
Zwrócono uwagę, że na rynku są tablice 

miast partnerskich, a tego partnerstwa nie 
widać. Przecież zespoły naszych partne-
rów mogłyby przyjeżdżać i się prezento-
wać. A Kluz odpowiadał, że współpraca 
trwa cały rok, jest wymiana między ar-
tystami, są wspólne imprezy sportowe 
i w wymianie partnerskiej sporo się dzieje. 
Na to mówiono, że w Ustroniu repertuar 
jest stale taki sam, występują ci sami ar-
tyści. Radny Jan Zachar informował, że 
repertuar jest zróżnicowany. W tym roku 
w naszym mieście koncertowali znani 
wykonawcy. Goście nie mogą się nudzić, 
a jeżeli będzie więcej pieniędzy, to i kon-
certów będzie więcej.

ZAGRODZONE  OSIEDLE
Jest połączenie osiedla Zeta Park z ul. 

Pod Skarpą, ale postawiono tak szlaban 
i płot, że cały ruch odbywa się ul. Gał-
czyńskiego. Natomiast zjazd ze szlabanem 
obsługuje jeden blok. Reszta musi jeździć 
ciasnymi uliczkami do ul. Gałczyńskie-
go, gdzie też na mostku jest zwężenie. 
A. Siemiński odpowiadał, że temat jest 
bardzo trudny. Teren pod drogą na os. Zeta 
Park ma 360 właścicieli. Podjęto kroki, by 
gmina przejęła ten teren, ale bezskutecz-
nie. Wstępny projekt został oprotestowany 
przez mieszkańców Zeta Park. Teraz 
konieczne byłoby prowadzenie sprawy 
z 360 właścicielami. Odpowiadano na to, 
że gmina nie potrafiła skutecznie działać 
gdy był na to czas, a teraz chodzi o pie-
niądze, o zmianę 360 aktów notarialnych. 
Okazało się też, że szlaban stoi na terenie 
gminy, więc pytano, co on tam robi?

PARKOWANIE
Mówiono, że na os. Manhatan samocho-

dy parkują na chodniku przy ul. A. Brody 
przez co ograniczają widoczność. Jedna 
z mieszkanek jadąc rowerem ul. A. Brody 
obawiała się, czy zza stojącego na chod-
niku samochodu nie wyskoczy na ulicę 
dziecko, czy przechodzień. Tam może 
dojśc do wypadku, argumentowała. Jest to 
bardzo niebezpieczne i to nieprawidłowe 
parkowanie powinno być karane. Tym 
bardziej, że dzieje się to pod oknami Stra-
ży Miejskiej. Strażnicy na to stwierdzili, 
że mieszkańcy osiedla nie mają gdzie 
ustawić swych samochodów, gdyż miejsc 
parkingowych jest za mało. Gdzie posta-
wić te kilkaset samochodów? Mieszkanka 
odpowiadała, że nie wolno sankcjonować 
takiej sytuacji, bo na chodniku nie można 
parkować.                        Wojsław Suchta

Mieszkańcy i służby mundurowe.                                                                           Fot. W. Suchta

(cd. ze str. 1)



29 września 2016 r.   Gazeta Ustrońska   11

BIBLIOTEKA POLECA:

Zdjęcie (z lewej), które udo-
stępniła nam Maria Nowak 
przedstawia proboszcza ks. 
Ludwika Kojzara w dniu po-
żegnania ze swoją parafią pw. 
św. Klemensa. Poniżej pamiąt-
ka, którą rozdawał parafianom.

Ksiądz Ludwik Kojzar uro-
dził się 12 sierpnia 1888 r. 
w Zbytkowie. W 1910 r. po 
zdanej maturze, rozpoczął stu-
dia w Seminarium Duchow-
nym w Widnawie, gdzie 21 
lipca 1914 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Był wikarym i ka-
pelanem w armii austriackiej, 
po wojnie znów wikarym 
i nauczycielem, a w 1934 roku 
przybył do Ustronia, aby objąć 
obowiązki proboszcza.

W tej parafii przeżył chwi-
le wzniosłe, ale i tragiczne. 
Był aresztowany przez ge-
stapowców, trafił do więzień 
i do obozów koncentracyj-
nych w Oświęcimiu i Dachau. 
W 1945 r. wrócił do swoich 
parafian, a po czterech miesią-
cach został ponownie areszto-

W dawnym
USTRONIU

wany. Tym razem przez Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
O swojego proboszcza upo-
mnieli się jednak mieszkańcy 
i został zwolniony. Ks. Ludwik 
Kojzar był dziekanem dekana-
tu cieszyńskiego.  

Informacje zaczerpnęliśmy 
ze specjalnego numeru tygo-
dnika Po górach, dolinach..., w 
całości poświęconego osobie 
proboszcza. Gazetę wydano w 
1998 roku z okazji 110. rocz-
nicy urodzin księdza.

