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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

O tym, kto może kandydować 
na radnego czy burmistrza, 
ile ma zebrać podpisów itp.  
                    piszemy na str. 6 

Do tradycji należy, że ewan-
gelicy po nabożeństwie za-
praszają na spotkania ro-
dzinne, podczas których 
częstują obiadem i znako-
mitymi kołoczami zakupio-
nymi na parafii, cieszącymi 
się od lat zasłużonym uzna-
niem.       Więcej na str. 4 

Wprowadzono nowe godziny pracy Kolei Linowej „Czantoria”. Od poniedziałku do piątku czynna 
jest od godz. 8.30 do 17.30 (godzina ostatniego zjazdu), a w weekendy i święta od godz. 8.30 do 
18.00 (godzina ostatniego zjazdu). Najbliższe wydarzenia to Puchar Czantorii w MTB (29.7) oraz 
Biesiada Turystyczna (11 i 12.8). 21 lipca odbyły się warsztaty zdobienia pierników. Fot. M. Niemiec

Na  podwórku  jedne j  
z ustrońskich posesji doszło 
do brutalnego pobicia. Ze 
zgłoszenia, jakie odnotowa-
no w komisariacie wynikało, 
że pobity został niepełno-
sprawny, siedzący na wózku 
60-latek.     Więcej na str. 5

NIEBEZPIECZNA RZEKA

(cd. na str. 4)

To było słoneczny dzień, więc po tygo-
dniowych deszczach sporo ludzi wyszło 
na spacer nad Wisłę. Zażywano kąpieli 
słonecznych, bo o kąpielach w wodzie 
nie było jeszcze mowy. Rzeka nadal była 
wzburzona, a nurt bardzo wartki, niemniej 
panowała atmosfera niemal sielankowa. 

Jeden ze świadków opowiadał, że  
o mało co, a nie zauważyłby, że na środ-
ku rzeki, trzymając się gałęzi, o życie 
walczy dziecko. Na brzegu poruszenie 
niewielkie. Dwóch panów, na pierwszy 
rzut oka stałych bywalców siłowni, nawet 

Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii nad Wisłą. 21 lipca przed po-
łudniem strażacy ratowali z nurtów rzeki 11-letnie dziecko. 

GÓRY LUKRU

Połączenie obu znajdziemy na Czantorii 
i choć głównie goszczą na niej turyści, to 
i ustroniacy odwiedzają ją coraz częściej, 
zwłaszcza że co weekend mają tam miej-

sce ciekawe wydarzenia. Nie inaczej było 
21 i 22 lipca. O rycerzach piszemy na 
str. 9, a dalej wspomnienie z warsztatów 

(cd. na str. 13)

Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze – mówi przysłowie  
i daje nadzieję, że pogoda wynagrodzi nam ponure deszczowe dni. Obiecu-
je, że długo będziemy mogli się cieszyć ustrońską przyrodą i wakacyjnymi 
atrakcjami. 

Duże „muchy” wydają się 
być stworzone wyłącznie 
po to, aby gryźć i dogryzać 
różnym ssakom, z bydłem  
i ludźmi na czele. Ich zdol-
ności w tym zakresie są wy-
windowane na takie wyżyny 
gryzienia, że często i ubra-
nie nie jest żadną przeszko-
dą.          Więcej na str. 12 

Więcej zdjęć na Facebooku.
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popularyzuje wspaniały instru-
ment, jakim jest harfa. Jednym 
z pomysłów był cykl koncer-
tów kameralnych w Rotun-
dzie na Wzgórzu Zamkowym. 
Obecnie koncerty odbywają 
się w Cafe Muzeum. Harfistka 
występowała również w Ustro-
niu.  

Państwowa Szkoła Muzycz-
na w Cieszynie powstała  
w 1934 roku. Założył ją wiśla-
nin Jan Drozd, który powró-
cił ze Stanów Zjednoczonych  
i dał własne pieniądze. Na-
uczyciele dojeżdżali nad Olzę 
głównie z Katowic i Krakowa. 
Szkoła nosi imię Ignacego Pa-
derewskiego. Ma swoją filię 
w Wiśle. W przyszłym roku 
PSM obchodzić będzie swo-
je 85-lecie.                (nik) 

   
 

czyć obelisk, który upamiętnia 
polskich żołnierzy i harcerzy, 
poległych i pomordowanych  
w latach 1939 - 1956 w walce 
o wolność ojczyzny. Pomnik 
odsłonięto z inicjatywy człon-
ków Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej.

Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go od kilku lat organizuje cykl 
wykładów pod hasłem „Spot-
kania Szersznikowskie”. Te hi-
storyczne prelekcje cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Od-
bywają się w Sali Rzymskiej 
w ostatnią środę miesiąca,  
z wyłączeniem lipca, sierpnia 
i grudnia. Akurat jest przerwa 
wakacyjna.  
 
Uczczono pamięć pięciu stra-
żaków-ochotników, którzy 

W sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie 
odbyła się uroczysta zbiórka  
z okazji Święta Policji. Nadano 
awanse 81 funkcjonariuszom  
z cieszyńskiego garnizonu. 
Najwięcej, bo 25 policjantów, 
uzyskało stopień sierżanta szta-
bowego. Komendant ustroń-
skiego komisariatu Łukasz 
Żyła został nadkomisarzem. 

Na wzgórzu Koczy Zamek 
w Koniakowie można zoba-

podczas powodzi w lipcu 1970 
roku ponieśli śmierć w nurcie 
Olzy. Pod tablicą pamiątkową, 
umieszczoną na budynku obok 
mostu Wolności w Cieszy-
nie, zapalono znicze i złożono 
kwiaty. Olzą popłynął wieniec 
z biało-czerwonych kwiatów.

Trwają remonty dróg lokal-
nych w gminie Goleszów. Do 
końca października odnowio-
nych zostanie 17 dłuższych lub 
krótszych odcinków. Moder-
nizacja polega na profilowa-
niu i uzupełnianiu istniejącej 
podbudowy oraz położeniu 
nawierzchni z betonu asfalto-
wego i wykonaniu poboczy. 

Profesor Ewa Jaślar, od mo-
mentu powrotu ze Stanów 
Zjednoczonych do Cieszyna, 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *  

*  *  **  *  *

*  *  *  

*  *  *  

*  *  *

ZAMKNIĘTA  KSIĘGA  ŻYCIA

Niezbadane są wyroki Boga. Po kilkunastugodzinnej, ciężkiej 
operacji, w klinice w Zabrzu zmarł śp. Aron Hławiczka. Nieste-
ty, nie udało się go uratować. 
Z ludzkiego punktu widzenia 
to okrutne, straszne i niespra-
wiedliwe. Pytamy, dlacze-
go??? Ten młody człowiek 
już tyle w życiu przeszedł, 
wycierpiał, niedawno skoń-
czył dopiero 31 lat. Zasłu-
giwałby aktualnie na godną 
egzystencję.

Kiedy jednak popatrzymy 
na tę sprawę z innej stro-
ny, szczególnie wierzącego 
człowieka, musimy przy-
znać, że to prawdopodob-
nie jest boskie wybawienie  
z cierpień, ochrona przed 
męczącym życiem któ-
re, nawet być mogło jako 
roślinki, jak napisała mi 
w smsie  mama Arona  
w czwartek 19 lipca br. przed 
5 rano. Takie było zagro-
żenie. 

My, społeczność Ustronia, 
chcieliśmy pomóc. Ile da-
libyśmy za ochronienie go 
od wszystkiego, co dla nie-
go było złe i bardzo trudne. 
Przecież jeszcze nie tak daw-
no tańczył i pięknie śpiewał  
w Dziecięcej Estradzie Re-
gionalnej „Równica” Renaty 
Ciszewskiej, w duecie z moją 
córką Magdą utwór „Małe 

miasteczko”, mówiące o naszym Ustroniu. Później przez jakiś 
czas był wokalistą ewangelickiego zespołu „Sunrise”, prowadzo-

nego przez Urszulę Śliwkę. 
Miał wspaniały głos, do-
bry słuch, wyczucie rytmu, 
po prostu talent. Możliwe, 
że teraz gdzieś na niebie-
skich niwach zaśpiewa  
o swojej małej ojczyźnie, 
małym miasteczku pośrod-
ku gór tam, gdzie Równica 
sięga do chmur...

Aron, nigdy Ciebie nie 
zapomnimy. Śpij spokoj-
nie po tym, co przeszedłeś, 
bądź szczęśliwy ze swoim 
ojcem, którego z pewnością 
spotkałeś, a nam pozostało 
już tylko, w coraz więk-
szym miasteczku pomię-
dzy Równicą i Czantorią, 
Ciebie ciepło wspominać, 
bowiem twoja księga życia 
została na zawsze zamknię-
ta. Chociaż niewysłowio-
ny jest nasz żal, musimy  
z pokorą przyjąć to, co się 
stało. 

Wszystkim, którzy w tym 
krótkim czasie zdążyli do-
konać wpłat na ratowanie 
naszego ustroniaka, skła-
dam wyrazy szczególnego 
podziękowania i wielkiej 
wdzięczności. Zebrana 
kwota zostanie wręczona 
rodzinie.   Elżbieta Sikora 

Kochani... z żalem w sercu żegnamy długoletniego członka naszego zespołu. Dnia 19 lipca br. w wieku 31 lat odszedł jeden  
z nas – śp. Aron Hławiczka. Drogi Aronie... śpiewaliśmy razem i tańczyliśmy wiele lat, teraz my po raz ostatni chcemy zaśpiewać 
dla Ciebie... na zawsze zostaniesz w naszych sercach. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 24 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 
w kościele ewangelicko-augsburskim w Ustroniu. „Grónie moje grónie, już mi odejść trzeba, bydym se spoziyrał na was prosto 
z nieba...” Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny.                                                                        Estrada Regionalna „Równica”
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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

29/2018/1/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 
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

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Adam Turoń  lat 61   ul. P. Lipowczana
Zdzisław Bocheński lat 56   os. Manhatan
Aron Hławiczka lat 31   ul. Lipowa

*   *   *

*   *   *

Szachy rozwiązanie z GU nr 28: 1. H h6+  K g8  2. Hg7

27 lipca (piątek) w reaktywowanym Kinie „Zdrój” na Zawodziu 
(Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia) wyświetlana będzie czarna  
komedia pt.„Ciało” w reżyserii Saramonowicza i Koneckiego. 
Początek seansu o godz. 18. 

ZAPROSZENIE DO KINA ZDRÓJ
*   *   *

28 lipca w ORW „Mufl on” odbędzie się II Turniej Brydża 
Sportowego Par o Puchar Burmistrza Miasta Ustroń. Start o go-
dzinie 9:00. Turniej jest jednodniowy, trzysesyjny i trzydziesto-
-rozdaniowy. Opłata startowa wynosi 40 zł od pary.

TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO

Od 28 lipca do 5 sierpnia potrwa tegoroczny, 55. Tydzień Kultury 
Beskidzkiej, a pierwszy koncert w amfi teatrze im. St. Hadyny
w Wiśle rozpocznie się  o godz. 17. Trzecim występującym ze-
społem, po „Wiśle” z Wisły i „Pilsku” z Żywca, będzie ustrońska 
Estrada Ludowa „Czantoria” pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk. 
Reprezentacyjny zespół Ustronia zaprezentuje się w tradycyjnym 
ludowym repertuarze, wykonując tak lubiane przez publiczność 
utwory: „Hej Gróniczku”, „Ondraszek”, „Beskidzie, Beskidzie” 
i wiele innych. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. 

