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W numerze m.in.: sucho
w lasach, zniewoleni
melodramatem, zapisy
do Prażakówki, miejskie rowery, wycieczka
chóru na Warmię i Mazury, dojazdy do szkół,
najlepsze tyczkarki
w Polsce, śmierć motocyklisty, koło seniorów

Wśród wielu atrakcji przygotowanych w ramach 4. Rajdowego Ustronia zainteresowaniem cieszyła się również konferencja prasowa. Od lewej:
Dagmara Kowalczyk – prowadząca, Łukasz Sitek – kierowca rajdowy, obecnie pilot Dariusza Polońskiego, Przemysław Korcz – burmistrz miasta
Ustroń, Marcin Szeja – kierowca rajdowy, Kajetan Kajetanowicz – kierowca rajdowy, trzykrotny Mistrz Europy, obecnie startujący w mistrzostwach
świata, Robert Herba i Waldemar Doskocz – znani kierowcy rajdowi, mistrzowie minionych lat, Zbigniew Gabryś – kierowca rajdowy krajowej
czołówki Mistrzostw Polski, Dariusz Poloński – kierowca ścigający się w Rajdowych Mistrzostwach Europy, Hubert Laskowski – 13-leni kierowca
rajdowy startujący w rajdach na Łotwie, Szymon Żarłok – Kubala Rally Team, Szymon Kornicki – prowadzący. Więcej na str. 9. Fot. M. Niemiec

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO
2 września rozpoczął się rok szkolny 2019/2020. Zgodnie z zapisami wprowadzonej w 2017 roku reformy oświaty w Ustroniu funkcjonować będzie
5 ośmioklasowych szkół podstawowych. Z mapy naszego miasta zniknęły
2 gimnazja.

W szkołach podstawowych naukę rozpoczęło: 51 dzieci w Szkole Podstawowej nr 1, 49 w SP-2, 16 na Polanie w SP-3
z Oddziałami Przedszkolnymi, 20 w

Lipowcu w SP-5 (w tym oddział przedszkolny) oraz 36 w Nierodzimiu w SP-6.
W Jedynce utworzono 3 klasy pierwsze,
w Dwójce – 2, w Trójce – 1, w Piątce

Pasowanie pierwszaków w SP-2.
5 września 2019 r.
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ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA
POLITYKI I PROGRAMÓW
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Od 1 do 15 września można głosować na projekty zgłoszone
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Żeby to zrobić trzeba
wejść na stronę: www.budzetobywatelski.ustron.pl. Na projekty z listy danego osiedla mogą głosować tylko mieszkańcy
tego osiedla. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną.
Z jednego adresu poczty e-mail może zagłosować nie więcej
niż 5 mieszkańców.
Pełną listę projektów zamieściliśmy w poprzednim numerze,
są one również dostępne na wspomnianej wyżej stronie. Nie
będą głosować mieszkańcy Centrum i Poniwca, gdyż zgłosili
tylko jeden projekt i zostanie on automatycznie skierowany
do realizacji.
Które z projektów będą realizowane zależy tylko od mieszkańców. Całkowita wartość projektów to 360 tys. zł, po 40
tys. zł na osiedle.

* * *

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Od 9 września rozpoczną się przy klasztorze ojców dominikanów w Ustroniu zajęcia Szkoły dla Rodziców. Szkoła dla
Rodziców ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych, kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich oraz
wzmacnianie umiejętności komunikowania się z dziećmi. Zajęcia
będą odbywać się w poniedziałki o godz. 18.00 w świetlicy. Na
zajęcia zapraszamy przede wszystkim obojga rodziców. W zajęciach może jednak uczestniczyć również tylko jeden z rodziców.
Zapisy i szczegółowe informacje poprzez stronę internetową
dominikanów w Ustroniu lub w zakrystii kościoła. Ilość miejsc
ograniczona.

* * *

KONCERT CHARYTATYWNY
6 września w MDK „Prażakówka” o godz. 17.00 odbędzie się
koncert charytatywny dla dzieci z Rodzinnego Domu Czasowego
Pobytu dla Dzieci „SINDBAD” Stowarzyszenia SOS Wioski
Dziecięce, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta
Ustroń Przemysława Korcza.Wystąpi duet fortepianowy AHHA
PIANO DUO (Aleksandra Hałat i Agata Hołdyk) pracownicy
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy. Celem koncertu jest zebranie
kwoty potrzebnej na zakup instrumentów – cyfrowych pianin
marki ROLAND, które mają służyć podopiecznym „Sindbada”
zarówno podczas lekcji na instrumencie jak również do ćwiczenia
samodzielnego. Wstęp na koncert jest wolny.

to i owo
z

okolicy

Po trzech tygodniach przerwy
pod koniec sierpnia Oddział
Pediatryczny Szpitala Śląskiego w Cieszynie wznowił przyjmowanie pacjentów. Znajduje
się dalej w V Pawilonie, ale
w nowym miejscu. Okres zawieszenia działalności wykorzystano na prace remontowo-modernizacyjne.
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Jubileusz 100-lecia założenia
i działalności obchodzi Chór
Mieszany „Gloria”, który działa przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie.
W ostatnią niedzielę września
w luterańskim kościele Św.
Trójcy w Skoczowie, odbędzie się ekumeniczny koncert
chórów i zespołów ziemi cieszyńskiej, natomiast w ostatnią
sobotę października o 17.00,
podczas koncertu galowego
zaprezentuje się zacny jubilat.
			
Figura św. Floriana w Cieszynie od lat jest atrakcją turystyczną. Pod fontanną często
można spotkać wycieczki. Lubią tu również urządzać sobie
schadzki zakochani.