Imię ks. Ludwika Kojzara 
nosi ulica w centrum Ustronia, 
biegnąca wzdłuż targowiska, 
łącząca ulice A. Brody i M. 
Konopnickiej.                   (mn)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu, w 
50. rocznicę śmierci Jana Cholewy, zaprasza na promocję książki 
Tadeusza Dytko „Liberatorem do Polski”

Spotkanie z autorem odbędzie się w Czytelni MBP w piątek 14 
października 2016 r. o godz. 17.00. Po spotkaniu będzie możliwość 
zakupienia książki.

Jan Cholewa (ur. 7 XII 1920, zm. 1 X 1966) – ustroniak, zna-
komity pilot Dywizjonu Bombowego 300 oraz 301. W czasie 
wszystkich 110 misji bojowych spędził w sumie około 1160 

godzin w powietrzu, co jest ewenementem w historii lotnictwa 
wojskowego. Po wojnie pracował w „Kuźni” Ustroń, działał 
w harcerstwie oraz w bielskim Aeroklubie. Odznaczony orderem 
Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, czterokrotnie 
Krzyżem Lotniczym, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, 
Krzyżem Anglii i wieloma innymi odznaczeniami.

Tadeusz Dytko – pochodzący z Ustronia pisarz, dziennikarz, 
publicysta wojskowy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 
laureat wielu konkursów literackich i fotograficznych, autor 
kilkunastu książek (m.in. „Na skrzydłach RAF”, „Pielgrzym 
z Poniwca”, „Trójkoronowany”, „Warto było - wywiad z gen. 
Bieńkiem”, „My, Spadochroniarze z dziesiątego” oraz wielu 
innych). Pomysłodawca i główny organizator Military Festival.

Janusz Jabłoński 
„Encyklopedia polskich 
tradycji i zwyczajów”

Encyklopedia polskich tra-
dycji i zwyczajów przywołuje 
najstarsze i najpiękniejsze pol-
skie obyczaje. Jakie potrawy 
gościły najczęściej na polskich 
stołach? Co się kiedyś tańczy-
ło? Jak wyglądały tradycyj-
ne stroje ludowe? W albumie 
znajdziemy również przegląd 
miejsc, w których można się 
spotkać z kulturą dawniejszych 
czasów, a więc skansenów 
i parków etnograficznych.

Adam Wajrak
„Zwierzaki Wajraka”

Dzięki tej książce już ni-
gdy nie pomylicie gawrona 
z wroną, przestaniecie też bać 

się nietoperzy, które rzekomo 
wplątują się we włosy (tak, 
tak, to bujdy na resorach!), 
poznacie ryby, które budu-
ją gniazda, dowiecie się, że 
okonie polują w stadzie jak 
wilki, że w Polsce mieszka-
ją nie tylko jadowite żmije 
i węże, ale również jadowity 
ssak, czym się różnią rogi od 
poroża, który ptak nie śpiewa 
tylko chrapie, poznacie praw-
dziwą kaczkę dziwaczkę oraz 
mistrzów maskowania. Gdy 
na mokradłach spotkacie zaś 
żółwia, nie będziecie chcieli 
odnieść go do zoo, myśląc, że 
stamtąd uciekł.

Duże, małe, maleńkie, kud-
łate, gładkie i oślizgłe oraz 
takie, które aż strach tknąć. 

PROMOCJA  KSIĄŻKI  O  JANKU
LIBERATOREM   DO  POLSKI
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W ostatni weekend 24 i 25 września 
w Ustroniu odbył się finał Road Maraton, 
czyli wyścigów rowerowych. W sobotę 
startowano w wyścigu szosowym, w nie-
dzielę w jeździe na czas.

Imprezę na rynku otworzył burmistrz 
Ireneusz Szarzec życząc wszystkim zna-
komitych wyników.
- Na Równicy czeka na was słońce – pro-
gnozował burmistrz.

W sobotę odbył się wyścig górski. Start 
honorowy na rynku, ostry na Zawodziu. 
Następnie kolarze jechali na Równice, 
tam nawrót i zjazd w dół, dwie pętle 
w Jaszowcu, potem pięć pętli na Zawodziu 
i finisz do mety na Równicy. Wystartowało 
158 mężczyzn i 10 kobiet.
- Rozpoczynamy sezon w kwietniu i koń-
czymy we wrześniu – mówi organizator 
Wiesław Legierski. - Co dwa tygodnie 
impreza, w tym roku 18. Są to wyścigi, ma-
ratony i jazdy indywidualne i drużynowe 
na czas. System obliczania wyników jest 
prosty, za miejsce są przyznawane punkty 
do 40 miejsca, za pozostałe po jednym 
punkcie. Od dwóch lat są klasyfikacje 
górska i nizinna. 