CZANTORIA NA TKB

16 VII 2018 r.
Mandatem w wysokości 100 zł 
ukarano kierowcę za niedozwolo-
ny postój na ul. Ogrodowej. 
16 VII 2018 r.
Kontrola osób handlujących na 
targowisku miejskim pod kątem 
przestrzegania regulaminu tar-
gowiska.
17 VII 2018 r.
Interwencja na ul. Kuźniczej 
w sprawie padniętej sarny. Zwie-
rzę zostało zabrane do utylizacji.
17 VII 2018 r.
Interwencja na ul. 3 Maja w spra-
wie zaparkowanego samochodu 

przy UM. Właścicielowi pojazdu 
przekazano informację, że musi 
udać się do UM celem uiszczenia 
opłaty za postój.  
18 VII 2018 r.
Dwie interwencje w sprawie 
padniętych saren – na ulicach 
Katowickiej i Skalica. Zwierzęta 
zabrano do utylizacji.
18 VII 2018 r.
Zabezpieczenie latarni na ul. Da-
szyńskiego, która zwalona leżała 
na płocie i na ulicy. 
18 VII 2018 r.
Mandatem w wysokości 100 zł 
ukarano kierowcę za niedozwo-
lony postój na ul. Ogrodowej. 
19 VII 2018 r.
Na komendę straży miejskiej 
przyprowadzono dziką kaczkę 
ze złamaną nogą. Zwierzę zosta-
ło przekazane do cieszyńskiego 
schroniska. 
19 VII 2018 r.
Kontrola przepustów wodnych 
na terenie miasta w związku 
z dużymi opadami.
19 VII 2018 r.
Nakazano wycięcie odstającego 
konaru przy ul. Skoczowskiej, 
który stwarzał zagrożenie dla 
ruchu drogowego. 
20 VII 2018 r.
Kontrola stanu technicznego 
znaków drogowych na terenie 
miasta. 
21-22 VII 2018 r.
Zabezpieczenie imprez odbywa-
jących się na terenie miasta. 
21-22 VII 2018 r.
Interwencja na ul. Katowickiej 
w sprawie padniętego borsuka. 
Zwierzę zabrano do utylizacji.
21-22 VII 2018 r.
Interwencja w sprawie dwóch 
psów rasy owczarek niemiecki, 
które biegały na obwodnicy ta-
mując ruch drogowy.             (aj)

W ostatni weekend lipca, jak co roku, odbędzie się 9. Military 
Festival z atrakcyjnym programem, zorganizowany w amfi teatrze 
i przyległym Parku Kuracyjnym. W sobotę 28 lipca o godz. 12.00 
nastąpi prezentacja sprzętu wojskowego, a o godz. 17.00 wystąpi 
z koncertem Krakowska Orkiestra Staromiejska. W tym dniu 
zostanie też  przeprowadzony 9. Konkurs Piosenki Żołnierskiej
i Patriotycznej z udziałem artystów Wojsk Lądowych, Marynarki 
Wojennej i Sił Powietrznych. Gościem specjalnym będzie tenor – 
Sylwester Targosz-Szalonek. W niedzielę, 29 lipca o godz.11.00 
nastąpi koncert laureatów festiwalu oraz prezentacja sprzętu 
wojskowego. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Ustronia
i wczasowiczów. Wstęp wolny. 

9. MILITARY FESTIVAL

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci”

                                                      Wisława Szymborska

Rodzinie i bliskim zmarłego

śp. Arona Hławiczki
oraz Estradzie Regionalnej „Równica” 

wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy
w tych najtrudniejszych chwilach

składają
Burmistrz Miasta Ustroń

Radni Rady Miasta 
oraz Pracownicy Urzędu Miasta

 

29/2018/1/N

29/2018/2/R

29/2018/3/R
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Nabożeństwo na podwórzu. Na kazalnicy ks. M. Makula i ks. O. Wild.       Fot. L. Szkaradnik

 W niedzielę, 22 lipca świętowano 
235 lat istnienia parafii ewangelicko-
-augsburskiej w Ustroniu i  180. rocznicę 
poświęcenia kościoła apostoła Jakuba 
Starszego. Uroczystość tę poprzedziły 
XXXV Dni Jakubowe, które wpisywały 
się również w XIV Festiwal Ekumenicz-
ny organizowany corocznie w naszym 
mieście. Koncerty wzbudzają od lat za-
interesowanie melomanów. W tym roku 
parafia gościła działający od 2006 r. Wyż-
szobramski Chór Kameralny z Cieszyna 
pod dyr. Piotra Sikory. Zespół kilkunastu 
młodych wokalistów posiada w swym 
repertuarze ponad 230 pieśni, przede 
wszystkim sakralnych, ale również pa-

triotycznych, regionalnych i popularnych. 
Występował on wielokrotnie w kraju  
i zagranicą. W ustrońskim kościele wyko-
nał kilkanaście pieśni o zróżnicowanym 
charakterze, m.in. znanych ze śpiewni-
ków: „Boże wielki”, „Ach potrzebuję 
Cię”, a także jeden z utworów zaśpiewa-
ny na słynnym ślubie księcia Harry'ego  
z Meghan, który chórzyści przygotowali 
na zaślubiny swoich przyjaciół.  

W następnym dniu wystąpił jeden  
z najlepszych chórów na Zaolziu, czynny 
od ponad 60 lat Polski Zespół Śpiewaczy 
„Hutnik” z Trzyńca, występujący obecnie 
pod dyrekcją Cezarego Drzewieckiego. 
Jego tradycje śpiewacze są ogromne, 

koncertował ponad 450 razy, a krótkich 
występów dał około 1200. Wydał także 
trzy płyty: „Znaszli ten kraj”, „Tu jest 
mój dom” i „Słyszę z nieba muzykę”. 
Recenzenci niejednokrotnie nazywają 
występy mianem wydarzenia muzyczne-
go. Zaśpiewał on w ustrońskim kościele 
13 pieśni, a wśród nich również dawne 
śpiewy patriotyczne z okazji przypada-
jącego w tym roku 100-lecia odzyskania 
niepodległości.

W sobotę wielbiciele orkiestr mogli wy-
słuchać koncertu Diecezjalnej Orkiestry 
Dętej pod dyr. Adama Pasternego, który 
urządzono na placu kościelnym, przy-
gotowanego na niedzielne nabożeństwo. 
Orkiestra działa ponad 33 lata, obsługując 
wiele uroczystości w kraju i zagranicą. 
Gościnnie zagrał też Konrad Sajdak, 
trębacz zespołu „Śląsk”, zaś wcześniej 
zapowiadany występ całego zespołu na-
stąpi w kościele prawdopodobnie podczas 
świąt Bożego Narodzenia. Po koncercie 
nastąpiła niecodzienna atrakcja - gra trę-
bacza Jakuba Gazdy z wieży kościelnej.

Na zakończenie głos zabrał prezes 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Eku-
menicznego Marcin Janik, który podzię-
kował za możliwość połączenia Festiwalu 
z Dniami Jakubowymi i zaprosił na na-
stępne koncerty w kościołach: 17 sierpnia 
na Zawodziu, 18 sierpnia w Nierodzimiu, 
a 9 września znów na Zawodziu, gdzie 
zaśpiewa chór „Czantoria”. 

W niedzielę przed nabożeństwem zor-
ganizowano poranek muzyczny, pod-
czas którego wystąpiły: Chór Mieszany 
Polana-Dobka pod dyr. Marioli Dyki, 
Ustroński Chór Ewangelicki pod dyr. 
Pawła Branca i młodzieżowy zespół Soli 
Deo Gloria prowadzony przez Justynę 
Śliwkę i Dorotę Twardzik.

Występy podczas Dni Jakubowych 
prowadził ksiądz proboszcz radca Piotr 
Wowry, który powitał również licznie 
zgromadzonych wiernych na uroczystości 
niedzielnej słowami: „Postępujcie jako 
dzieci światłości. A owocem światłości 
jest wszelka dobroć, sprawiedliwość  
i prawda”. Proboszcz podziękował 
wszystkim, którzy przyszli z pomocą  
w organizacji całego święta. 

Kazanie w kościele wygłosił ks. bi-
skup Jerzy Samiec, zwierzchnik Koś-

(cd. na str. 10)

SZCZEGÓLNE SPOTKANIE 
Z BOGIEM

29/2018/4/R

Pamiątka założenia kościoła to wyjątkowe święto dla każdego zboru ewangeli-
ckiego, toteż w diecezji cieszyńskiej urządzane są równolegle dwa nabożeństwa, 
gdyż kościół nie pomieściłby wszystkich uczestników. Na tegorocznej uroczystości  
w świątyni i na placu kościelnym zgromadziło się ponad tysiąc wiernych. Do tra-
dycji należy, że ewangelicy po nabożeństwie zapraszają na spotkania rodzinne, 
podczas których częstują obiadem i znakomitymi kołoczami zakupionymi na parafii, 
cieszącymi się od lat zasłużonym uznaniem. 
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Polemika z wypowiedzią 
Jana Golby, burmistrza Muszyny

13 lipca na Portalu Samorządowym uka-
zał się wywiad z burmistrzem Muszyny 
panem Janem Golbą. Przedruk części 
artykułu znalazł się w Gazecie Ustrońskiej 
z dnia 19 lipca 2018. Pan Golba podzielił 
się swoimi opiniami, które są sprzecz-
ne z faktami i wprowadzają czytelnika  
w błąd. Poniżej przytaczamy kilka cyta-
tów z komentarzem.

„…organizacje takie jak alarmy smo-
gowe podają dane ze stref”. Ustroński 
Alarm Smogowy zawsze podaje dane ze 
stacji pomiarowej WIOŚ znajdującej się 
w Ustroniu na ul. Sanatoryjnej. Stacje 
WIOŚ to jedyne oficjalne źródło danych 
o zanieczyszczeniach powietrza. Pomia-
ry są prowadzone zgodnie z normami  
i przepisami. W Polsce nie ma bardziej 
wiarygodnych badań.

„Wracając do Ustronia, być może zda-
rzały się pojedyncze, godzinowe prze-
kroczenia jeśli chodzi o stężenie smogu 

JEDNAK JEST

nie wstało z leżaków, by spojrzeć, co 
się dzieje, na szczęście ktoś przytomnie 
wezwał pomoc. 

Na miejscu zjawiły się jednostki OSP 
Ustroń Centrum i Ustroń Polana oraz 
zawodowi strażacy z Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej z Polany. Dziecko zostało 
wyciągnięte na brzeg i jego życiu nie 
zagrażało niebezpieczeństwo. W tam-
tej chwili nikt nie umiał powiedzieć, 
jak to się stało, że chłopiec wszedł do 

rzeki. Wezwano karetkę pogotowia, 
ale ta zjawiła się na miejscu dopiero  
o godz. 11.40, musiała dojechać z Ze-
brzydowic. Do jej przyjazdu chłopcem 
opiekowali się strażacy, kontrolowali jego 
funkcje życiowe i ogrzewali.

Nie wszystkim akcja, która miała miej-
sce na brzegu, dała do myślenia. Gdy 
udzielano pomocy chłopcu, nad wodę 
przyszła mama z malutkim dzieckiem  
i postanowiła ochłodzić mu nóżki wkłada-
jąc je we wzburzoną wodę…           (mn)

O zaginięciu kobiety policjanci z ustroń-
skiego komisariatu zostali powiadomie-
ni w czwartek, późnym popołudniem. 
Natychmiast rozpoczęto poszukiwania. 
Liczyła się każda minuta. Wieczorem  
w Ustroniu panowały niekorzystne warun-
ki pogodowe. Padał deszcz, było chłodno 
i wiał wiatr. Zaginiona miała na sobie 
jedynie sweter, spodnie dresowe i klapki 
basenowe. W akcję zaangażowani zostali 
mundurowi z całej cieszyńskiej jednostki. 
Stróże prawa sprawdzali szpitale, dworce 
oraz wszystkie inne miejsca, w których 
mogła przebywać zaginiona. Komen-
dant ustrońskiej jednostki kom. Łukasz 
Żyła do poszukiwań włączył również 
przewodnika psa tropiącego z Komendy 
Miejskiej Policji w Rybniku. Pomimo 
trudnych warunków atmosferycznych, 
zwierzę podjęło trop. Kasja, bo tak nazy-
wa się policyjny pies st. sierż. Mateusza 
Kucznierza, poprowadziła mundurowych 
kamienistą ścieżką do lasu. Po przejściu 
kilkuset metrów, stróże prawa odnaleźli 
75-letnią mieszkankę Chorzowa. Kobieta 
była mocno wyziębiona i przemoczona. 
Policjanci przenieśli kobietę w bezpiecz-
ne, suche miejsce, by mogła się ogrzać. 
Kiedy na miejsce przyjechało pogotowie 
ratunkowe, 75-latka trafiła pod opiekę 
lekarzy.