* * *

Miasto Ustroń przy współpracy z Ministerstwem Technologii
i Przedsiębiorczości realizuje projekt „Zintegrowany system
wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji".
Głównym celem projektu jest m.in. – stworzenie prototypu
systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych danych. Miasto
Ustroń podpisał umowę z Zakładem Kominiarskim Sp. J., którzy
przeprowadzą inwentaryzację źródeł ciepła na terenie miasta.
Dlatego też zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości
o umożliwienie przeprowadzenia takiej inwentaryzacji.
Dane pozyskane przez „Kominiarzy” posłużą jedynie do stworzenia bazy danych pomocnej przy realizacji programu.

* * *

Zapisy dzieci i młodzieży do zespołów
artystycznych w MDK „Prażakówka”
od 2 września (poniedziałek) do 6 września (piątek)
w sekretariacie MDK lub telefonicznie 33 854 29 06
Na pierwsze spotkania organizacyjne zapraszamy rodziców
z dziećmi:
zajęcia plastyczne – Agnes Nagy 9 IX (poniedziałek) godz.
16.00 – sala 8
manualne zajęcia artystyczne– Agnes Nagy 9 IX (poniedziałek)
godz. 16.00 – sala 8
taniec nowoczesny – Katarzyna Rymanowska 9 IX (poniedziałek): Zespół „RYTM” (5-7 lat) godz. 16.00 – sala 7
taniec nowoczesny – Anna Darmstaedter 10 IX (wtorek): Zespół
„KOLOR” (kl. III-V SP) godz. 16.00 – sala 7, Zespół „ECHO”
(kl. III-V SP) grupa zaawansowana godz. 16.00 - sala 7
taniec nowoczesny – Katarzyna Rymanowska 11 IX (środa):
Zespół „FANTAZJA” (kl. I-III SP) godz. 15.30 – sala 7
mażoretki – Katarzyna Rymanowska 11 IX (środa): Zespół
„UŚMIECH” (kl. I-VIII SP) godz. 15.30 – sala 7
zajęcia teatralne – Janina Barnaś i Maria Kozub 11 IX (środa)
godz. 16.00 – sala 2
akrobatyka – Czesława Chlebek i Beata Łukasik 12 IX (czwartek) godz. 15.00 – sala gimnastyczna SP 2
breaking – Wojciech Twardzik 13 IX (piątek) godz. 16.00 – sala 7
zespół wokalno-instrumentalny „Purple Sky”– Patryk Sobek
13 IX (piątek) godz. 18.00 – sala 2
robotyka – Daniel Iryszek 16 IX (poniedziałek) godz. 16.00 –
sala 10
W sąsiedztwie Muzeum Beskidzkiego w Wiśle funkcjonuje Chata u Niedźwiedzia.
Obiekt przeszedł modernizację
za unijne pieniądze i wrócił do
swojej poprzedniej funkcji,
czyli wiejskiej szkoły. To kolejna atrakcja, obok enklawy
starego budownictwa góralskiego, proponowana przez
wiślańskie muzeum.

* * *

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu
wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego będą mogli korzystać z wyremontowanej sali
gimnastycznej. Wymieniono
posadzkę i stolarkę okiennej,
odświeżone zostały ściany i sufit. Koszt to blisko 114 tys. zł.

Ochabskie Papaje, czyli wyścigi pojazdów własnej konstrukcji, znowu przyciągnęły
tłumy widzów. Do pokonania
była ponad 500-metrowa pętla
pełna wybojów i zakrętów.
W ostatnią sobotę sierpnia rywalizowało około 20 uczestników.

* * *

101. urodziny obchodził Jan
Kubok z Goleszowa Równi.
Były życzenia i kwiaty od
władz gminy.

* * *

Strażacy-ochotnicy z Koniakowa Kosarzysk świętują
70-lecie swojej OSP. Przed
dziesięciu laty na 60-lecie,
jednostka otrzymała sztandar.
(nik)
5 września 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Anna Brzezińska z Ustronia i Szymon Cieślar z Wisły

* * *

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:

Antonina Bałajewicz zd. Nowak
Janina Chojnacka zd. Machnik
Zuzanna Fabian zd. Myrmus
Róża Jany-Geilke		
Emilia Kogut zd. Łukosz		
Bronisław Łukosz		
Paweł Martynek			
Halina Ogrodzka zd. Thugutt
Marianna Ogrodzka		
Lidia Pacia zd. Kłęk		
Tadeusz Podżorski		
Urszula Rembisz zd. Fiolka
Ewa Setkowicz zd. Żurek		
Janina Staniek			
Jan Śliwka			
Helena Wantulok zd. Pezda
Izabela Wójcik zd. Kosińska
Hildegarda Wróbel zd. Czapczyńska

lat 80
lat 94
lat 85
lat 80
lat 91
lat 80
lat 85
lat 80
lat 91
lat 80
lat 85
lat 80
lat 80
lat 85
lat 93
lat 94
lat 94
lat 94

ul. Myśliwska
ul. Wiślańska
ul. Daszyńskiego
os. Centrum
ul. Różana
ul. Olchowa
ul. Stroma
ul. Konopnickiej
os. Cieszyńskie
ul. Gościradowiec
ul. Kwiatowa
os. Centrum
ul. Lipowska
os. Cieszyńskie
ul. Pod Grapą
ul. Orzechowa
ul. Brody
ul. Grażyńskiego

* * *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW ZAWODZIA
Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie zaprasza mieszkańców osiedla
na zebranie, które odbędzie się 9 września (poniedziałek) o godz.
17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu.
Na zebranie zaproszeni zostali burmistrz Przemysław Korcz,
przewodniczący RM Marcin Janik, radna Rady Powiatu Anna
Suchanek.
Barbara Staniek-Siekierka

* * *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PONIWCA
27 września o godzinie 17.00 w Parku Poniwiec odbędzie się
spotkanie mieszkańców Poniwca z Burmistrzem.