Podczas wyścigu już w Jaszowcu były 
dość spore różnice między kolarzami. Nie 
wszystkim przypadł do gustu podjazd po 
kostce granitowej. Pierwsze kilometry to 
lekka przewaga Piotra Swaczyny, ale już 
na Zawodziu dochodzi go czterech kolarzy 
i razem zmierzają do mety, gdzie najszyb-
szy na finiszu okazuje się Piotr Tomana, 
który na mecie powiedział: 
- Miał przewagę do minuty, a dojechaliśmy 
go przy końcu piątej rundy na Zawodziu 
i do mety jechaliśmy razem. Wygrałem 
na finiszu. Nie było lekko, w czwórkę 
jechaliśmy końcówkę. Dobra trasa, cie-
kawa, a ja lubię góry. Ciężko na kostce, 
bo rowery sztywne, wszystko przenosi się 
na ręce i nogi, ale każdy ma jednakowe 
warunki. Najciężej było, gdy goniliśmy 
kolegę z Czech. Dystans na tę porę roku 
wystarczający. Organizacyjnie wszyst-

ko w porządku, jedynie pierwszy zjazd 
z Równicy był niebezpieczny, bo kierowcy 
jadący z dołu wyprzedzali zawodników, 
a myśmy już zjeżdżali. W jednym momen-
cie ledwo wyminąłem samochód. Dobrze 
by było, gdyby kierowcy nie wyprzedzali 
zawodników jadących pod górę i żeby ich 
na to uczulać.
- Jeżeli na tym odcinku pojawił się samo-
chód, to nie powinno go tam być – twierdzi 
W. Legierski. - Na całej trasie były pa-
chołki, natomiast kierowcy są niezdyscy-
plinowani, często złośliwi. Gdyby doszło 
do jakiegoś zdarzenia na tym odcinku, 
odpowiedzialność byłaby po stronie kie-
rowcy. Tam powinny się znajdować tylko 
samochody uprzywilejowane.

W swej kategorii wiekowej zwyciężył 
Robert Troszok z Ustronia. Zapytany 
o wyścig  powiedział:
- Szybko się jechało, było dosyć niebez-
piecznie, dużo zakrętów, ciężkich podjaz-
dów i mimo dość krótkiego dystansu trasa 
selektywna. Do tego kostka na Jaszowcu, 
ale jako mieszkaniec Ustronia poradziłem 
sobie. Było z kim walczyć, a ułożyło 

się na tyle pomyślnie, że dojechałem 
w czołówce, ale na finiszu brakło trochę 
sił, więc skończyłem na czwartym miej-
scu, ale na pierwszym w kategorii.
Zwycięzców wyścig dekorowano na ryn-
ku, a czynili to naczelnik Wydziału Pro-
mocji UM Katarzyna Kaźmierczak, prze-
wodniczący Komisji Sportu RM Andrzej 
Szeja i W. Legierski.

Zapytałem organizatora, czy nie myślał 
o wydłużeniu trasy na okoliczne pagórki
- Można, ale czy to zaakceptują mieszkań-
cy – mówi W. Legierski. - Jeżeli na trzy 
godziny siądą sobie w domu przy kawie, 
nie będą chcieli koniecznie jechać gdzieś 
samochodem, to my zabezpieczymy trasę, 
dostaniemy zezwolenie i jesteśmy w stanie 
to zrobić. Tylko mieszkańcy muszą tego 
chcieć. Ustroń jest trudny organizacyjnie, 
bo krótkie odcinki, dużo skrzyżowań. Ale 
cykl się rozrasta, rośnie poziom organiza-
cyjny i sportowy.

W niedzielę odbyła się indywidualna 
jazda na czas na Równicę. Stratowano na 
moście pod Skalicą. Zwycięzca Damian 
Bartoszek w sobotnim wyścigu był trzeci, 
za to drugie miejsce w czasówce zajął 
najlepszy poprzedniego dnia P. Tomana. 

Wręczenie pucharów i nagród odbyło 
się na rynku a czynili to A. Szeja i W. Le-
gierski. Zawody w Ustroniu były ostatnimi 
w całym cyklu, wiec wręczano też nagrody 
i okazałe puchary za cały sezon. Swoją 
kategorię w tym roku wygrała Angelika 
Grabiec z Jastrzębia. 
- Trenuję dość długo i cieszę się ze zdoby-
cia pierwszego miejsca. Myślę, że za rok 
też uda się stanąć na podium – twierdzi 
A. Grabiec. - Niestety nie startowałam 
w Ustroniu, bo przed miesiącem miałam 
upadek, połamał mi się rower, ale nic mi 
się nie stało. Przewaga punktowa była 
taka, że mogłam ostatnie wyścigi odpuś-
cić. Ten sezon był dla mnie ważny, ale to 
wynik całej drużyny.

Nagrodzono uczestników wszystkich 
imprez cyklu, a wśród nich Lucynę Wag-
ner z grupy Marat, która powiedziała:
- Nie jest lekko, ale jak komuś zależy, 
można to zrobić. W tym roku mieliśmy 
bardzo dużo wesel, ale na szczęście tylko 
jedno kolidowało z wyścigiem. Ale i tak 
zdążyliśmy, więc da się.