Na początku czerwca na podwórku 
jednej z ustrońskich posesji doszło do 
brutalnego pobicia. Ze zgłoszenia, jakie 
odnotowano w komisariacie wynikało, że 
pobity został niepełnosprawny, siedzący 
na wózku 60-latek. Pokrzywdzony zrela-
cjonował mundurowym, że przewróciło 
go, a następnie kopało po całym ciele 
trzech mężczyzn. Nie pozwolili mu wejść 
z powrotem na wózek. 

Policjanci znaleźli świadków i usta-
lili rysopisy trzech podejrzanych osób.  
W ciągu kilkudziesięciu minut poszuki-
wań, niedaleko centrum miasta namierzyli 
sprawców. Byli to dwaj mieszkańcy Cie-
szyna w wieku 34 i 46 lat oraz 33-letni 
mieszkaniec Sadowic. Mężczyźni w trak-
cie zatrzymania stawiali opór, ale szybko 
zostali obezwładnieni przez policjantów. 
Byli nietrzeźwi. Każdy miał blisko dwa 
promile alkoholu w organizmie. Wszy-
scy trafili do policyjnej celi, natomiast 
po wytrzeźwieniu usłyszeli prokurator-
skie zarzuty pozbawienia wolności ze 
szczególnym udręczeniem, narażenia na 
ciężkie uszkodzenie ciała oraz znęcania się 
nad osobą nieporadną fizycznie. Obecnie 
sprawcy przebywają w areszcie, mogą 
trafić do więzienia nawet na 15 lat.

(cd. ze str. 1)

- na takich „wstrząsowych” informacjach 
zazwyczaj opierają się alarmy smogowe. 
Natomiast na pewno nie zdarzyło się, że 
zły stan powietrza utrzymywał się ponad 
dobę”. W Ustroniu od początku roku było 
28 dni z dobowymi przekroczeniami norm 
PM 10. Nie były to godzinowe przekro-
czenia, ale nawet utrzymujące się przez 6 
kolejnych dni. Zanotowaliśmy także dwa 
dni z przekroczonym stanem alarmowym, 
kiedy średnia dobowa była przekroczona 
ponad 4-krotnie. 

„Co z tego, że jedna gmina wprowadzi 
np. opalanie gazowe, kiedy smog przyj-
dzie z sąsiedniej?”. Fakty są takie, że  
w dni smogowe nie ma wiatru - co po-
twierdzają dane stacji pomiarowej WIOŚ 
w Ustroniu. Pojawienie się wiatru kończy 
dni smogowe. Za smog odpowiadają 
mieszkańcy danej gminy.

Stoimy na stanowisku, że lepiej jest 
reagować na fakty i przeciwdziałać ne-
gatywnym efektom smogu, niż budować 
złudne poczucie spokoju na fałszywych 
opiniach.             Magda Koc w imieniu 

Ustrońskiego Alarmu Smogowego

NIEBEZPIECZNA RZEKA
             Fot. W. Herda

             Fot. W. Herda

PIES 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

odpowiednio uchwałę lub postanowienie o przyjęciu zawiado-
mienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komitety wyborcze, 
które uzyskały postanowienie od komisarza wyborczego, mogą 
zgłaszać listy kandydatów tylko na obszarze wskazanym w tym 
postanowieniu. 

Listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego zgłasza 
pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba imiennie przez niego 
upoważniona. Osoba upoważniona nie może upoważniać innych 
osób do zgłaszania list kandydatów na radnych.

GDZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ LISTY KANDYDATÓW 
NA RADNYCH? 

Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej gminnej 
komisji wyborczej.

ILE LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH MOŻE 
ZGŁOSIĆ KOMITET WYBORCZY? 

Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym 
tylko jednego kandydata. W przypadku koalicji wyborczej, która 
zgłosiła wspólnych kandydatów, komitet wyborczy partii poli-
tycznej, który wchodzi w skład takiej koalicji, nie może zgłosić 
własnych, odrębnych kandydatów do danej rady. 

CZY OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD KOMITETU 
WYBORCZEGO MOŻE BYĆ KANDYDATEM 

NA RADNEGO?
Tak. Osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego może 

być kandydatem na radnego. Kandydatem na radnego może być 
także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu 
wyborczego. 

CZY JEDEN KANDYDAT NA RADNEGO MOŻE 
ZOSTAĆ ZGŁOSZONY W WIELU OKRĘGACH 

Z WIELU LIST KANDYDATÓW?
Nie. Kandydat na radnego może kandydować w wyborach tylko 

do jednej rady lub sejmiku i może być zgłoszony tylko w jednym 
okręgu i tylko z jednej listy kandydatów. 

CZY MOŻNA KANDYDOWAĆ JEDNOCZEŚNIE 
NA RADNEGO I WÓJTA, BURMISTRZA, 

PREZYDENTA MIASTA? 
Tak. Można jednocześnie kandydować na radnego gminy i na 

burmistrza, lecz jedynie w tej samej gminie. Nie można natomiast 
jednocześnie kandydować na burmistrza i na radnego powiatu 
lub radnego sejmiku województwa, a także na wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta i radnego gminy w różnych gminach.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała, zgodne ze zno-
welizowanym  Kodeksem wyborczym, informacje dla osób, które 
zamierzają wystartować w wyborach do rad gmin i rad miejskich 
(nie dotyczy gmin na prawach powiatu). Na ich podstawie oraz 
w oparciu o znowelizowany kodeks wyborczy przygotowaliśmy 
informator dla kandydatów. 

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA RADNEGO? 
Kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel 

Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóź-
niej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie,  
w której kandyduje, i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, 
właściwego dla danej gminy. Oznacza to, że nie trzeba być za-
meldowanym w okręgu wyborczym, w którym się kandyduje,  
a jedynie na terenie gminy, w której ten okręg się znajduje. 

CZY KAŻDY MOŻE KANDYDOWAĆ?
Nie każdy, kto ukończył 18 lat, może kandydować na radnego. 

Wyłączone są: – osoby pozbawione praw publicznych na mocy 
wyroku sądu w razie skazania na karę pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od 3 lat za przestępstwo popełnione w wyniku 
motywacji zasługującej na szczególne potępienie, – osoby po-
zbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybu-
nału Stanu (dotyczy osób zajmujących kierownicze stanowiska  
w państwie w ramach odpowiedzialności konstytucyjnej), – osoby 
ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym 
orzeczeniem sądu (przyczyną ubezwłasnowolnienia może być 
choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy czy też inne zabu-
rzenia psychiczne, np. pijaństwo czy narkomania) oraz – osoby 
skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (m.in.: 
kradzież, fałszerstwo, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwo-
ści, posiadanie zakazanych substancji, znęcanie się nad rodziną) 
lub umyślne przestępstwo skarbowe. W tym ostatnim przypadku 
warto zwrócić uwagę, że skazanie musi dotyczyć przestępstwa 
umyślnego i nie być skutkiem oskarżenia prywatnego (naruszenie 
czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej 
niż 7 dni, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności 
cielesnej). 

ILE PODPISÓW POPARCIA MUSI MIEĆ LISTA 
KANDYDATÓW NA RADNYCH? 

Listę musi poprzeć co najmniej 25 wyborców stale mieszkają-
cych w gminie, gdzie leży okręg wyborczy, w którym zgłaszana 
jest lista. Wyborcy ci nie muszą natomiast stale mieszkać na ob-
szarze tego konkretnego okręgu wyborczego, w którym zgłaszana 
jest popierana przez nich lista. 

CZY MOŻNA UDZIELIĆ POPARCIA WIĘCEJ NIŻ 
JEDNEJ LIŚCIE KANDYDATÓW NA RADNYCH? 
Tak. Można udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. 

Udzielonego poparcia nie można jednak wycofać. 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ LISTY KANDYDATÓW 
NA RADNYCH? 

Prawo do zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do 
rad gmin mają komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej 
Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego 

W chwili zamykania tego 
numeru jeszcze nie znamy 
daty jesiennych wyborów 
samorządowych, co ozna-
cza, że nie można prowa-
dzić kampanii wyborczej 
ani podejmować działań 
związanych z wyborami, 
np. tworzyć komitetów 
wyborczych. Warto jednak 
wiedzieć z czym to się je, 
szczególnie jeśli ktoś rozwa-
ża możliwość kandydowania 
do Rady Miasta Ustroń lub na 
stanowisko burmistrza.

11 lipca br. zlokalizowano nagromadzony gruz na ul. Strażackiej. 
Straż Miejska informację na ten temat przekazała Wydziałowi Ochro-
ny Środowiska, który z kolei nakazał uporządkowanie miejsca Przed-
siębiorstwu Komunalnemu.                                                       Fot. SM
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GDZIE MOŻNA 
SPOŻYWAĆ

ELEKTRONICZNA USTROŃSKA
Istnieje możliwość zakupu naszej „Gazety Ustrońskiej” 
w wersji cyfrowej dla siebie lub kogoś bliskiego, kto np. 
mieszka poza Ustroniem, a ciekawią go sprawy miasta.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres 
redakcji: gazeta@ustron.pl, na który odeślemy formularz 
zamówienia. Zamówić można minimum 10 kolejnych nume-
rów, cena 1,63 zł + 23% Vat za numer. Pliki będą wysyłane 
na wskazany adres e-mail w dniu wydania (zwykle jest to 
czwartek) do godz. 12. 

Barbara Staniek-Siekierka                                Ustroń, 26.05.2018
Radna RM Ustroń
 

 Burmistrz Miasta Ustroń za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń

INTERPELACJA

W planach pracy RM Ustroń na miesiące – luty, marzec, kwiecień, 
maj znajdował się zapis – „Informacja na temat postępów prac nad 
obiektem rekreacyjnym z basenem”.

Wobec braku tej informacji proszę o przedstawienie dotychczaso-
wych i planowanych wydatków na realizację tego tematu w ujęciu 
rzeczowo-finansowym.

Powstanie spółki Termy Ustroń będzie wymagało nakładów,  
a ubieganie się o kredyt będzie uwarunkowane poręczeniem (kto 
będzie udzielał poręczenia?).

Proszę również o informację, czy wobec wzrostu cen materia-
łów i usług budowlanych – inwestycyjnych, dokonano weryfikacji 
kosztów tej inwestycji, przedstawionych w dokumentacji – analiza 
i wstępne studium wykonalności  dla projektu „Budowa kompleksu 
pływalni krytej i odkrytej w Ustroniu”.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
Ustroń dnia 3 lipca 2018 r.

Odpowiedź na interpelację radnej Rady Miasta Ustroń - Pani 
Barbary Staniek-Siekierki z dnia 26 maja 2018 r. (data wpływu do 
Burmistrza Miasta Ustroń: 5 czerwca 2018 r.)

W związku ze złożoną interpelacją, dotyczącą budowy obiektu 
rekreacyjnego z basenem, uprzejmie wyjaśniam:

1. Dotychczasowe wydatki poniesione przez Miasto Ustroń na 
realizację inwestycji związane są z:

1) powołaniem Spółki Termy Ustroń Sp. z o.o. z siedzibą w Ustro-
niu i wyniosły 217,80 zł brutto (są to koszty związane ze sporzą-
dzeniem Aktu założycielskiego Spółki w formie aktu notarialnego).