* * *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW LIPOWCA
Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec zaprasza mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbędzie się 10 września (wtorek) o godz.
18.00 w budynku OSP Lipowiec. Na zebraniu mieszkańcy będą
mogli składać wnioski do budżetu miasta na 2020 r.

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Irena Wypych		
Henryk Niemczyk
Gustaw Sikora		

lat 81
lat 72
lat 78

ul. Lecznicza
os. Manhatan
ul. Grabowa
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00

Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
		
991
		
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
		
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

WYSTAWA POŚWIĘCONA
PROF. BARTOSZEWSKIEMU
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi
w Ustroniu organizuje wystawę poświęconą prof. Bartoszewskiemu. Do 6 września dzięki uprzejmości państwa Witkowskich, na terenie szkoły zostaną wyeksponowane plansze
i materiały dotyczące życia i działalności profesora, natomiast
w piątek, na zakończenie wystawy, w szkole będzie gościł
jego osobisty asystent, Marcin Barcz, który wygłosi prelekcję
i opowie o Władysławie Bartoszewskim. Wszystkich Rodziców,
Uczniów, a także mieszkańców Ustronia zainteresowanych
spotkaniem z M. Barczem i obejrzeniem wystawy zapraszamy
w piątek na godz. 13:30.

* * *

80. ROCZNICA SPALENIA SYNAGOGI
W imieniu Instytutu Śląska Cieszyńskiego zapraszam na
obchody upamiętniające 80. rocznicę spalenia ustrońskiej synagogi, które odbędą się w sobotę, 14 września o godz. 15.00 przy
Pomniku Synagogi na ul. Ogrodowej 10. Program uroczystości
obejmuje przemówienia organizatorów, Apel Pamięci, czyli
odczytanie nazwisk ustrońskich ofiar Holocaustu, ekumeniczne
modlitwy duchownych Kościoła Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Zielonoświątkowego oraz przedstawiciela Gmin
Żydowskich. Uroczystościom towarzyszyć będzie program artystyczny z utworami muzyki żydowskiej. Na koniec zaproszone
delegacje złożą kwiaty oraz znicze pod pomnikiem.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Mirosław Suchoń,
Poseł na Sejm RP.
Christian Jaworski,
prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego

* * *

KONCERT MUZYKI ŻYDOWSKIEJ
W imieniu Instytutu Śląska Cieszyńskiego oraz Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja zapraszamy na koncert muzyki żydowskiej, który odbędzie się w sobotę, 14 września 2019 r. o godz.
17:00 na płycie ustrońskiego rynku. Wystąpią zespół „Jarmuła
Band” z Krakowa oraz zespół taneczny „Klezmer” z Cieszyna.
Wysłuchać będzie można pieśni w języku hebrajskim oraz polskim. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz. Koncert potrwa około 1,5 h. Wstęp wolny.
Christian Jaworski,
prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego
Henryk Wieja,
dyrektor Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja
35/2019/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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Dyrektor Magda Herzyk wita pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1.

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO
(cd. ze str. 1)

– 1, w Szóstce – 2 (w tym jeden oddział
integracyjny). Do wymienionych szkół
uczęszczać będzie następująca liczba
uczniów: do SP-1: 372, do SP-2: 484,
do SP-3 z OP: 110, do SP-5 w tym OP:
153, do SP-6: 275. Wszystkich uczniów
w Ustroniu jest 1393.
W poniedziałek zaczęły się również zajęcia w przedszkolach, których
w formie odrębnych jednostek mamy
5 i jeszcze 2 przedszkola funkcjonujące w ramach szkół podstawowych –
w Polanie i w Lipowcu. Będzie do nich
uczęszczać: do Przedszkola nr 1 – 62
dzieci (w tym 19 sześciolatków), do
P-2 – 68 (w tym 27 sześciolatków),
do oddziału w SP-3 – 50 (w tym 12
sześciolatków), do P-4 – 98 (w tym 27
sześciolatków), do P-5 – 42 (w tym 12
sześciolatków), do oddziału w SP-5 –
30 (0 sześciolatków), do P-6 – 95 (w
tym 32 sześciolatków), do P-7 – 147
(w tym 39 sześciolatków).
W SP-1 pracuje 45 nauczycieli (zatrudnieni w pełnym wymiarze: 33/administracja i obsługa: 20), w SP-2: 61 (52/17),

w SP-3 z OP: 32 (18/9), w SP-5 w tym
OP: 31 (20/10), w SP-6: 38 (35/11).
W Przedszkolu nr 1 pracuje 8 nauczycieli
(w tym 6 w pełnym wymiarze godzin/administracja i obsługa: 7), w P-2: 9 (6/7),
w P-4: 10 (7/8), w P-5: 5 (4/5), w P-6:
15 (9/8), w P-7: 26 (19/12).
B u r m i s t r z U s t r o n i a P r z e m ysław Korcz obecny był na ślubowaniu i pasowaniu pierwszoklasistów
w największej ustrońskiej szkole – Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy.
O godz. 10 przejęte dzieci i pewnie jeszcze bardziej przejętych rodziców przywitała dyrektor Grażyna Tekielak, mówiąc
o rozpoczynającej się w ich życiu wielkiej przygodzie. Swoich najmłodszych
kolegów przywitali ósmoklasiści i zaśpiewano hymn szkoły. Reprezentanci
dwóch klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar, a następnie wszystkie pierwszaki zostały pasowane wielkimi ołówkami przez panie dyrektor.
Burmistrz mówił o trudnym czasie dla
oświaty i o konieczności współpracy

szkół z samorządem w myśl zasady
– razem możemy więcej. Życzył dzieciom i nauczycielom sukcesów.
Monika Niemiec