POD  GÓRĘ  I  PO  KOSTCE

Start honorowy z rynku.                                                                                             Fot. W. Suchta

Podjazd pod Równicę.                                                                                                 Fot. W. Suchta *  *  *
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PRZEGRANA  GEMAMI

Rodzinnie startowało małżeństwo Mał-
gorzata i Piotr Adamczykowie. 
- Bardzo dużo zawodów, a w okresie 
wiosennym to spore obciążenie dla ro-
dziny, a przeciwnicy mocni – mówi pani 
Małgorzata. 
- Nic nie ma za darmo i w całym sezonie 
trzeba było się wykazać konsekwencją. 
Trening po pracy, bo najpierw trzeba 
zapracować na chleb. Czasem od rywali 
słyszę, że ostrożnie zjeżdżam, na co od-
powiadam: „W poniedziałek trzeba iść do 
pracy” – dodaje mąż Piotr.

Za uczestnictwo w zawodach w Ustro-
niu dziękował  A. Szeja i wyraził nadzieję, 
na spotkanie za rok. Na zakończenie zro-
biono sobie wspólne zdjęcie.

Poproszony o podsumowanie W. Legier-
ski powiedział:
- Każda impreza ma swoją specyfikę. 
Jedne organizuje się łatwiej, inne trudniej, 
ale wszystko zmierza do tego, by jak 
najwięcej odcinków zamykać dla ruchu. 
Rośnie poziom imprezy, rosną średnie 
prędkości, jest więcej uczestników, a jak 
widzę kolarzy, to wiem, że nie mogę tego 
przerwać mimo zmęczenia. Sprawia to 
dużą satysfakcję, a jesteśmy już  obecni 
w województwie dolnośląskim, w Biesz-
czadach, zapraszają nas do organizacji, 
chcą być w naszym cyklu, więc się wszyst-
ko rozrasta. Stwarzamy dobre warunki do 
ścigania, dobre lokalizacje startu i mety, 

a trasy są atrakcyjne. A po co jeździć po 
raz dziesiąty na Równicę? Bo ta trasa jest 
atrakcyjna!

Wyniki wyścigu:
kobiety: 1. Kamila Biernat – Romet MTB 
Team (2.15.37,92), 2. Izabela Sikora – 
Bike RS (7,23 sek. straty), 3. Katarzyna 
Orłowska – Rogelli Team (6.06,77), 
mężczyźni: 1. P. Tomana – WLKS Krakus 
BBC Czaja Bike RS (1.49.03,71), 2. Piotr 

Swaczyna – CK FESO Petrvald ((0,84), 3.  
Damian Bartoszek – Corratec Team (1,12).
Wyniki jazdy na czas:
kobiety: 1. Sylwia Obrzud – Bike Atlelier 
Team (19.57,63), 2. K. Biernat (1.45,53),3. 
I. Sikora (2.04,85),
mężczyźni: 1. D. Bartoszek – (16.16,91), 
2. P. Tomana (7,78), 3. Marek Wojnarow-
ski – Veloart Cycling Club (12,56).

Wojsław Suchta

Od 16 do 18 września odbyły się 
w Ustroniu Drużynowe Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów w Tenisie Ziemnym. Do 
turnieju zakwalifikowało się 8 drużyn, 
przy czym nie przyjechała KT Legia War-
szawa. Grano systemem pucharowym, 
ale o miejsca 1-8, czyli po pierwszych 
spotkaniach cztery drużyny dalej walczyły 
o mistrzostwo, a trzy przegrane o miejsca 
od 5-7. Drużyna UKS „Beskidy” Ustroń 
spotkała się z zespołem Sopot Tenis Klub 
i po czterech grach pojedynczych był 
remis 2:2, po deblach 3:3. W setach też 
remis, wiec decydowały gemy i tu lepsi 
okazali się tenisiści z Sopotu. Nasi tenisiści 
grali w składzie: Łukasz Kozielski, Jakub 
Grzegorczyk, Mikołaj Wrzoł, Marcin Mol.
- Niestety nasza drużyna była poważnie 
osłabiona mówi trener UKS „Beskidy” 
Aleksander Panfil. - Po weryfikacji Jakub 
Grzegorczyk pojechał do domu, po czym 
znalazł się w szpitalu z podejrzeniem 
zapalenia wyrostka robaczkowego. Na 
szczęście USG nic takiego nie wykazało, 
ale był bardzo osłabiony, a w naszym 
składzie był drugą rakietą. Gdybyśmy od 
razu go wycofali, automatycznie przesunę-
libyśmy trzecią rakietę na druga, czwartą 
na trzecią. Nie byłoby to dla nas korzystne. 
Dlatego, gdy okazało się, że z wyrostkiem 
Jakuba nic się nie dzieje, poprosiłem, by 
przyszedł i zagrał. Jak się źle poczuje, to 
zejdzie z kortu. Był osłabiony i przegrał, 
ale to pozwoliło wygrać naszej trzeciej 
i czwartej rakiecie. To dało nam punkty. 
Łukasz na pierwszej grał z Ewanem Mo-
orem zawodnikiem topowym i przegrał. 