2) przygotowaniem nieruchomości pod inwestycję. które wyniosły 
łącznie 12.145 zł (w tym: 4.500 zł z tytułu ustalenia granic działek 
434/3 i 434/6 przy ul. Stawowej, 984 zł z tytułu wykonania operatu 
szacunkowego działki 434/3 przy ul. Stawowej, 861 zł z tytułu 
wykonania operatu szacunkowego działek nr 434/6 440/6 i 440/7, 
1450 zł z tytułu wykonania podziału geodezyjnego działki będącej 
w trwałym zarządzie SP-2 w Ustroniu, 4.050 zł z tytułu wykona-
nia mapy do celów projektowych ul. Stawowa/Cieszyńska, 300 zł  
z tytułu wypisu i wyrysu z rejestru gruntów).

3) wykonaniem Analizy i wstępnego studium wykonalności dla 
projektu „.Budowa kompleksu pływalni krytej i odkrytej w Ustroniu” 
w wysokości 33.000,90 zł.

2. Planowane wydatki, które znane są w chwili obecnej i prze-
widziane zostały w Budżecie Miasta Ustroń na 2018 r., stanowią 
kwotę 5.000 zł przeznaczoną na wniesienie kapitału zakładowego 
do Spółki oraz kwotę 480.000 zł na wniesienie dopłat do Spółki.  
W dniu 28 czerwca 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólnika 
podjęło uchwałę w sprawie wniesienia do Spółki pierwszej części 
dopłaty w wysokości 50.000 zł.

3. Zarząd Spółki został zobowiązany do sporządzenia biznespla-
nu inwestycji polegającej na wybudowaniu kompleksu basenów  
w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dokumencie tym 
zostanie przedstawiona forma finansowania inwestycji oraz ewen-
tualne formy zabezpieczenia. W związku z powyższym w chwili 
obecnej nie można udzielić precyzyjnej jednoznacznej informacji 
na temat prawnych form zabezpieczania finansowania.

4. Niezależnie od opracowania biznesplanu Zarząd Spójki został 
zobowiązany do opracowania koncepcji inwestycji polegającej na 
wybudowaniu kompleksu basenów w Ustroniu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. W związku z powyższym, weryfikacja kosztów przed-
stawiona w opracowanej Analizie i wstępnym studium wykonalności 
dla projektu „Budowa kompleksu pływalni krytej i odkrytej w Ustro-
niu” (data opracowania sierpień 2017 r.) zostanie dokonana przez 
Zarząd Spółki w wymienionych wyżej dokumentach (biznesplanie 
i koncepcji).                                                       Burmistrz Miasta

                                                                      Ireneusz Szarzec

INTERPELACJA

21 czerwca podczas sesji Rady Miasta Ustroń podjęto uchwałę, 
która reguluje kwestię liczby punktów  sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, ustala, gdzie one mogą się znajdować 
oraz wprowadza odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
procentowych na terenie naszego miasta. 

Trzeba było podjąć nową uchwałę, gdyż w marcu tego roku 
nastąpiła nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl nowych przepisów 
nie istnieją miejsca publiczne, w których można spożywać al-
kohol z wyjątkiem tych, gdzie jest on sprzedawany i podawany, 
czyli w lokalach. Ustawodawca wprowadził jednak możliwość 
wyłączenia pewnych obszarów z tego zakazu na mocy uchwały 
rady gminy, gdy ta stwierdzi, że nie będzie to miało negatywne-
go wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej  
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Ustrońscy radni zdecydowali, że wolno spożywać alkohol na 
bulwarach wiślanych po obu stronach rzeki Wisły w granicach 
administracyjnych miasta Ustroń, na rynku i w parku kuracyjnym 
wokół amfiteatru. Wszędzie indziej w przestrzeni publicznej nie 
wolno pić żadnych napojów alkoholowych, gdyż za to wykro-
czenie grozi mandat do 100 zł. 

W uchwale ustalono, że maksymalnie można wydać po 140 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu, czyli w lokalu. Liczba ta dotyczy zarówno 
napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, napojów od 
4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz napojów powyżej 
18% alkoholu. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli  
w sklepach, może być wydanych po 55 dla każdej kategorii 
napojów.

Tak jak i w poprzednich uchwałach dotyczących tego tematu, 
ustalono, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych na terenie Ustronia nie mogą być zlokalizowane w odległo-
ści mniejszej niż 50 metrów od obiektów chronionych, a są nimi: 
przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, kościoły, cmentarze, 
ogrodzone place zabaw.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Miej-
ska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   (mn)

Na bulwarach można pić alkohol, a na targowisku nie.  Fot.W. Suchta 
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NIby akcja, jakich wiele, ale gdy 
jest się jej świadkiem, robi duże 
wrażenie. W czwartek, 19 lipca  
o godz. 8.19 w Nierodzimiu zawyły 
syreny, które włączyły się w straż-
nicy OSP. To tradycyjny system po-
wiadamiania o zagrożeniu, choć...

GRILLOWANIE I WYCIECZKI
Ostatnio gościliśmy w Gazecie Ustroń-

skiej w marcu. Ogrody z kwiatami w tym 
roku przekwitły tak szybko, że nie zdąży-
liśmy ich zwiedzić. W kwietniu byliśmy 
podreperować zdrowie w Chochołowie  
na basenach termalnych. Tradycyjne 
smażenie jajecznicy mieliśmy w maju. 
W tym roku pierwszy raz obchodzili-
śmy Dzień Matki i Dzień Ojca, byliśmy 
na obiedzie w restauracji Dolce Vita. 
Zakończyliśmy półrocze grillowaniem 

kiełbasek na biwaku w Dobce. Lipiec to 
czas naszych wakacji i byliśmy na trzy-
dniowej wycieczce. W pierwszym dniu 
zwiedziliśmy w Ujazdowie największe 
ruiny Pałacu Krzyżtopór i Park Zdrojowy 
w Nałęczowie. Drugi dzień to Kozłówka 
- najpiękniejsze muzeum Zamoyskich 
i 24 hektary przepięknego parku. 

W Kazimierzu Dolnym zarządziliśmy  
indywidualne zwiedzanie oraz odbyliśmy 
godzinny rejs statkiem po Wiśle.

W drodze powrotnej zawitaliśmy do 
Sandomierza, poznawaliśmy zabytki 
i Muzeum Ojca Mateusza. Mieliśmy 
bardzo dobrych przewodników, którzy 
ciekawie opowiadali o historii i zwiedza-
nych obiektach. 

Pierwsze spotkanie po wakacjach odbę-
dzie się 8 sierpnia, a seniorzy oprócz śro-
dy, spotykają się też w małych grupkach 
w inne dni. Dalsze plany: we wrześniu 
wycieczka do Stramberku w Czechach, 
w październiku spotkanie plenerowe 
w Dobce, w listopadzie Dzień Seniora 
i w grudniu Wigilijka.  Wincenty Janus

... jeden z nich zakładał ubranie 
ochronne już w samochodzie, 
w tle słychać było radio i komu-
nikaty podawane przez centralę. 
Tym razem trzeba było usunąć 
plamy oleju z dwupasmówki. 

Fot. M. Niemiec

... samochodami prywatnymi, na 
rowerach, inni pojazdami służbo-
wymi. W błyskawicznym tempie 
się przebierali i ładowali do wozu 
sprzęt. Odbywało się to wszystko 
w biegu. Strażacy pokrzykiwali 
przekazując sobie informacje... 

... obecnie wykorzystuje się jed-
nocześnie smsy, a wiadomości 
docierają do strażaków, którzy 
danego dnia czy nocy są gotowi 
do akcji. Syrena zamilkła i w ciągu 
kilku minut z kilku stron pojawili 
się ochotnicy. Jedni przyjechali 

TESCO DLA FUNDACJI
797 zgłoszonych projektów, 6.146.598 oddanych głosów, 375 

zwycięzców i 1.125.000 zł przekazanych na lokalne inicjatywy to 
pokłosie IV ogólnopolskiej edycji programu „Decydujesz Pomaga-
my”, organizowanego przez Fundację Tesco. Również w markecie 
przy ul. Cieszyńskiej można było oddać głos na organizację działa-
jącą w naszym powiecie. W sumie klienci Tesco oddali w Ustroniu 
34.504 głosy na trzy projekty. Zwyciężyła Fundacja Dla Zwierząt 
i Środowiska „Lepszy Świat” (14.760 gł., 5 tys. zł), która utworzy 
„Koci Zakątek” w Cieszynie, miejsce schronienia dla porzuconych, 
bezdomnych lub chorych kotów. Drugie miejsce przypadło Stowa-
rzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna (11.620 
gł., 3 tys. zł), które zorganizuje miejsce relaksu i rozwoju dla człon-
ków rodzin dotkniętych przemocą domową. Trzeci grant otrzyma 
Fundacja Edukacyjna „Emil” (8.124 gł., 1 tys. zł), prowadząca 
zabawy z programowaniem dla dzieci, mające na celu pozytywne  
i twórcze wykorzystanie nowych technologii. Uroczyste wręczenie 
symbolicznych czeków odbyło się przed ustrońskim sklepem Tesco 
w obecności burmistrza Ustronia i kierownictwa marketu.   (mn)

                                                                
Fot. M. Niemiec 
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Rycerze toczyli boje...                                             Fot. A. Jarczyk

      

Namioty, rycerskie zbroje i średniowieczny sprzęt - to wszystko 
można było zobaczyć na górnej stacji kolei. W obozie krzątało 
się kilku rycerzy przygotowujących się do stoczenia walk. 

– Nasza grupa istnieje 10 lat. A wszystko zaczęło się od tego, 
że już wcześniej interesowałem się rekonstrukcją działając na 
tym polu, tylko w innej drużynie. Odkąd mój brat także zapragnął 
zajmować się czymś takim, założyliśmy własną grupę i zaczę-
liśmy szukać chętnych do tej przygody. Większość ludzi jest od 
początku powstania grupy, niektórzy w niej dorastali, niektórzy 
się pożenili, bo dziewczyny także biorą udział w rekonstrukcjach 
historycznych – mówi Derejczyk. – Aktualnie liczymy 13 człon-
ków, nazywamy się Milites Christi - Rycerze Chrystusa.

Osoby, które zajmują się rekonstrukcją, interesują się historią. 
Jak podkreśla Derejczyk, dobrze jest, aby w każdej drużynie 
był przynajmniej jeden historyk z wykształcenia, który by mógł 
wyznaczać kierunek działania. 

–Rekonstruujemy siły XII/XIII wieku, które brały udział  
w wyprawach krzyżowych. Pokazujemy rycerzy francuskich, 
angielskich, włoskich, wszystkich, którzy w tym okresie poja-

Z RYCERSKIM ETOSEM
– Dziś jest coraz więcej rekonstruktorów historycznych. 
Powód? Ludzie szukają odskoczni od współczesnego świata, 
w którym gonitwa za pieniędzmi i uznaniem zasłoniła co 
niektórym istotne sprawy. Ludzie są zmęczeni ciągłą pracą, 
a poprzez przeniesienie się do dawnych czasów mogą się 
zrelaksować – mówi Paweł Derejczyk, dowódca rekonstruk-
torskiej drużyny Milites Christi, która w miniony weekend 
obozowała na Czantorii.

wiali się na Ziemi Świętej i walczyli z niewiernymi – opowiada 
dowódca Milites Christi. – Rekonstrukcja historyczna to także 
sposób wypoczynku. W trakcie tygodnia mamy swoje zajęcia  
i pracę, a w weekend przemieniamy się w rycerzy, co nas relaksu-
je. W wybranym miejscu rozkładamy obóz, śpimy w namiotach, 
odtwarzamy życie obozowe gotując, śpiewając, grając na instru-
mentach średniowiecznych i bawiąc się. Dziś jest coraz więcej 
rekonstruktorów historycznych, bo ludzie szukają odskoczni 
od współczesnego świata, w którym gonitwa za pieniędzmi 
i uznaniem zasłoniła co niektórym istotne sprawy. Ludzie są 
zmęczeni ciągłą pracą, a poprzez przeniesienie się do dawnych 
czasów mogą się zrelaksować. 