Burmistrz Korcz jest absolwentem Jedynki,
ale 2 września został pasowany przez dyrektor SP-2 Grażynę Tekielak. Fot. P. Wojtasik
35/2019/8/R
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WIADOMOŚCI
z RATUSZA

O dojazdach
do szkół średnich
mówi burmistrz
Przemysław Korcz
Przed rozpoczęciem roku szkolnego
2019/2020 uczniowie i ich rodzice poważnie obawiali się problemów związanych

z dojazdami do szkół średnich, zwłaszcza że naukę w nich rozpoczynają dwa
roczniki – ostatni absolwenci gimnazjów
i pierwsi absolwenci ośmioklasowych
szkół podstawowych. Już w poprzednim
roku szkolnym pojawiały się pewne zakłócenia, młodzież skarżyła się, że autobusy się spóźniają, jeżdżą w godzinach
niedostosowanych do planów lekcji, są
przepełnione i nie zatrzymują się na przystankach. Dlatego też przez ostatnie kilka
miesięcy w ramach Rady Przewoźników
działającej przy Starostwie Powiatowym
w Cieszynie trwały negocjacje samorządowców z przewoźnikami i prace
nad tym, by poprawić jakość dojazdów
do szkół. Sam również brałem udział
w tych rozmowach i mogę poświadczyć,
że osiągnięcie porozumienia nie było
łatwe, jednak pewne zmiany na lepsze
zostały już wprowadzone i mam nadzieję,
że będą odczuwalne.

Po otrzymaniu informacji ze Starostwa
Cieszyńskiego o godzinach rozpoczynania się zajęć szkolnych, od września
zmieniły się wszystkie rozkłady jazdy
i zostały dopasowane do godzin zajęć
szkolnych. W szczególności zmiany te
dotyczą uzupełnienia przewozów do Cieszyna na zajęcia szkolne rozpoczynające
się o godz. 7.10; 8.00 i 8.50. Uruchomione
zostały dodatkowe autobusy linii Ustroń
– Cieszyn dowożące młodzież na lekcję
„zerową”, pierwszą i drugą oraz przywożące uczniów z Cieszyna do naszego
miasta po godz. 14.00 i 15.00.
Warto też dodać, że systematycznie dokonuje się wymiany taboru – w 2019 roku
zakupione zostały 4 dodatkowe pojazdy
o łącznej pojemności 325 osób.
Warto jeszcze dodać, że od września
planowane jest uruchomienie przewozów
na linii komunikacyjnej z Ustronia Lipowca do Skoczowa przez Bładnice Dolne.

sław Korcz. – Stacje bazowe rowerów znajdują się: na rynku, obok
Informacji Turystycznej, w Hermanicach przy ul. Skoczowskiej,
na Polanie ul. Wczasowa 12 przy jednostce ratowniczo-gaśniczej,
w Lipowcu poniżej sklepu Odido, przy zjeździe z ul. Lipowskiej
na dawną otaczarnię, przy parkingu stadionu miejskiego naprzeciwko dworca PKP oraz w Nierodzimiu na ścieżce rowerowej.
Obecnie mamy 70 rowerów. W przyszłym roku planowana jest
wymiana części z nich na rowery elektryczne. Burmistrz dodał,
że rowery będą udostępniane w tym sezonie, mieszkańcom i turystom do 15 listopada. Po przerwie zimowej, uruchomione zostaną
ponownie 15 kwietnia przyszłego roku. Docelowo powstanie
jeszcze 5 stacji: na Zawodziu, przy dolnej stacji KL „Czantoria”, w Parku Kuracyjnym, w dzielnicy Ustroń-Brzegi, na ul.
Nadrzecznej. Do wypożyczenia roweru potrzebna jest specjalna
aplikacja. Wypożyczenie roweru to koszt 1,50 zł za pół godziny.
Natomiast wypożyczenie roweru na 24h to koszt zaledwie 9 zł.
Szczegóły widoczne są na zdjęciach, które miasto udostępniło
na Facebooku. Ważna informacja dla przedsiębiorców: istnieje
możliwość wynajęcia powierzchni reklamowej na stojakach
rowerowych.
(ls)

WYPOŻYCZALNIE
ROWERÓW MIEJSKICH
JUŻ DZIAŁAJĄ
W naszym mieście jest sporo atrakcyjnych miejsc, do których
można dotrzeć rowerem. Najbardziej popularne trasy biegną
wzdłuż koryta Wisły, do Jaszowca czy pod kolejkę linową na
Czantorię. 29 sierpnia oficjalnie zostały oddane do użytku rowery
miejskie, sfinansowane ze środków własnych. Koszt projektu
to 300.000 zł, płatne w trzech transzach po 100.000 zł rocznie.
O przedsięwzięciu mówił na sesji Rady Miasta burmistrz Przemy5 września 2019 r.