Po deblach dalej był remis, a przegraliśmy 
z Sopotem różnica gemów. Można gdybać, 
bo w pełni zdrowy Kuba Grzegorczyk 
dawał szanse na wygraną.

W pozostałych meczach RKT Return 
Radom wygrał z AT Promasters Szczecin 
4:2, MKT Stalowa Wola wygrała z SKT 
Centrum Bydgoszcz 5:1, a AZS Poznań 
awansował, gdyż miał grać z Legią. 

W finale Sopot pokonał Poznań, o trze-
cie miejsce Radom wygrał ze Stalową 
Wolą, o piąte Ustroń pokonał Szczecin, 
siódme miejsce zajęła Bydgoszcz. W na-
szym zespole w meczu o 5 miejsce zagrał 
za J. Grzegorczyka Antoni Kołłątaj wygry-

wając pewnie 2:0, a spotkanie zakończyło 
sie wynikiem 5:1 dla Ustronia.
- Organizacyjnie wszystko wypadło bar-
dzo dobrze, źle że padało w sobotę - mówi 
A. Panfil. - To zepsuło imprezę na naszych 
obiektach. Ale byliśmy przygotowani do 
grania w hali u nas i w Bielsku-Białej. 
Nas to kosztowało trochę zdrowia, bo 
gwarantowaliśmy wszystko, tak jak na 
turniejach zawodowych. Byłem kierowcą, 
bo jeździłem z zawodnikami i jedzeniem. 
Turniej zakończył się na naszym obiek-
cie, a trenerzy i zawodnicy dziękowali za 
organizację. Spodobały się nasze korty, 
nasze miasto. A położeniem kortów byli 
zachwyceni. Wszystko się udało, szkoda 
tylko, że przegraliśmy na styku, gemami, 
z mistrzem.                      Wojsław Suchta

P. Tomana na najwyższym stopniu podium.                                                          Fot. W. Suchta

Debel Kozielski-Kołłątaj.                                                                                                Fot. W. Suchta
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20.9.2006 r . Ok. godz. 7.00 na ul. Katowickiej kierowca fiata 
ducato wpadł w poślizg na mokrej nawierzchni i stracił panowanie 
nad kierownicą. Najpierw przeciął pas zieleni, potem drugi pas 
jezdni, a na koniec wpadł do rowu uszkadzając ekran. Sprawca 
oddalił się z miejsca zdarzenia.

W związku z wyborami samorządowymi, z siedzibą w Ustroniu 
zarejestrowano następujące komitety wyborcze wyborców: KWW 
Ustrońskiego Forum Inicjatyw Społecznych (z tej listy zamierzają 
startować samorządowcy i członkowie zarządów ustrońskich 
osiedli); KWW Marty Hudzieczek; KWW Ustrońskie Porozumienie 
Samorządowe (UPS miał większość w obecnej Radzie Miasta. Li-
sta skupia obecnych radnych i nowych kandydatów); KWW Józef 
Sikora Ustroń Goje; KWW Lewica Ustrońska (praktycznie lista 
SLD); KWW Rozwoju Ustronia (lista osób o przekonaniach cen-
troprawicowych); KWW Niezależni w Ustroniu (komitet wyborczy 
obecnej radnej z Lipowca Olgi Kisiały); KWW M. Chowanioka 
Szansa dla Zawodzia. (...) Jest możliwe, że w wyborach do rady 
w Ustroniu pojawią się jeszcze inni kandydaci np. ze znokauto-
wanego PiS.                                                         Wybrała: (mn)

www.ustron.pl

... gdy się nikt nie czepia.                                                   Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu

30 IX 17.00 Promocja tomiku wierszy Andrzeja Macury pt. 
   „Lustro czasu”, ilustrowanej twórczością plastycz- 
   ną Barbary Kozieł-Gawrońskiej,  Muzeum Ustrońskie
1  X  9.00 Sprzątanie Polany w ramach Sprzątania Świata,  
   zbiórka SP-3
1 X  11.00  Downhill City Tour, Zawodzie
1 X  11.00  Mecz o mistrzostwo ligi okręgowej Kuźnia Ustroń - 
   WSS Wisła, stadion KS Kuźnia
1 X 19.30 „Krosny – Mowa ciała”, występ Ireneusza Krosnego,  
   MDK „Prażakówka”
2 X  9.00  Barbarian Race, start - dolna stacja wyciągu na Czantorię
3 X  10.00  Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, 
   Muzeum Ustrońskie
4 X  17.00  Wernisaż wystawy Fotografia - Kadry wybrane Jerzego 
   Pustelnika Galeria Muflon, ul. Sanatoryjna 32
4 X  17.00  Zebranie mieszkańców Polany, SP-3
6 X  17.00  Zebranie mieszkańców Nierodzimia, SP-6
8 X  9.00  Jesienne Targi Staroci, "Prażakówka", sala widowiskowa

 28-29.09  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
30.9-1.10 Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
2-3.10    Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
4-5.10    Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1   tel. 856-11-93
6-7.10    Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.