Sezon rycerski trwa w okresie wakacyjnym, a imprezy rekon-
struktorskie odbywają się głównie w weekendy. 

– W sezonie nasza grupa bierze udział w pokazach rycerskich, 
co tydzień jesteśmy w innym miejscu. Jeździmy także zagranicę, 
ostatnio byliśmy np. w Danii. Jako drużyna nie jesteśmy podmio-
tem gospodarczym. Mamy stronę internetową i facebooka, gdzie 
piszemy o naszych dokonaniach, w ten sposób organizatorzy 
nas odnajdują, dzwonią i zapraszają na dany turniej – stwierdza 
Derejczyk. – A oprócz tego działamy rekreacyjnie. Jeśli chce-
my wypocząć to znajdujemy sobie jakieś odpowiednie miejsce  
i organizujemy obóz, tak dla siebie. Zapraszamy wtedy rodziny, 
znajomych i bawimy się we własnym gronie. 

Choć przy rekonstrukcji średniowiecznych czasów potrzeba 
sporych nakładów finansowych i pracy, ludzie tym się zajmują-
cy czerpią satysfakcję. Chcą także przenosić dobre wzorce do 
czasów nam współczesnych. 

– Obecnie coraz mniej jest takiej rycerskiej postawy, a byłaby 
ona jednak bardzo wskazana. Wiadomo, że w historii rycerze byli 
różni, nie wszyscy byli szlachetni, mieli honor i dobry stosunek 
do dam, niemniej my, jako rekonstruktorzy, chcemy sięgać po 
ten rycerski etos i te dobre tradycje pielęgnować – podsumowuje 
dowódca Rycerzy Chrystusa.                          Agnieszka Jarczyk

... a zwycięzca mógł być tylko jeden.                      Fot. A. Jarczyk

Widok z mostu na ul. Kuźniczej 19 lipca.                 Fot. M. Niemiec

REKORD W USTRONIU
Druga połowa lipca powitała nas obfitymi deszczami, a co ciekawe 

zmagaliśmy się z nimi w woj. śląskim niemal jako jedyni w kraju. 
W centralnej Polsce i na północy trwały upały, a u nas nic tylko 
deszcz i deszcz. Od poniedziałku 16 lipca padało coraz mocniej, 
18 lipca od godz. 12 na terenie powiatów: bielskiego, cieszyń-
skiego, żywieckiego obowiązywało pogotowie przeciwpowo-
dziowe. Rekord opadów w regionie odnotowano w Ustroniu. 
Zestawienie przygotowali Łowcy Burz Podbeskidzie, którzy 
podali, że do 19 lipca w naszym mieście spadło 188,2 litra/m2 (130 
w ciągu jednej doby), w Wiśle Malince – 153,3 l/m2, w Szczyrku 
– 150,5 l/m2, w Wadowicach – 84,7 l/m2, w Inwałdzie – 73,7 l/m2, 
w Bielsku-Białej – 71,2 l/m2, (Wapienica 104 l/m2), w Cieszynie – 
53,3 l/m2, w Żywcu – 32,1 litra/m2.

20 lipca odwołano pogotowie przeciwpowodziowe. 24 lipca wodo-
wskaz w Skoczowie wskazywał, że stan wody na Wiśle wynosi 167 
cm (stan ostrzegawczy: 210 cm, stan alarmowy: 260 cm).       (mn)

Więcej zdjęć na Facebooku.
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Zbiór opowiadań o przygodach najbardziej 
pogodnego chłopca na świecie. Czeski hu-
mor w najlepszym wydaniu! W małym 
domku na przedmieściach mieszka Cieszko 
– pomysłowy synek ogrodnika. Odwiedźcie 
go, a wnet poprawi wam humor – bo Cieszko 
potrafi cieszyć się światem jak nikt. I nie 
przeszkodzi mu w tym nawet łobuzisko 
Hugo ze swymi niecnymi intrygami! Opo-
wiadania o codziennych przygodach we-
sołego chłopca urzekają prostotą i ciepłym 
poczuciem humoru. W Czechach perypetie 
Cieszka od lat bawią dzieci również w wersji 
filmowej, za sprawą popularnej dobranocki.

Ks. P. Wowry przedstawia chór „Hutnik” z Trzyńca.  Fot. L. Szkaradnik

(dok. ze str. 4)

Tom 1.

Pięknie namalowana opowieść dla młod-
szych dzieci o sile przyjaźni. Malutki 
Lisek żyje samotnie Tutaj – pod jabłonką 
na odległych wzgórzach. Jest szczęśliwym 
zwierzątkiem, które zajmuje się tylko sobą 
i swoimi lisimi sprawami. Jednak pewnego 
dnia pojawia się Wielki Dzik. Lisek jeszcze 
nie wie, że wraz z przybyszem nadszedł 
czas zmian, przygód i wędrówki do krainy 
Tam. Czy Malutki Lisek jest gotowy na to 
wszystko? I czy jest gotowy na niespodzie-
waną przyjaźń z nieznajomym? 

cioła ewangelicko-augsburskiego, który rozpoczął wystąpienie 
pytaniem: Dlaczego nabożeństwo jest tak istotne? Dlatego, 
że wierzymy, iż jest to nasze szczególne spotkanie z Bogiem,  
z naszym Panem i naszym Zbawicielem. Jest to swego rodzaju 
sacrum. Nabożeństwo jest zawsze najważniejszym punktem 
uroczystości, bo jest to społeczność, czyli spotkanie z Bogiem  
i bliźnimi – braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. (...)

Dlaczego tak ważne jest, by na nabożeństwach spotykać się ze 
Zbawicielem? W życiu bardzo różnie bywa i nieraz aktualne jest 
przysłowie „Jak trwoga to do Boga”. Dążymy do samodzielności. 
Gdy wydaje nam się, że mamy wszystko pod kontrolą, to tak do 
końca nie potrzebujemy kogoś, kto byłby nad nami. Owszem, 
deklarujemy że Zbawiciel jest naszym Panem, ale zachowuje-
my się tak, że nasze życie zaprzecza tym ustnym deklaracjom. 
Pojawiają się jednak w życiu każdego człowieka takie chwile, 
gdy coś zaczyna się psuć. I wtedy nagle okazuje się, że nasza 
samowystarczalność zaczyna nam przeszkadzać i potrzebujemy 
pomocy. Ale jest także inny sposób życia z Bogiem – trwanie  
w wierze, trwanie w Chrystusie niezależnie od okoliczności. Wte-
dy nie tyle oczekujemy na Bożą interwencję w sytuacjach kryzy-
sowych, co oczekujemy prowadzenia na co dzień. Taka postawa 
wymaga rezygnacji ze swojej niezależności, lecz występuje tutaj 
pewien paradoks, bo gdy rezygnujemy z siebie dla Boga, to tak 
naprawdę otrzymujemy pełnię życia, pełnię wolności. 

Nabożeństwo w kościele ubogacili akcentami muzycznymi 
Ustroński Chór Ewangelicki, którego 120. rocznica przypada  
w tym roku, oraz młoda, utalentowana skrzypaczka Marlena Janik. 

Podczas tradycyjnej ofiary wszystkim zborownikom rozdano 
piękne, pamiątkowe wydawnictwa o historii parafii i jej różno-
rodnej, nad wyraz prężnej działalności. 

Równolegle odbywało się nabożeństwo na podwórzu, gdzie 
podczas śpiewu akompaniowała Diecezjalna Orkiestra Dęta, zaś 
kazanie wygłosił ks. Michał Makula, proboszcz parafii ewan-
gelickiej w Łodzi. Rozpoczynający uroczystość ks. Oskar Wild 
stwierdził, że kościół nie zawsze kojarzy się tylko z murami, lecz 
również z osobami, które przybyły by wspólnie chwalić Boga, 
śpiewać Jemu na chwałę. Po odśpiewaniu hymnu ewangelików 
„Warownym grodem jest nasz Bóg” głos zabrał ks. Makula 
słowami: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożytecz-
ne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić”  
(I List do Koryntian, r. 6, w. 12). Tu na Śląsku Cieszyńskim 
pielęgnujecie pamięć o czasach, kiedy nie wolno było się 
spotykać, by słuchać Słowa Bożego w języku ojczystym, więc 
urządzano leśne kościoły. Trzeba było w ukryciu pielęgnować 
swoją wiarę, swoją tradycję wyznaniową. Wreszcie pojawiła się 
wolność i tą jaskółką wolności była budowa kościoła „Łaski” 
w Cieszynie, a następnie kilkadziesiąt lat później możliwość 
wzniesienia świątyni w Ustroniu, najpierw drewnianej, a później 
murowanej. Wolność w czasach niewoli – gdy nie wolno, jest 
zupełnie czymś innym niż wolność, w której wzrastamy. Gdy 
nie wolno, to chcemy być wolni od więzów, od ciemiężyciela, 
chcemy zerwać z tym, co nas ogranicza. 

 W tym roku wiele mówimy o wolności, bo to przecież 
100-lecie odzyskania niepodległości przez nasz naród. A gdy 
wymarzona wolność przychodzi, wtedy ona zupełnie się zmienia, 
bo wymaga od człowieka odpowiedzialności. W Piśmie Świę-
tym czytamy, że niewola łatwiejsza jest niż wolność. Wolność 
wymaga wysiłku, wymaga ryzyka, wymaga podejmowania 
decyzji. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. 
Żyj odpowiedzialnie. Korzystaj z danej ci wolności, ale zawsze 
mając na horyzoncie swojego wzroku drugiego człowieka. 
Niech doświadczenie twojej wolności nikogo nie ogranicza. 
Bóg wyprowadza nas na wolność i daje nowe możliwości, nowe 
perspektywy. Przeszłości już nie zmienimy, ale spoglądajmy  
w przyszłość. Na to mamy jeszcze wpływ. (...) 

Kościół to wyjątkowy dom. Czy modlimy się jeden za dru-
giego, czy potrafimy pomóc sąsiadowi z ławki kościelnej? Czy 
w naszych świątyniach są drzwi otwarte dla wszystkich? Czy 
potrafimy pomóc drugiemu człowiekowi, czy potrafimy dzielić 
się owocami naszej wolności? Miłość to spotkanie z drugim 
człowiekiem, zaś religia bez miłości to tylko ideologia. Bardzo 
groźna ideologia, zwłaszcza dla jej wyznawców. To są obszary 
wolności, by nikogo nie wykluczać, by Kościół był szpitalem dla 
poranionych, wykluczonych przez życie, a przed którymi jakże 
często zamykamy drzwi.                                Lidia Szkaradnik

SZCZEGÓLNE SPOTKANIE 
Z BOGIEM

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Jana Wantuły zaprasza w godzinach:  

BIBLIOTEKA W WAKACJE PONIEDZIAŁEK:  8.00  - 15.00, WTOREK: 8.00 - 16.00, 
ŚRODA: 12.00 -18.00, PIĄTEK: 8.00 -15.00, 
SOBOTA: 8.00  - 12.00   (tylko Wypożyczalnia Dla Dorosłych)

Zdeněk Svěrák  „Ucieszki Cieszka” Berenika Kołomycka „Malutki Lisek i Wielki Dzik. Tam.” 
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Siedzym se na łotomanie, rachujym wiela mi jeszcze zo-
stało piniyndzy do pyndzyi, a że pogoda dzisio niehersko, 
dyć calutki dziyń kapke popaduje, tóż tak se rozmyślóm ło 
żywobyciu. Latoś wszycko pryndzyj dojrzywo, rozmaite 
łowoce aji miesiónc rychli już mómy w wekach zawarzóne. 
Jo móm rozmaitych zawarzelin jak nigdy. Łoto baji łóńskigo 
roku nie było łowocu, a kupnych jo nie przetwarzóm na zime.