		

Na zdjęciu rower w innej odsłonie. Na szczęście żaden z 17 Maluchów startujących w Kryterium Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza nie uszkodził oryginalnej reklamy.
Fot. M. Niemiec
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ZNIEWOLENI?
W ubiegłym tygodniu zakończyła się emisja „Zniewolonej”,
a był to w tym sezonie niekwestionowany hit telewizyjnej
Jedynki, o czym często donoszą media. Akcja filmu dzieje się
w połowie XIX wieku w ówczesnej carskiej Rosji, a obecnie
jest to terytorium Ukrainy. Niewątpliwą zaletą ukraińskiej produkcji jest jej rozmach. Wygląda na to, że przygody biednej
Katieriny walczącej o wolność i miłość przyciągnęły uwagę
wielu Polek i nieco mniejszej ilości Polaków.

W filmie mamy spójną, wciągającą fabułę, piękne kostiumy
i okazałą scenografię. Zapytaliśmy mieszkańców Ustronia,
co sądzą o tym serialu. Sporo młodych osób, zwłaszcza tych
aktywnych zawodowo stwierdziło, że nie oglądają telewizji,
a niektórzy nawet nie mają odbiorników telewizyjnych i czerpią
bieżące wiadomości z Internetu, ale nawet aktywni zawodowo,
lecz mający różne zajęcia, też mówili, że filmu nie znają. Kilka
pytanych osób powiedziało, że czekają na każdy nowy odcinek,
ale nie chcą, by wymieniono ich z imienia i nazwiska, bo film ten
jest emitowany w TVP 1, a oni obawiają się skojarzenia z PiS.
Niemniej jednak udało się uzyskać opinie od kilkunastu osób,
zwłaszcza tych w wieku 60+. Niektórych pytano jeszcze podczas
emisji, innych po jej zakończeniu. Oto one:
Elżbieta Sikora: Filmu nie oglądałam systematycznie, a zwłaszcza początkowych odcinków. Teraz żałuję, bo mi się spodobał,
a że podobno będzie niebawem powtórka, więc do niego wrócę.
Znajomi często na jego temat rozmawiali, bo jest to produkcja
dobrze zrobiona pod każdym względem, w ostatnim czasie na
topie. Kiedy nadchodziła godzina emisji, każdy śpieszył do
domu, aby nie opuścić ani jednej części. Ciekawe jest zestawienie dwóch światów – bogatego ziemiaństwa opływającego w
luksusy i ubogich chłopów pańszczyźnianych stanowiących ich
własność, wśród których znajduje się także przesympatyczna
odtwórczyni tytułowej bohaterki, Katierina Kowalczuk. Jej wręcz
tragiczne losy spowodowały, iż ponad 3 miliony telewidzów co
wieczór zasiadało przed odbiornikami oczekując pozytywnego
zakończenia, co nie okazało się takie oczywiste.
Wojsław Suchta: Filmu nie oglądałem, bo to serial i byłbym
zmuszony do codziennego śledzenia akcji, ale nieraz słyszałem
o nim. Ostatnio jest on częstym tematem rozmów, z których siłą
rzeczy jestem wykluczony. Wiem, że to historia pokrzywdzonej
kobiety, ale która kobieta nie czuje się pokrzywdzona? Czytałem
na temat filmu jakiś artykuł, gdzie była informacja, że jest on u
nas transmitowany przed Ukrainą, która jest producentem i jej
to przecież dotyczy.
Barbara i Adam Szcześniewscy: Serial oczywiście oglądaliśmy, tak jak zapewne wielu emerytów i ubolewamy nad losem
głównej bohaterki, poszkodowanej przez los, podobnie jak wiele
lat temu niewolnicy Isaury, natomiast zakończeniem jesteśmy
bardzo zawiedzeni.
Jan Szwarc: Ja film z początku oglądałem, bo ma interesującą
akcję i dobrą grę aktorów. Ciekawie był przedstawiony ten rys
historyczny jak szlachta zachowywała się w stosunku do poddanych. Później już mnie to nie interesowało, bo jak w każdym
serialu stale szukają sensacji, żeby jak najdłużej wzbudzać zainteresowanie widzów. Trzeba było go zakończyć o wiele wcześniej.
Regina Zakaszewska: Oglądałam ten serial, ale nie systematycznie, tylko od czasu do czasu jako relaks po pracy w pasiece.
Uważam, że jest tam przedstawionych nieprawdopodobnie dużo
nieszczęść, które spotykają tytułową bohaterkę, co jest widoczne
zwłaszcza pod koniec każdego odcinka, aby ciągle wzbudzać
zainteresowanie.
Kornel Kapołka: Oglądałem tylko trzy odcinki tego filmu,
który mi się podobał. Uważam, że jest dobrze zrobiony, mogę
powiedzieć nawet, że rewelacyjnie, ale w tym samym czasie są
emitowane programy sportowe, które zawsze oglądam, bo się
tym bardzo interesuję.
Halina Staniek: Przyjechałam do sanatorium i tu codziennie
wieczorem nie mogę się już doczekać na następny odcinek.
Rozpoczęłam oglądanie jeszcze w domu w Katowicach już po
kilku odcinkach za namową znajomej, która jest fanką wszelkich
seriali i ona zaraz wyczuła, że to będzie hit i tak też się stało.
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Podczas śniadania czy kolacji rozmawiamy przy stole o tym
filmie i panowie trochę się podśmiewają z nas kobiet, że tak się
użalamy nad tą biedną Katią, a potem z rozmowy wynika, że
oni też oglądają i są na bieżąco obeznani z akcją, tylko nie chcą
się do tego głośno przyznać. Dlaczego? Czy to taki wstyd dla
mężczyzny oglądać melodramat?
Grzegorz Krysta: Oglądałem tylko kilka odcinków, ale uważam że jest to film na poziomie, i choć często jest porównywany
z „Isaurą”, brazylijskim serialem sprzed 20 lat, to jednak ten
ukraiński serial jest o wiele lepszy.
Lidia Troszok: Nie oglądałam całego serialu, bo gdy widziałam
jak źle traktowano chłopów, jak wiele było nieszczęść, to przestałam oglądać, żeby się nie denerwować. Powróciłam znowu
do filmu i śledziłam ostatnie odcinki. Cieszyłam się, że chłopi
uzyskali wolność, a choć film kończy się tragicznie, to ja sobie
wyobrażam, że pana młodego, który został ugodzony sztyletem,
uratowano.
Elżbieta Szołomiak: Umiejscowiony w czasach feudalnych
serial zrobiony jest z rozmachem i osadzony historycznie. Jest
on sensacyjny, chwilami brutalny. Mam wrażenie, że niektóre
sytuacje są przerysowane, wręcz nieprawdopodobne, ale stwarza
to specyficzne napięcie i ciekawość dalszych losów bohaterów.
Co jest przerysowane mocniej dociera do odbiorcy. Scenografia, kostiumy i osadzenie w realiach jest mocną stroną filmu.
Kontrasty dotyczące stanu posiadania, architektury, ubiorów
podkreślają różnice społeczne. Pałace kontrastują z zabudową
wsi i miast. Uznanie dla kostiumologów, rekwizytorów, a przede wszystkim dla reżysera i scenarzysty. Nudy i „dłużyzn” tam
nie ma, a nieprawdopodobna wytrzymałość głównej bohaterki
warunkuje ciąg dalszy... i o to w serialu chodzi.
Moja rodzina pochodzi z kresów wschodnich (dzisiejszej Ukrainy). Dziadek ze strony ojca Maksymilian Szołomiak, absolwent
Akademii Rolnej w Dublianach pod Lwowem był zarządcą dóbr
generała hrabiego Władysława Tchórznickiego, który na stałe
mieszkał we Francji. Był to bardzo okazały majątek, liczący ponad trzy tysiące hektarów ziemi i lasów, a ponadto mający fabrykę
cegieł i dachówek oraz gorzelnie. Włos jeży się na głowie, jeżeli
tak wyglądał dawny zarządca jak w serialu, ale to inna epoka.
Sondaż ten został przeprowadzony naprędce, a że pytano o
film jedynie około trzydziestu osób, więc na jego podstawie nie
można dokonywać uogólnień. Niewątpliwie przez kilka ostatnich
miesięcy serial miał wielu widzów, wzbudzał różne emocje i
był częstym tematem rozmów.
Lidia Szkaradnik