KSIĄŻKA  
DO  KRZYŻÓWKI 

OD  GALERII RYNEK
Zespół autorski Słownika tworzyli: 

Jan Krop, Władysław Majętny, Józef 
Pilch, Józef Twardzik, Jadwiga Wronicz, 
a przy wydaniu II, które mamy dla na-
szych Czytelników, pracowała również 
Katarzyna Szkaradnik. Książka zosta-
ła wydana pod patronatem Muzeum 
Ustrońskiego przez Kazimierza Heczko.

*    *    *

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 
USTROŃ tel. (33)854-53-98.

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

Bilety autokarowe, lotnicze, promo-
we. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek 3, 
tel. (33) 444-60-40.

Drewno kominkowe. (33) 854-
47-10.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. Cie-
szyńska (pod apteką). 

Brukarstwo, ogrodzenia, zlecenia 
nietypowe. 534-850-919.

Przeprowadzki + ekipa. Usługi 
transportowe. 601-47-81-08.

Wyprzedaż okna białe PCV. Ze-
staw balkonowy Orzech. Drzwi 
zewnętrzne-wewnętrzne. Ościeżni-
ce. 500-116-125.

Sprzedam mieszkanie w Ustroniu 
49m2. Garaż 16m2. 728-185-366.

Strojenie fortepianów. 502-105-972.

Pokój umeblowany z łazienką do 
wynajęcia. 505-201-564.

Sprzedam dom jednorodzinny, sze-
regowy w centrum Ustronia. Cena 
do uzgodnienia. 608-279-688.

Wynajmę mieszkanie. 515-286-714.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, 
desek. 666-989-914.

Poszukuje pokoju Ustroń Zawodzie. 
533-336-820.

Wynajmę lub sprzedam lokal o pow. 
50m2 w Ustroniu ul. 9 Listopada 3. 
509-795-697 w godz 9.00-16.00.

Do pracy w bufecie i kuchni zaprasza 
Zbójnicka Chata Ustroń Równica. 
Kontakt: osobiście, telefonicznie 
513-190-945, e-mail: ustron@zboj-
nicka.chata.com.pl

Sprzedam: Golf 3, b+lpg, 1994.
OC+przeglad-aktualne. Do po-
prawek lakier.Kozakowice Gór-
ne.607-224-972.

Poszukujemy osoby do mini-SPA 
w Ustroniu Poniwcu. Praca popo-
łudniu w zależności od zamówień 
klientów. 501-295-878. 

Sprzedam mieszkanie 50,26 m2 – os. 
Manhatan, blok 3, piętro 2. Cena 
180 000 do negocjacji. 606-125-425.

Ściganie ma sens ...                                                         Fot. W. Suchta
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FELIETON

1. Rozpoczynający się nowy rok akade-
micki jest okazją, aby zastanowić się nad 
współczesnym funkcjonowaniem uniwer-
sytetu i rolą studiów wyższych. 

2. Studiowanie wymaga swoistej asce-
zy, rezygnacji z osiągania pewnego typu 
wartości po to, aby móc dążyć do urzeczy-
wistniania tych uniwersyteckich wartości, 
które uznaje się za cenne i unikatowe. 
Zwolennik upowszechniania oświecenia 
publicznego i rozwijania krytycznej, ot-
wartej debaty, wybitny filozof XX wie-
ku, Karl R. Popper (1902-1994), zwraca 
uwagę na niepokojące go zmiany w sy-
tuacji uniwersytetów i w studiowaniu, 
a zwłaszcza na zanik niezbędnej dozy asce-
zy, zamiast której pojawia się podstawa 
roszczeniowa i konsumpcyjna, rozbudzana 
i wspierana ideologią równych szans: 
„Idea równych szans i równego dostępu do 
wyższego wykształcenia w niektórych kra-
jach doprowadziła do żałosnych następstw. 
Dla mojego pokolenia walka o wiedzę 
była przygodą, wymagającą wielkich ofiar, 
które zdobytej wiedzy nadawały jedyną 
w swoim rodzaju wartość. Obawiam się, 
że ta wartość zanikła. Nowe prawo do 
kształcenia wytworzyło  postawę,  która 
traktuje to prawo jako prawo zagwaranto-
wane; a to, czego bez ofiar ze swej strony 
możemy żądać jako naszego prawa, jest 
mało cenione”. Doświadczenie wartości 
studiów i wartości pomnażania wiedzy, 
jako swoiste doświadczenie aksjologiczne, 
nie powinno być przytłumione sprowadze-
niem prawa do studiowania do poziomu 