Tak ta notura latoś się śpiycho, że niedłógo isto kasztany 
zacznóm lecieć ze strómów. A przeca z kasztanów robi sie 
maści na żylaki i rozmaite boleści. Ponikierzi zbiyrajóm 
kwiotki, ponikierzi zaś te dziubate szkorupy dajóm do wody, 
rozfyrtajóm takim nowomodnim blynderem i tyn sok pijóm, 
abo przikłodajóm na rany, kiere sie hónym gojóm. Dómowe 
lyki też pumogajóm, że hej!

Mómy w pamiynci rozmaite recepisy jak poratować 
zdrowi, jaki zieliny nasze mamulki i stareczki używały 
na wszelijaki boleści. Dzisio zaś sie powraco do tych za-
pómnianych sposobów. 

Nale ponikiedy też werci posłóchać jako se radzóm 
młode mamulki. A trzeja prziznać, że łostatnimi roki tych 
dziecioków sie u nas namnożyło i niejedna rodzina, kiero je  
w Ustróniu na wywczasach, kludzi całóm gromadke przi-
chówku. Ale i ustróniocy nie sóm po zadku i też coroz 
wiyncyj dziecek majóm. Hańdowni jak taki bobas beczoł, 
dowało sie mu do gymby waczek, to sie hónym uspoł.  
A dzisio jako se radzóm mamy, jak taki szkwet kwiańczy  
i nie chce sie uspać? Nie wiycie i isto nie zgodniecie. Na, 
puszczo łodkurzacz i tyn szum uspowo małe dziecka. Ale 
to jeszcze nic. Jak mały bajtel je nimocny i mo ryme, a nie 
umiy sie wysmarkać, jyny fórt fiónko na nosie, to też sie 
przido łodkurzacz. Wierzcie mi, abo ni, ale w aptyce idzie 
kupić (a nima to łacne) taki wihajster, kiery sie prziłónczo 
do łodkurzacza i wycióngo małymu ryme z nosa. 

Tóż dosta werci pamiyntać hańdowniejsze leczyni roz-
maitych boleści, nale idźmy z duchym czasu i podziwiejmy 
zaradność młodych mam.                    Staro ustrónioczka

fiónkać – pociągać nosem. Wytrzyj nos, a nie fiónkej fórt. 
łóński – zeszłoroczny. My jeszcze mómy łóński zboże. 
niehersko – niezbyt dobra. Zdrowi, to ón boroczek mo 

nieherski.
po zadku – spóźniać się. Ty godziny idóm po zadku. 
pyndzyj – emerytura. Wczora mi dziepro prziniyśli pyn-

dzyj. 
rychło – prędko. Rychło żeś to skosił. 
waczek – smoczek zrobiony ze szmatki z cukrem. Dej 

dziecku waczek, aż tela nie beczy.

USTRONIU

W dawnym

Jak zwykle na przedostatni weekend sierpnia zaplanowano 
Dni Ustronia i Ustrońskie Dożynki. W piątek 17 sierpnia przed 
południem odbędzie się Ustroński Torg połączony z koncertami 
kapeli góralskiej. W sobotę 18 sierpnia na rynku odbędzie się 
Ustroński Jarmark, natomiast wieczorem nad Wisłą Roman-
tyczny Bieg Parami.

W niedzielę 19 sierpnia obchodzić będziemy w Ustroniu 
święto plonów. Najpierw ulicami miasta przejdzie uroczysty 
korowód, a po nim w amfiteatrze obrzęd, koncert, zabawa  
i biesiada. 

Z naszego na polski

Po naszymu...
Ludkowie złoci

W tym numerze prezentuję nieco tajemnicze zdjęcie, wykonane 
przed zakładem fryzjerskim Fryderyka Demla. Czy na zdjęciu jest 
sam właściciel? Nie wiadomo. Siedziba firmy mieściła się, jak 
wynika z fotografii, prawdopodobnie w „Pustelnikówce”, czyli  
w budynku dawnej restauracji i piekarni Anny i Józefa Pustelni-
ków. Tu odwołuję się do pamięci Czytelników. Może ktoś pamięta 
fryzjera Demla, a nawet korzystał z jego usług?

                                                                        Alicja Michałek

DNI USTRONIA 
I DOŻYNKI

Najdłuższe od 100 lat zaćmienie Księżyca nastąpi w piątek 
27 lipca, a zjawisko będzie bardzo dobrze widoczne w Polsce. 
Rozpocznie się o godz. 21. 30 i potrwa rekordowo długo, bo 
aż 1 godzinę i 43 minuty. Data pełni i zaćmienia zbiega się 
z przypadającym na lipiec apogeum czyli momentem, w którym 
Księżyc jest najbardziej oddalony od Ziemi. Chętnie zamieścimy 
zdjęcia naszych czytelników, utrwalające ten niezwykły moment.

REKORDOWE ZAĆMIENIE
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nego punktu widzenia owady zwane ślepcami to ślepaki. A żeby 
całą sprawę jeszcze nieco bardziej zagmatwać, to dodać wypada, 
że oprócz bąków (tych „prawdziwych”) i ślepaków, pospolitymi  
w naszym klimacie muchami końskimi są także jusznice. Uff, tro-
chę to wszystko na pierwszy i na drugi rzut oka skomplikowane,  
a więc dogłębne rozszyfrowanie tych nomenklaturowych zawiłości 
pozostawiam najbardziej dociekliwym Czytelnikom.

Bez względu jednak jakiegoś byśmy nazewnictwa – mniej 
lub bardziej prawidłowego  z formalnego punktu widzenia – nie 
używali, to mówimy o stworzeniach mających wiele wspólnych 
cech. Przede wszystkim są to owady aktywne za dnia, o ciałach 
krępych, z mocno zbudowanym i szerokim odwłokiem, a w ubar-
wieniu dominują kolory szare, brązowe i żółte. Owady te osiągają 
spore rozmiary – długość ich ciał najczęściej wynosi co najmniej 

kilkanaście milimetrów, a nie-
którzy przedstawiciele tej owa-
dziej rodziny dorastają nawet 
do 30 mm. Sporych rozmiarów 
ciało„wieńczy” charaktery-
stycznie wypukła głowa z bar-
dzo dużymi i lśniącymi oczami. 
Również skrzydła bąkowatych 
są duże, szerokie, u niektórych 
gatunków przezroczyste, a u in-
nych z ciemniejszymi przepas-
kami. Kolejną wspólną cechą 
anatomicznej budowy bąko-
watych są ich narządy gębowe, 
tworzące niezwykle sprawną w 
działaniu kłujkę, którą owady te 
mogą przekłuć skórę zwierząt i 
ssać krew. Należy jednak poczy-
nić istotne zastrzeżenie – krwią 
odżywiają się wyłącznie samice  
i to wyłącznie one dysponują 
odpowiednio do tego skonstru-
owanym aparatem gębowym. 
Samce nie gustują w ssaczej 
krwi, ale całkiem niewinnie od-
żywiają się nektarem kwiatów 

lub sokami roślin – być może ta wegetariańska dieta sprawia, 
że żyją krócej niż krwiopijne samice. Samicom krew jest abso-
lutnie niezbędna do rozwoju jajników, a potem jaj, składanych  
w pakietach na roślinach. „Dostarczycieli” krwi samice odnajdują 
najpierw za pomocą wzroku, potem węchu, preferują przy tym 
zwierzęta duże i raczej ciemno ubarwione. W odróżnieniu od 
równie krwiopijnych samic komarów, samice bąkowatych nacinają 
czy też przekłuwają skórę i naczynia krwionośne bez znieczulenia. 
Toteż czasem dość szybko i boleśnie dowiadujemy się, że właśnie 
„tnie” nas jakiś bąk czy ślepak, a może jusznica. W miejscach 
ukłuć powstają swędzące bąble, z wyraźnie krwawiącymi rankami. 

Trochę się rozpisałem, a jakoś uciekła mi „spod pióra” kwestia 
mojej hipokryzji w stosunku do bąkowatych owadów i członków 
rodziny. Już śpieszę z wyjaśnieniami: oto niedawno podczas 
ogrodowych prac, na prośbę o rzucenie okiem, czy aby coś kogoś 
nie gryzie w trudno dostępnym miejscu na plecach, zachowałem 
się jak na rasowego przyrodnika przystało. Podszedłem, rzuciłem 
okiem, potwierdziłem, że i owszem, jest to jakowyś przedstawiciel 
bąkowatych, po czym korzystając z okazji, że to nie ja jestem ofiarą 
krwiopijcy, zacząłem rzeczonego owada obserwować w trakcie 
jego „pracy”. Proszę mnie zrozumieć: jak coś takiego mnie gryzie, 
to nie mam czasu na przyrodnicze dywagacje, tylko walę dłonią 
na odlew, a tu taka okazja! Przede wszystkim do... podziwiania 
niezwykłej wręcz urody oczu bąkowatych, które są kolorowe,  
z reguły zielonkawe, z przeróżnymi ciemniejszymi plamkami, 
pasami i przepaskami (których układ jest cechą gatunkową). 
Skromne przykłady tych walorów owadziej „urody” można obej-
rzeć na załączonych zdjęciach: w górnej części to ślepak pospolity,  
a w dolnej – bąk szary.

Kiedy już na własne oczy przekonałem się o niezaprzeczalnej  
i fascynującej urodzie oczu bąków, jusznic i ślepaków, postano-
wiłem sobie być odtąd w pełni świadomym hipokrytą – nie będę 
zabijał tych zwierząt, ale zawsze będę starał się spojrzeć im uważnie 
w oczy. Oczywiście, nie dotyczy to tych stworzeń, które akurat 
moją krew mają w menu!            Tekst i foto: Aleksander Dorda

Żyjemy w czasach nadmiernej wrażliwości w ochronie zwie-
rząt – ta niedawna wypowiedź Ministra Środowiska słusznie 
wywołała niejaką medialną burzę, aczkolwiek w mojej ocenie 
i tak niewielką, jak na szkodliwość poglądów, które się za tymi 
słowami kryją. Coś mi się jednak wydaje, iż jest to opinia zdecy-
dowanej większości tzw. normalnych ludzi, obojętnych (łagodnie 
rzecz ujmując) na wszelakie problemy związane z przyrodą  
i jej ochroną. Z mojego punktu widzenia nadmierna wrażliwość  
w przypadku ochrony przyrody nigdy nie była problemem,  
w odróżnieniu od niedomogów właściwej edukacji w tym zakresie, 
a przede wszystkim od wszechobecnej i „miłościwie” nam od lat 
panującej hipokryzji. Wiem, co mówię, bowiem sam łapię się na 
osobistej i prywatnej hipokryzji w stosunku do zwierząt każdego 
dnia. Ot, choćby najbanalniejszy z banalnych przykładów – niby 
wiem, że mrówki, ślimaki czy 
mszyce to zwierzęta dokładnie 
takie same jak inne, mające do 
odegrania w świecie przyrody 
swoją niepowtarzalną (chociaż 
być może wciąż do końca nam 
nie znaną i nie nazwaną) rolę. 
Mimo to w swoim ogrodzie wal-
czę z tymi stworzeniami wszel-
kimi dostępnymi i znanymi mi 
sposobami, z różnym zresztą 
efektem. Powiedzmy, że częś-
ciej to zwierzęta są górą, a mi 
pozostaje jedynie pogodzić się 
ze skutkami tego wymuszonego 
sąsiedztwa. Ale poza ogrodze-
niem oddzielającym mój „ka-
wałek podłogi” od reszty świata 
(choćby i w cudzym ogrodzie), 
dokładnie te same mrówki, 
mszyce i ślimaki traktuję jako 
stworzenia godne uwagi, warte 
poszukania w przebogatej lite-
raturze ich dotyczącej czegoś 
ciekawego bądź uwiecznienia 
na zdjęciu, nie wspominając  
o darowaniu im życia. Hipokryzja? Moim zdaniem tak!