Uwolniony Ustroniaczek.

Fot. M. Niemiec
5 września 2019 r.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
PRZYJMUJE ZAPISY NA NOWY ROK
AKADEMICKI 2019/2020

Fot. W. Herda

ŚMIERĆ
MOTOCYKLISTY
W niedzielę 1 września na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
II z ul. A. Brody doszło do kolejnego tragicznego zdarzenia.
Ok. godz. 16:00 zginął motocyklista, w którego uderzył samochód audi. Jak podają świadkowie za kierownicą siedział
starszy mężczyzna, mieszkaniec naszego powiatu, który wymusił pierwszeństwo wyjeżdżając od Biedronki w stronę
Skoczowa. Stamtąd właśnie nadjechał motocykl, zmierzający
w stronę Wisły. Kierowca, 23-letni mieszkaniec Koniakowa
poniósł śmierć na miejscu, przyczyny wypadku wyjaśnia policja
i prokurator. Jak już informowaliśmy, Zarząd Dróg Wojewódzkich
jest skłonny przebudować skrzyżowanie, jednak uzgodnienia
się przeciągają.
(mn)

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z organizacją DOWNHILL CITY TOUR w dniu 7
września 2019 r. na Zawodziu dojdzie do utrudnień w ruchu na ul.
Sanatoryjnej. Droga zostanie zamknięta na czas trwania imprezy
godz. 9.00 – 17.00. Są objazdy, zgodnie z postawionymi tymczasowymi znakami. Organizatorzy przepraszają za niedogodności
i zapraszają do kibicowania ekstremalnym rowerzystom.

EKO- SPACER
PO LIPOWSKIM GRONIU
Stowarzyszenie Lipowiec zaprasza na kolejne wydarzenie
w ramach projektu „Przyroda i my”. Tym razem będzie to Ekospacer po Lipowskim Groniu. Imprezę poprowadzą harcerze
Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Startujemy 7 września o godzinie
9:00 z parkingu obok Przedszkola Nr 5 w Ustroniu Lipowcu.
Uczestnicy otrzymają mapy i karty patrolu. Rajd zaczyna
się szkoleniem z pierwszej pomocy, z którego informacje będą
weryfikowane na trasie. Zakończenie imprezy przewidziane jest
około godz. 14:00 w Dolce Vita smażeniem kiełbaski na ognisku.
Uczestnicy proszeni są o zabieranie ze sobą apteczki z podstawowym wyposażeniem, w szczególności: bandaża elastycznego,
foli NRC, rękawiczek jednorazowych, gazików.
Impreza organizowana jest dzięki dofinansowaniu Programu
Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
Partnerzy: Powiat Cieszyński, Bank Spółdzielczy w Cieszynie,
Bank Spółdzielczy w Skoczowie, samorządy: Chybie, Goleszów,
Hażlach, Istebna, Skoczów, Ustroń, Wisła.
Stowarzyszenie Lipowiec
5 września 2019 r.