jednego z uprawnień socjalnych. Inne 
jeszcze poważne niebezpieczeństwo dla 
funkcjonowania uniwersytetu (ujawniają-
ce się już w okolicach 1968 r.) wskazuje 
K. R. Popper w kontekście intensywnego 
rozwoju cywilizacji technicznej: „Potrze-
ba coraz więcej techników, a w związku 
z tym coraz więcej doktorantów szkoli 
się jedynie w zakresie technik pomiaru, 
a nie mówi się im nawet, jakie bardziej 
fundamentalne problemy mają być roz-
wiązywane przy pomocy pomiarów, któ-
re wykonują, przygotowując swe prace 
doktorskie”. Rozpowszechnienie takiego 
rodzaju szkolenia, które zawęża i redukuje 
horyzonty poznawcze, K. R. Popper uzna-
je za niedopuszczalne i moralnie naganne 
„złamanie przysięgi ze strony nauczy-
ciela akademickiego”. Pracownik nauki 
powinien rzetelnie spełniać powierzone 
mu zadania, wśród których na pierwszym 
planie sytuuje się „wprowadzanie ucznia 
w tradycję i wyjaśnianie mu nowych wiel-
kich problemów wyłaniających się dzięki 
rozwojowi wiedzy, które z kolei inspirują 
i pobudzają wszelki dalszy rozwój”. 

3. Na zagrożenie jakości studiowania 
i rozwoju intelektualnego wynikające 
z wprowadzanych – w pierwszej połowie 
XX wieku – obowiązkowych programów 
studiów, których wcześniej nie było, wska-
zuje Karl Jaspers (1883-1969): „Sztuczne 
przewodniki, takie jak konspekty progra-
mowe, obowiązkowe programy studiów 
i tym podobne techniczne zabiegi, któ-
re zmieniają wyższą uczelnię w szkołę 
średnią sprzeczne są z ideałem uniwer-
syteckim. Wykłady i seminaria nieco 
»ponad głową« studenta, pobudzające do 
wzmożonego wysiłku, to lepsza alterna-
tywa niż osiągnąć pełne zrozumienie za 
cenę upraszczania”. I kontynuując swój 
wywód dopowiada: „Uniwersytet zmienia 
się w szkołę średnią po to, by osiągnąć 

zadowalającą przeciętną ze statystyczną 
niezawodnością. To prowadzi uniwersytet 
do ruiny. Gdy studentowi nie pozwala się 
pracować, studiować tak, jak uważa za 
właściwe, dławi się życie umysłu. Życie 
umysłu to życiowa szansa pośród morza 
porażek i frustracji. Atmosfera przyziem-
nego i nie inspirującego zdrowego rozsąd-
ku może oczywiście produkować zadowa-
lające opanowanie technik i dających się 
sprawdzić testami informacji o faktach, 
ale taka atmosfera dławi prawdziwe zro-
zumienie i ducha przygody badawczej”. 
Dziś, gdy przytacza się idee wolności 
akademickiej, to zwolennicy sztywnie 
zaprojektowanych programów nauczania 
(lub przetrenowani przez obecny reżim) 
nie potrafią pojąć tych istotnych warunków 
wolności uniwersyteckiej.

4. Rok akademicki powinien otwierać 
przestrzenie wolności intelektualnej, stano-
wiącej jeden z podstawowych warunków 
rzetelnego studiowania. Marek Rembierz 

39/2016/3/R

Lato 2017 już w sprzedaży! 
Najwyższe rabaty! 

Pawilon nad potoczkiem 1 piętro 
czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00

e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

Zapraszamy do biura lub na kontakt telefoniczny  
i emailowy w celu zapoznania się z ofertą!

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) popularny serial TVP, 8) facet w ulu, 
9) otwór wiertniczy, 10) dzielnica Warszawy, 12) 
szwajcarskie województwo, 14) budowla na rzece, 15) 
telewizyjna platforma cyfrowa, 16) na eksponaty, 19) 
uczestnictwo, 22) wytwarza prąd, 23) podłoga na statku, 
24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mleczna, 
4) imię germańskie, 5) straszy w zamku, 6) sprawdza 
produkty, 7) obok miodu na plastrze, 11) siostra Rów-
nicy, 13) popularny instrument, 17) warszawski klub 
sportowy, 18) obok pszenicy, 20) w stogu siana scho-
wana, 21) rosyjskie auto. 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 7 października.

     Rozwiązanie Krzyżówki z nr 37

NOWY  ROK  SZKOLNY
Nagrodę w wys. 50 zł i Słownik Gwarowy Śląska 

Cieszyńskiego otrzymuje: Jan Cienciała z Ustronia 
ul. Traugutta. Zapraszamy do redakcji. 

W kręgu filozoficznej
refleksji (236)

Przedłużenie lata do końca października! 
- słoneczne plaże czekają
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W tym spotkaniu Kuźnia zapewniła 
sobie zwycięstwo już w 3 min. spotkania, 
a raczej zapewnił jej to bramkarz Górala 
wpychając piłkę do siatki. Potem już żad-
nej z drużyn nie udało się zmienić wyniku.