Ostatnio przyłapałem się na kolejnym przykładzie hipokryzji i to 
zarazem w stosunku do zwierząt, jak i – troszkę niejako przy okazji 
– do członków własnej rodziny. Rzecz miała miejsce w ogrodzie, 
podczas lekko dusznawej, przedburzowej pogody. Żyć się wtedy 
odechciewa, a co dopiero kosić, pielić, przycinać, spulchniać i tak 
dalej. Taka pogoda nie zniechęca jednak do uprzykrzania nam życia 
sporej gromadzie muchówek, zwanych potocznie ślepcami albo 
bąkami. Chyba wiadomo, jakież to stworzenia mam na myśli – to 
duże „muchy”, które wydają się być stworzone wyłącznie po to, 
aby gryźć i dogryzać różnym ssakom, z bydłem i ludźmi na czele. 
Ich zdolności w tym zakresie są wywindowane na takie wyżyny 
gryzienia, że często i ubranie nie jest żadną przeszkodą w dobraniu 
się do naszej skóry! 

Warto w tym miejscu wyjaśnić różnorakie nieporozumienia  
i przeinaczenia, dotyczące nazw wspomnianych powyżej uprzyk-
rzaczy naszego i tak przecież trudnego i pełnego przeciwności 
losu żywota. Muchówki będące bohaterami niniejszego artykułu 
entomolodzy pospołu zaliczają do rodziny zwanej bąkowatymi. 
Natomiast powszechnie bąkami określamy jakże dla nas poży-
teczne i zupełnie nie zainteresowane naszą krwią trzmiele. Bąki 
natomiast – te, że tak powiem, prawdziwe z entomologicznego 
punktu widzenia – mylimy z gzami. To owady równie mało sym-
patyczne, jednak nie gryzące i nie będące przynajmniej w swej 
dorosłej postaci krwiopijcami, chociaż ich larwy są pasożytami 
wielu ssaków, żyjąc w ich ciałach i odżywiając się ich tkankami. 
Z kolei zarówno gzy, jak i bąki bardzo często określamy muchami 
końskimi; w rzeczywistości pod tym terminem kryje się co naj-
mniej kilka różnych gatunków specjalizujących się w nadgryzaniu 
i nakłuwaniu skóry ssaków, aby z przyjemnością spijać ich krew. 
Dość powszechnie używanym synonimem muchy końskiej jest 
ślepiec, chociaż w polskiej nomenklaturze biologicznej nazwa 
ta odnosi się do pewnego gatunku gryzoni, cały swój żywot 
spędzających pod ziemią, gdzie oczy i dobry wzrok nie są zbyt 
przydatnymi narządami i zmysłami. Natomiast z entomologicz-

BLIŻEJ NATURY
O ŚLEPCACH, KOŃSKICH MUCHACH, 

BĄKACH, JUSZNICACH I GZACH 
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Nadejście czerwca jest dla piłkarzy  
i kibiców równoznaczne z ostatnimi me-
czami i końcem sezonu. Nie inaczej było 
w przypadku młodych adeptów piłki nożnej 
z Kuźni Ustroń, którzy zakończyli już swe 
ligowe zmagania. 

Juniorzy to ostatnia kategoria wieko-
wa do pokonania dla młodych piłkarzy 
przed dołączeniem do pierwszej drużyny. 
Występują w niej zawodnicy z rocznika 
1999-2002, których trenerem jest Mariusz 
Dziadek. W niedawno zakończonym se-
zonie juniorzy Kuźni Ustroń rywalizowali  
w II Lidze Wojewódzkiej - grupa III Biel-
sko-Biała. W 26 meczach zanotowali 11 
zwycięstw, 4 remisy i 11 razy musieli uznać 

PODSUMOWANIE PIŁKARSKIEJ MŁODZIEŻY
wyższość rywali. Takie wyniki uplasowały 
juniorów Kuźni na dziewiątym miejscu  
w ligowej tabeli. W tych spotkaniach 
zdobyli 45 bramek, a 48 stracili. Kolejnym 
zespołem są trampkarze, czyli adepci piłki 
nożnej z rocznika 2003-2004. Trenerem tej 
drużyny jest Krystian Szleszyński. Tramp-
karze Kuźni występowali w szóstej grupie 
III Ligi Wojewódzkiej. W 10 meczach 
osiągnęli dwa zwycięstwa, dwa remisy  
i sześć porażek. Takie rezultaty przełożyły 
się na czwarte miejsce w ligowej tabeli. Ich 
najefektywniejszym meczem była potycz-
ka w pierwszej kolejce, kiedy to pokonali 
UKS Ajax Leśna aż 21:0! Młodzicy to 
zawodnicy z rocznika 2005-2006. Drużynę 

tą prowadzi Mariusz Dziadek oraz Michał 
Pszczółka. W ostatnim sezonie rywalizo-
wali oni w III Lidze Wojewódzkiej - grupa 
Skoczów. Zanotowali w niej dwa zwycię-
stwa, jeden remis i pięciokrotnie musieli 
uznać wyższość rywali. Najmłodszą ka-
tegorią wiekową są orliki, czyli młodzi 
piłkarze z rocznika 2007/2008. Trenerem 
tej drużyny jest Krystian Szleszyński. 
Występowali oni w Lidze wojewódzkiej 
(Skoczów - grupa I). Czterokrotnie udało 
im się sięgnąć po komplet punktów, raz 
musieli się podzielić punktami i dziewięć 
razy musieli przełknąć gorycz poraż-
ki. Takie wyniki dały im szóste miejsce  
w ligowej tabeli.        Arkadiusz Czapek 

Do groźnego wypadku doszło 22 lipca rano na skrzyżowaniu ul. Katowickiej II z ul. 
Akacjową. Z ul. 3 Maja wyjeżdżał huyndayem turysta i nie zatrzymał się, mimo znaku 
„Stop”. Uderzył w jadącą od Wisły furgonetkę mieszkańca Ustronia, spychając ją 
na przeciwległy pas, po którym w przeciwnym kierunku poruszał się matiz innego 
ustroniaka. Doszło do zderzenia czołowego. Na szczęście samochody, które się 
zderzyły, nie jechały z dużą prędkością. Przyjechały dwie karetki.  Fot. W. Herda

GÓRY 
LUKRU

zdobienia pierników, które razem z Ko-
leją Linową „Czantoria” zorganizowała 
Lucyna Adamczyk. 

Skromny namiot od razu można było 
dostrzec, bo wokół niego tłoczyło się 
mnóstwo starszych i młodszych dzieci 
oraz ich rodzice. 

– Chwilami było tylu chętnych, że nie 
nadążaliśmy z pakowaniem, a gdy robiło 
się trochę luźniej za zdobienie chętnie 
brali się też dorośli – mówi pani Lusia.

Każdy dostawał gotowy piernik i do 
dyspozycji miał różnokolorowe lukry, 
cukrowe ozdoby, kwiatuszki, biedronki, 
motylki. Reszta była kwestią wyobraźni. 
Po skończonej pracy prowadząca war-
sztaty pakowała dzieła do gustownych 
pudełek, a  twórcy zabierali je do domu. 
Udział w warsztatach był bezpłatny. 

– Zdarzały się piętrowe pierniki ozdo-
bione po prostu kilkoma warstwami lukru 
– śmieje się Lucyna Adamczyk, – ale 
również prawdziwe dzieła sztuki cukier-
niczej. Największe wrażenie zrobiła na 
mnie chęć dzieci do prac manualnych. Nie 
zgodziłabym się z malkontentami, którzy 
mówią, że dzieci nie chcą pracować rącz-
kami i tylko siedzą przed komputerem. 
Jeśli tak jest, to może dorośli powinni 
uderzyć się w piersi. Dzieci są bardzo 
chętne i wykazują się dużą kreatywnością. 

Pierniki i ozdoby pani Lusi są w stu pro-
centach jadalne, nawet po długim czasie. 

– Nie jestem zwolenniczką zjadania 
piernikowych cudeniek, traktuję je raczej 
jako ozdoby. Poza tym przechowując 
je, sprawdzam, jak po czasie zachowu-
je się ciasto czy lukier. Najładniejsze 
trzymam w specjalnej szufladzie. Ostat-
nio dobrała się do niej moja córeczka 
i choć nie chciała się przyznać, wie-
działam, że zjadła dwuletni piernik.  
W końcu powiedziała: „Zjadłam go wczo-
raj, ale jestem zdrowa i brzuszek mnie nie 
boli.”                             Monika Niemiec

Więcej o „Pracowni Lusi” w GU 13/2018 
www.archiwum.ustron.pl

Te owczarki 22 lipca biegały na obwodnicy 
tamując ruch drogowy. Interweniowała Straż 
Miejska.                                            Fot. SM

Interweniowano na ul. Lipowskiej w spra- 
wie przewróconego znaku z nazwą  
ulic.                                                  Fot. SM 

(cd. ze str. 1)
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NIEZWYKŁE MIEJSCE
Specjalnym festiwalowym sygnałem, skomponowanym przez 

Janusza Śliwkę, 11 lipca o godz. 19 rozpoczął się w ustrońskim 
amfi teatrze II Międzynarodowy Festiwal Silesia Folk & Country. 
Specjalnie na tę imprezę zjechali do naszego miasta wykonawcy 
z Polski, Europy, a nawet z Australii. W piątek, pierwszego dnia 
festiwalu, królowała muzyka irlandzka. Pierwszy na scenie poja-
wił się zespół TeKaZet z Ustronia. Prowadzący grupę Władysław 
Wilczak akompaniował swoim podopiecznym.

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ
Andrzej Piechocki – malarz, rzeźbiarz, scenograf, autor aran-

żacji ekologicznych, przyrodniczych, autor artykułów o tematyce 
ekologicznej i związanej z kulturą, został odznaczony medalem 
„Zasłużony dla kultury polskiej”. Zaszczytne wyróżnienie nadał 
Minister Kultury i Sztuki, a wręczył je starosta Czesław Gluza. 
Miało to miejsce w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
podczas uroczystości wręczenia nagród powiatu cieszyńskiego 
w dziedzinie kultury za rok 2008. 

UDANY SPRAWDZIAN
Z bardzo korzystnej strony zaprezentowała się Karolina Czapka 

w Preis der Stadt Magdeburg - piątej rundzie DMV Tourenwa-
gen Challenge, rozegranej na torze Oschersleben. Zawodniczka 
z Ustronia w pierwszym z dwóch wyścigów zajęła piąte miejsce 
i mimo nie ukończenia drugiego biegu, zespół Karolina Autosport 
zrealizował założenia postawione przed tymi zawodami. Zawody 
na Motopark Oschersleben rozpoczęły się dla Karoliny Czapki od 
treningu wolnego. W czasówce decydującej o podziale pól starto-
wych przed pierwszym z sobotnich biegów, Karolina uplasowała 
się na bardzo wysokiej czwartej pozycji w klasyfi kacji generalnej 
wśród ponad 50 zawodników. 

DO DOBREJ EKIPY
Kilka bardzo dobrych rezultatów odnotował w tym sezonie 

kolarz szosowy Grzegorz Szczechla z Ustronia. W czerwcu zdobył 
Mistrzostwo Małopolski w jeździe na czas i wygrał dwa wyścigi 
w Czechach - Tour de Javorovy oraz Memoriał dr Kozla. Trzy 
tygodnie temu był drugi w Pętli Karkonoskiej przegrywając jedy-
nie z Markiem Galińskim – reprezentantem Polski na Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie. G. Szczechla jest zawodnikiem krakow-
skiego klubu Krakus BBC Czaja z Krakowa. Startuje praktycznie 
w każdy weekend. (…) Kolarze to zazwyczaj ludzie niewysocy. 
G. Szczechla jest słusznego wzrostu. Gdy o to pytam stwierdza, że 
z tego powodu jest zauważalny w peletonie, a często się zdarza, 
że inni lubią za nim jechać, gdyż bierze na siebie sporo oporu 
powietrza. Przyjęło się, że kolarz powinien być niewysoki, ale 
zdaniem G. Szczechli, nie do końca jest to prawda. 

                                                                               Wybrała: (LS)

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

K O M A N D O R  -  C i e s z y n , 
ul.Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi i nie tylko... Zamów 
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728-
340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3.(33)444-60-40.