		

Już od 3 do 24 września w siedzibie UTW Ustroń
w Akademii Esprit przyjmowane są zapisy na nowy rok akademicki. Zapisy na zajęcia poszczególnych sekcji wraz z opłatą składki członkowskiej za I semestr w wysokości 40 zł (10 zł/
miesiąc) przyjmujemy we wtorki i czwartki w godz. od 10.00 - 12.00
w sekretariacie AE. Szczegóły na stronie internetowej Akademii
Esprit oraz Miasta Ustroń a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie
UTW. Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 27 września
2019 roku o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury „Prażakówka”. Wykład inauguracyjny przedstawi dr Jan
Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, socjolog, samorządowiec, ekspert w zakresie budżetu UE. Temat wystąpienia:
„Problemy stojące przed Europą u progu trzeciej dekady XXI
wieku”. W części artystycznej wystąpi znakomita ustrońska
wokalistka Karolina Kidoń, akompaniament Tomasz Pala.
Przyjmujemy zapisy na następujące zajęcia: Kontynuacja
projektu i nowe zajęcia w ramach projektu (bezpłatnie); Język
angielski; Język niemiecki; Język czeski; Zajęcia komputerowe
Uwaga: Uczestników sekcji, którzy kontynuują zajęcia w ramach
projektu prosimy także o potwierdzenie udziału w zajęciach. Po
zakończeniu projektu z języków i informatyki zajęcia będą kontynuowane odpłatnie na ogólnie obowiązujących zasadach UTW.
Zajęcia płatne: Język angielski, Gimnastyka dla Pań, Joga,
Taniec liniowy, Trening pamięci, Plastyka (malarstwo), Aquaaerobik w basenie solankowym, Taniec towarzyski (zapisy parami), Nordic Walking, Tai Chi.
Raz w miesiącu odbywać się będą wykłady. Realizowany
będzie także cykl zajęć warsztatowych oraz wycieczek do kina,
teatru i krajoznawczych. Harmonogram zajęć, warsztatów oraz
wykładów i wycieczek przedstawiony zostanie do 27 września.
Zajęcia rozpoczną się od 1 października.
Osoby zainteresowane udziałem w propozycjach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku proszone są o uiszczenie składki członkowskiej
w wysokości 10 zł za miesiąc płatne z góry za pierwszy semestr
(4 miesiące) tj. 40 zł. Opłaty za 1 godzinę zajęć pozostają bez
zmian, wynoszą 8 zł za 1 godzinę zegarową. Opłaty należy regulować z góry za każdy miesiąc, najpóźniej w dniu rozpoczęcia
zajęć danego miesiąca.
Szczegóły na stronie www.esprit-akademia.pl
Serdecznie zapraszamy seniorów do aktywności. Dyżury Rady
Programowej: Wtorek 10.00-12.00 - Akademia Esprit.

LAUR
STREBNEJ CIESZYNIANKI

Przypominamy, że do 6 września 2019r. można zgłaszać kandydatów do lauru „Srebrnej Cieszynianki Miasta Ustroń 2019”.
Prawo do zgłaszania kandydatów ww. wyróżnienia przysługuje
wszystkim działającym na terenie miasta stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom kultury, radom osiedli i Burmistrzowi
Miasta Ustroń. We wniosku należy wykazać szczególne zasługi
kandydata na rzecz społeczności, działalności kulturalnej naszego
miasta. Zachęcamy do docenienia osób, które wniosły innowacyjność, pozytywne wartości warte naśladowania przez innych.
Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Laurów Ziemi Cieszyńskiej oraz dodatkowe informacje uzyskać można:
- Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM Ustroń,
tel. 33 857 93 28, email: promocja@ustron.pl
- wniosek w wersji elektronicznej dostępy na stronie Miasta
Ustroń.
Uzupełniony wniosek należy złożyć w terminie nie przekraczającym 6 września 2019r. na Biurze Podawczym Urzędu
Miasta Ustroń.
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WYCIECZKA CHÓRU EWANGELICKIEGO
NA WARMIĘ I MAZURY
Wczesnym rankiem 22 sierpnia nasz
chór z opiekunem ks. Piotrem Wowry
wraz z małżonką oraz osobami towarzyszącymi wyruszył na wycieczkę w piękny
rejon Warmii i Mazur. Podczas wyjazdu chór odwiedził pięć bratnich parafii:
w Szczytnie, Mrągowie, Sorkwitach, Pasymiu i Olsztynie. Do pierwszego celu,
do Szczytna dotarliśmy po 10-godzinnej
podróży autokarem. Po krótkim odpoczynku w hotelu „Leśna” rozpoczęliśmy
zwiedzanie od parafii, gdzie przywitał nas
ks. Adam Lazar i opowiedział o historii

kościoła, który tym roku obchodził 300-lecie poświęcenia.
Następnego dnia udaliśmy się na spływ
kajakowy po Krutynii, który jest jednym
z najpiękniejszych w Europie. Część
chórzystów popłynęła łodzią, a część
kajakami. Z Rosochy, gdzie kończyła się
nasza trasa spływu, udaliśmy się do Mrągowa. Tam zaplanowane było zwiedzanie
kościoła. Powitał nas ks. Piotr Mendroch
i opowiedział o historii powstania parafii
oraz o warunkach, w jakich teraz ona
funkcjonuje.