Przed tym meczem Góral zajmował 
czwarte miejsce w tabeli tracąc do Kuźni 
4 punkty. Spodziewano się zaciętego spot-
kania, a Góral na pewno nie był postrzega-
ny jako drużyna przegrana. Przed rokiem 

TS Czarni-Góral Żywiec - KS Kuźnia Ustroń  0:1 (0:1)

W  SOBOTĘ  DERBY 1 WSS Wisła 24 39:6
2 Kuźnia Ustroń 21 28:4
3 Czechowice-Dz. 16 14:10
4 Bestwina 15 17:7
5 Żywiec 14 15:8
6 Dankowice 13 17:19
7 Wilkowice 12 11:14
8 Chybie 11 16:16
9 Węg. Górka 11 15:24
10 Koszarawa 10 10:17
11 Zebrzydowice 8 10:14
12 Drogomyśl 8 11:17
13 Pruchna 6 5:14
14 Cisiec 5 9:22
15 Pietrzykowice 4 8:20
16 Leśna 2 4:17
 

w Żywcu mecz zakończył się remisem 
0:0, w Ustroniu było 3:3, przy czym Góral 
wówczas do przerwy prowadził trzema 
bramkami.

W najbliższą sobotę przed Kuźnią waż-
ny mecz, można powiedzieć mecz rundy, 
gdyż nasza drużyna podejmować będzie 
lidera z Wisły. Niektórzy twierdzą, że już 
teraz, w rundzie jesiennej, jest to mecz 
o awans.      (ws)

Nie wiemy, co działo się w szatni 
w przerwie meczu, ale widać, że zespół 
przemyślał grę, bo w drugiej połowie 
posypały się bramki.

Pierwsza padła w 50 minucie, a jej 
strzelcem był Łukasz Cekiera, który wy-
kończył zespołową akcję. 7 minut później 
solówką popisał się Krzysztof Folek, wy-
korzystując szansę na kontratak. 

Zawodnicy Nierodzimia nabrali wia-
tru w skrzydła i mimo zdecydowanego 
prowadzenia nie ustawali w atakach. 
Obrońcy rywali dwoili się i troili, ale nasi 
nie ułatwiali sprawy. Doprowadziło to do 
faulu na polu karnym, którego dopuścił się 
wcześniej ukarany żółtą kartką zawodnik. 
Sędzia wyciągnął czerwony kartonik 
i wyeliminował napastnika z dalszej gry. 

Oczywiście podyktował rzut karny, wyko-
rzystany pewnie przez Łukasza Cekierę. 

Poprosiliśmy trenera Tomasza Matusz-
ka, by powiedział kilka słów o swoim 
młodym i bardzo dobrym kondycyjnie 
zespole: 

– Udało nam się zebrać naprawdę dobrą 
ekipę i pozyskać kilku zdolnych chłopa-
ków. Pracuję w Nierodzimiu już półtorej 
roku i mam rozeznanie, na kogo można 
liczyć. Drużyna chce walczyć, ma ambi-
cję, by pracować i pokazać się na meczach 
z jak najlepszej strony. Cieszy mnie, że 
mamy bardzo szeroką kadrę – 23 osoby. 
Jak na drużynę w B-klasie, jest to rzecz 
niespotykana. O takiej długiej ławce ma-
rzą trenerzy nawet w wyższych ligach. 
Liczyliśmy, że będzie szansa powalczyć 

KS Nierodzim - LKS Spójnia Górki 3:0 (0:0)

SZEROKA  KADRA

1 Cieszyn 18  33:7
2 Kończyce Wielkie 12  14:8
3 Istebna 12  17:12
4 Nierodzim 12  13:10
5 Zabłocie 12  14:15
6 Iskrzyczyn 10  16:5
7 Pierściec 9  10:16
8 Hażlach 8  8:10
9 Rudnik 7  8:13
10 Golasowice 3  5:11
11 Górki Wielkie 3  6:18
12 Brzezówka 0  3:22

Pierwsza połowa to była rozgrzewka, manewry. Strzał za strzałem, ale bramkarz 
gości nie miał zbyt wiele roboty. Za to nasz kapitan wychodził z siebie: – Pięć 
strzałów i pięć niecelnych! Koncentracja chłopy! – krzyczał na całe gardło. 

o awans do A-klasy i myślę, że szansa na-
dal jest, ale trochę nam pokrzyżował plany 
fakt, że Cieszyn znalazł się w B-klasie. 
Może się okazać drużyną poza zasięgiem. 
Mocna jest też drużyna z Istebnej, ale na 
pewno powalczymy. 

Nierodzim grał w składzie: Tomasz 
Siekierka, Krzysztof Galiński, Szymon 
Brodacz, Tomasz Graczyk, Szymon Gór-
niok, Rafał Tomaszko (73' Mateusz Ku-
beczek), Łukasz Cekiera, Szymon Bączek 
(68' Patryk Fatalski), Mariusz Przybyła, 
Remigiusz Czernek, Krzysztof Folek.        

Tekst i foto: Monika Niemiec       