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

Brykiet bukowy, buk suchy worko-
wany, drewno podpałkowe – kar-
tony, węgiel groszek workowany. 
(33) 854-47-10.

Malowanie dachów. 505-168-217.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, schodów i desek. Mocne 
lakiery. 666-989-914.

Spawanie plastików. Ustroń, 
ul.Obrzeżna 9. 501-444-534.

AMBACAR-BIS Skoczów, uży-
wane części do samochodów 
osobowych. 733-913-181. 505-
634-557.

Nowe urządzone mieszkanie 
sprzedam. 515-286-714.  

Czyszczenie kostki brukowej 
profesjonalnym sprzętem. 798-
081-406.

MOUNTAIN-MED -  profe-
sjonalny masaż medyczny, ta-
ping, fi zykoterapia, stacjonarnie 
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystycz-
na 6. 535-387-898.

Mieszkanie 40 m2 do wynajęcia. 
530-427-458.

Lokal 40 m2 w centrum do wyna-
jęcia. (33)854-48-57.

Kupię działkę lub domek do re-
montu. 699 119 519.

Wywóz nieczystości, tanio, spraw-
nie solidnie. 516-233-242, 511- 
482-407. 
 
Pakowaczka próżniowa, grill 
kontaktowy, krajalnica, obieraczka 
- sprzedam. 886-088-520.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 17.07.2008 r.

www.ustron.pl

*  *  *

 26-27.07  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
28-29.07   Lawenda     ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
30-31.07  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
1-2.08    Pod Najadą     ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
3-4.08    Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
5-6.08    Na Szlaku     ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK

26.07 19.00 Projekcja fi lmu „October Baby”, Fundacja
  Życie i Misja
27.07 18.00 Projekcja fi lmu „Ciało”, Kino Zdrój 
28.07 9.00 II Otwarty Turniej Brydża Sportowego Par,
  ORW Mufl on 
28-29.07 9 Military Festival, rynek, amfi teatr. Szcze-
  gółowy program na str. 3
29.07  Uphill MTB Beskidy, Vendrynì - Wielka Czan-
  toria
31.07 16-18 Ekoludki, rynek
4.08 20.00 Kabaret Ani Mru Mru, amfi teatr, cena biletu:
  50 zł
5.08 16.00 Koncert Pieśni Chrześcijańskiej, amfi teatr
6-11.08  Letnia Szkoła Biblijna, Ośrodek Rekolekcyjny 
  oo. Dominikanów

O, wychodzi słońce...                                                   Fot. A. Jarczyk

*  *  *

*  *  *

... pora przygotować się do opalania.                        Fot. A. Jarczyk
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) szkodnik drzew, 8) wynik dzielenia, 

9) efekt pracy architekta, 10) eskorta – świta, 12) rodzaj 
tkaniny, 14) szybka akcja na boisku po akcji rywala, 
15) morskie parzydło, 16) bez grosza przy duszy, 
19) porozumienie – zgoda, 22) imię żeńskie, 23) pierwsza 
skibka z bochenka chleba, 24) skórzane naczynie na wodę.

PIONOWO: 2) rozśpiewane miasto, 3) ustrońska 
dzielnica, 4) ogon lisa, 5) polowanie w terenie z nagonką, 
6) rodzaj kurtki, 7) wśród literatów, 11) bajkowy nakrywa 
się, 13) mówi w imieniu szefa, 17) piękny kwiat ogrodo-
wy, 18) żrąca ciecz, 20) malowidła z nagością, 21) koń 
czystej krwi.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 3 sierpnia.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 27

LIPIEC DOPIECZE
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę wydawni-

ctwa Koinonia otrzymuje:* Helena Poloczek z Ustronia, 
ul. Źródlana. Zapraszamy do redakcji.

W książce „Rodzina według Bożego serca” Ken’a  Blanchard’a możemy prze-
konać się, jak postawa usługiwania na wzór doskonałego przywódcy – Pana Jezusa, 
może odmienić nasze codzienne życie rodzinne.  www.koinonia.org.pl

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2000 r.                                          Fot. W. Suchta

* 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 Ustroń-
ska 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.
 

KONSULTACJE I PRZETARGI 
18.07.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.: Dostawa 
i zakup wyposażenia nowo otwartego oddziału przedszkolnego SP-5 
w ramach projektu pn.: „Radosne przedszkolaki”. Zadanie 1: Doposaże-
nie i adaptacja pomieszczeń – termin składania ofert – do dnia 26.07.2018 
do godziny 10:00.
20.07.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Rozbudo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skoczowskiej 
i Granicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – termin składania 
ofert – do dnia 30.07.2018 do godziny 10:00.
23.07.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Dostawa i zakup 
wyposażenia do nowo powstałego oddziału przedszkolnego w SP-5 
w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie 
obiektu szkoły SP-5 i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola 
nr 5” – termin składania ofert – do dnia 31.07.2018 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl  

Patryk Korszun

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia oraz Urząd 
Miasta Ustroń zapraszają na kolejne bezpłatne wycieczki
z przewodnikiem. Uczestnicy muszą pamiętać, że biorą udział 
w nich na własną odpowiedzialność. Zapewniona jest bezpłat-
na opieka przewodnika, koszty ew. posiłków, transportu i inne 
we własnym zakresie. Przy niskich temperaturach trzeba być 
odpowiednio ubranym i przygotowanym. Pytania - Miejska 
Informacja Turystyczna, tel. 33 854 26 53.

28.7.2018 - WYCIECZKA PIESZA NA CZANTORIĘ
- zbiórka w Informacji Turystycznej o godz. 10:00, - start z rynku 
o godz. 10:10, - przejazd autobusem do Polany, - wjazd wyciągiem 
krzesełkowym na Polanę Stokłosica, - wyjście na szczyt Czantorii Wlk., 
- przez Czantorię Małą powrót na rynek, czas ok. 4–4,5 godz. Koszty 
przejazdy autobusem i koleją linową (10 zł od osoby w jedną stronę) 
we własnym zakresie.

29.7.2018 - WYCIECZKA ROWEROWA DO GRODŹCA
- zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na rynku o godz. 9:50, - 
start z rynku o godz. 10:00, - przez Górki Wielkie, Biery i Świętoszówkę 
jedziemy do Grodźca, - krótki odpoczynek, - przez Górki Wielkie i Górki 
Małe powrót na rynek, czas ok. 3 godz., dystans ok. 36 km.

Z BUTA I NA KOLE 28 i 29.07
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Przygotowania do sierpniowego barażu 
i nowego sezonu wchodzą w decydującą 
fazę. W ostatnim czasie piłkarze Kuźni 
Ustroń rozegrali dwa kolejne sparingi. 
18 lipca do Ustronia przyjechał trze-
cioligowy Pniówek Pawłowice Śląskie.  
W pierwszej połowie tego spotkania padła 
tylko jedna bramka i niestety cieszyć się 
z niej mogli podopieczni trenera Grze-
gorza Łukasika. Po zmianie stron Kuźni 
z nawiązką udało się odrobić straty. Naj-

OSTATNIE SZLIFY PRZED 
BARAŻEM

18 lipca Śląski Związek Piłki Nożnej do-
konał losowania gospodarza pierwszego 
meczu barażowego o utrzymanie w IV 
lidze. Zgodnie z tym losowaniem pierwsze 
spotkanie odbędzie się w Ustroniu pierw-
szego sierpnia o godzinie 18:00. Rewanż 
zostanie rozegrany piątego sierpnia o go-
dzinie 17:00 na stadionie Szczakowianki 
Jaworzno. Śląski Związek Piłki Nożnej 
potwierdził, że terminy te są ostateczne  
i nie ulegną już zmianie. Przed pierwszym 
meczem ze Szczakowianką podopiecz-
nych trenera Mateusza Żebrowskiego 
miało jeszcze czekać spotkanie z Be-
skidem II Skoczów w ramach pierwszej 
rundy Pucharu Polski podokręgu Skoczów. 
Spotkanie to się jednak nie odbędzie, 
ponieważ rezerwy Beskidu wycofały się 
z tych rozgrywek. Kuźnia Ustroń czeka 
więc już na swojego rywala w II rundzie,  
a pozna go 10 sierpnia. Arkadiusz Czapek 

 

BARAŻE

symilian Wojtasik. Triumf ustrońskiego 
zespołu mógł być jeszcze okazalszy, ale 
pomimo sporej ilości dogodnych sytuacji, 
żaden z piłkarzy Kuźni nie znalazł już spo-
sobu na pokonanie bramkarza Karviny. 
Przygotowania do nowego sezonu to nie 
tylko treningi i sparingi, ale też roszady 
kadrowe. W porównaniu z zeszłym sezo-
nem w barwach Kuźni nie zobaczymy już 
dwóch zawodników. Pierwszym z nich 
jest Marcin Byrtek, który po spędzeniu 
na wypożyczeniu w Kuźni rundy wiosen-
nej powrócił do swojego macierzystego 
klubu. Pomocnik w ustrońskiej drużynie 
rozegrał 14 spotkań, w których zdobył 
jednego gola. Drugim zawodnikiem jest 
Patryk Kierlin. Dwudziestoletni bramkarz 
barwy Kuźni reprezentował przez ostatnie 
dwa sezony. W tym czasie rozegrał 51 
spotkań. Ostatnie ruchy kadrowe to nie 
tylko pożegnania, ale też i wzmocnienia. 
Kadrę Kuźni zasilili bracia Bartłomiej  
i Dariusz Ruccy. Obaj w ostatnim czasie 
byli zawodnikami WSS Wisła i stanowili 
o sile tego zespołu. Bartłomiej ma 26 lat  
i na boisku może występować jako skrzyd-
łowy. W poprzednim sezonie zdobył dzie-
sięć bramek w lidze okręgowej, dzięki 
czemu został drugim najlepszym strzel-
cem drużyny z Wisły. Starszy o cztery lata 
Dariusz jest środkowym pomocnikiem  
i w przeszłości bronił barw takich zespo-
łów jak między innymi Gwarek Zabrze, 
BKS Stal Bielsko-Biała i Nadwiślan Góra. 
W zeszłym sezonie mógł się pochwalić 
dziewięcioma trafieniami. Te dwie nowe 
twarze to jeszcze nie koniec wzmocnień, 
ponieważ do drużyny prowadzonej przez 
trenera Mateusza Żebrowskiego mają do-
łączyć kolejni gracze. Arkadiusz Czapek

Bartłomiej Rucki.

pierw do wyrównania doprowadził Ad-
rian Sikora, a później zwycięską bramkę 
zdobył Szymon Chmiel. Trzy dni po tej 
konfrontacji formę ustrońskiej drużyny 
sprawdziła MFK Karvina U21. W starciu 
z czeskimi młodzieżowcami podopieczni 
trenera Mateusza Żebrowskiego zapre-
zentowali się o wiele lepiej. Wynik tego 
spotkania rozstrzygnął się w pierwszej 
połowie, kiedy to do bramki rywala trafili 
Konrad Kuder, Szymon Chmiel i Mak-

21 czerwca, w ramach memoriału Ryszarda Krausa, drużyna dziewczyn KS Kuźnia roze-
grała sparing z LKS Bestwina. Ustronianki dzielnie walczyły, ale przegrały 3:4. Bramki 
zdobyły: Weronika Iskrzycka, Klaudia Rogowska, Dżesika Cieślar, a oprócz nich w składzie 
wystąpiły: Anastazja Balcar, Martyna Halama, Kamila Fober, Nadia Rygiel, Paulina Gancarz, 
Julia Musiał, Żaneta Fober, Weronika Szczypka, Angelika Pietrzak. Trenerem piłkarek 
jest Konrad Kuder (514-166-602), który zaprasza na treningi we wtorki o godz. 17:30  
i czwartki o godz. 18:00. Właśnie trwa nabór.                                                   Fot. KS Kuźnia 

Dariusz Rucki.