KOŁO SENIORÓW W USTRONIU
Czas nam tak szybko ucieka za miesiąc
będziemy mieli już jesień. Obecnie nasze
Koło liczy 130 członków. W kwietniu
53 Seniorów naszego Koła pojechało do
Chochołowa na baseny podreperować
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swoje zdrowie. Wycieczka w maju do
ogrodów Kapiasów i Pisarzowic była
niezbyt udana z powodu złej pogody,
ale humory dopisywały. Piękną pogodę
mieliśmy na biwaku w Dobce na trady-

Sorkwity, to miejsce dawnych obozów
młodzieżowych, a obecnie ośrodek wczasów pracy diakonijnej, o czym interesująco opowiadał ks. Krzysztof Mutschmann.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
w Dźwierzutach, gdzie ks. Witold Twardzik zaznajomił nas z historią miejscowego kościoła. Zobaczyliśmy tam ciekawą
chrzcielnicę z XIII w., którą w tym roku
znaleziono zakopaną w ziemi.
W kolejny dzień, sobotę 24 sierpnia
nastąpił przejazd do Pasymia i godzinna
próba chóru. Wieczorem odbył się koncert
w kościele, podczas którego śpiewał także
nasz chór. Po próbie wyjechaliśmy do Olsztyna, a tam na spotkaniu ks. Łukasz Stachelek opowiedział o miejscowej parafii.
Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej to cykliczna impreza
organizowana od 22 lat. W tym roku
uczestniczyli: Klaudia Camila Twardzik
– organy, Adriana Mentel – flet i ks.
Zbigniew Stępniak – śpiew. Nasz chór
został zaproszony do współuczestnictwa
i zaśpiewaliśmy siedem pieśni. Gościem
koncertu był również były premier Jerzy
Buzek.
W ostatni dzień, w niedzielę uczestniczyliśmy w nabożeństwie w pasymskim
kościele i zaśpiewaliśmy trzy pieśni, a kazanie wygłosił ks. Piotr Wowry. Następnie
w ogrodzie parafialnym spotkaliśmy się
z miejscowymi parafianami. Po obiedzie
zrobiliśmy wspólne zdjęcie przed ratuszem i wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Łaskawy i miłosierny Bóg darował
nam na ten czas piękną słoneczną pogodę
i szczęśliwe przebywanie we wspólnocie
z naszymi braćmi i siostrami w diasporze
naszego Kościoła. Za te wspaniale przeżyte dni dziękujemy Bogu Wszechmogącemu, a także wszystkim współuczestnikom
wycieczki i naszemu opiekunowi, za
wzajemne wspieranie się i szacunek.
Jerzy Tomiczek
cyjnym smażeniu jajecznicy. Na koniec
półrocza było grilowanie kiełbasy. Takie
spotkania plenerowe umila nam muzyka
łatwa i przyjemna. W czasie przerwy wakacyjnej byliśmy na 3 dniowej wycieczce
w Szklarskiej Porębie. Po drodze byliśmy
w Bolkowie, Kowarach zwiedziliśmy
park miniatur z pałacami Dolnego Śląska.
Drugi dzień to wyjazd do Drezna, stolicy
Saksonii miasta wspaniałych zabytków
i muzeów. Trzeci dzień to powrót do domu
i zwiedzanie w Karpaczu 13-wiecznej
świątyni Wang. Na spotkaniu 21 sierpnia
ustrońscy seniorzy wyszli z inicjatywą
ożywienia rzeczki Bładniczki. Chodzi
nam o to ażeby Bładniczka stała się znów
rzeczką, a nie ściekiem. W tej sprawie będziemy pisać do Urzędu Wód Polskich. 28
sierpnia mieliśmy wycieczkę do muzeum
piwowarstwa w Żywcu. Wracaliśmy przez
Koniaków, w Istebnej mieliśmy spotkanie
z gawędziarzem, który barwnie opowiadał
o dawnym życiu górali. Po smacznym
obiedzie w karczmie Pod Ochodzitą, wróciliśmy do domu. Wszystkim czytelnikom
Gazety Ustrońskiej życzymy zdrowia,
seniorów zapraszamy do naszego Koła.
W. Janus
5 września 2019 r.

4. RAJDOWY
USTROŃ
W tym roku Rajdowy Ustroń odbył się
po raz 4., lista startowa Kryterium zapełniła się w rekordowym tempie dwóch dni,
a większość z 60 załóg miała już mniejsze lub większe rajdowe doświadczenie.
Przyjechały ze Śląska Cieszyńskiego,
województwa śląskiego, jedna aż z opolskiego. Kibice obserwowali, jak w klasie
Reszta Świata radzą sobie podrasowane
Subaru Impreza, Honda Civic, Opel Astra,
Renault Megane, Ford Fiesta, Volkswagen
Golf i Polo, Ford Puma, Citroen C2, BMW
E36, E39 i 318, Nissan Sunny, a także kilka Peugeotów 205 i 206, Fiatów Seicento
i jeden Cinquecento. Jednak najwięcej
emocji tradycyjnie wzbudziły przejazdy w
klasie Markowej, w której wystartowało
17. Maluchów, czyli Fiatów 126, w tym
jednego elx. Skomplikowana kilometrowa trasa obejmowała odcinki asfaltowe,
rondo, odcinek szutrowy za hotelem Równica i kostkę brukową na parkingu przed
hotelem. Bardzo pomocni byli piloci, ale
w większości Maluchów siedział tylko
kierowca, żeby samochód był lżejszy. Po
dwa przejazdy każdego samochodu przeprowadzono bardzo sprawnie, kolejni startujący nie musieli czekać na opuszczenie
trasy przez poprzedników, choć zdarzyło
się kilka przerw ze względów bezpieczeństwa. Zapewniali je strażacy z OSP
Centrum, którzy neutralizowali plamy z
oleju, kiedy dochodziło do awarii i wycieku. Komentatorzy: Dagmara Kowalczyk
z Automobilklubu Cieszyn oraz Marcin
Russek z Wydziału Promocji, Kultury
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń
cały czas podkreślali, że bezpieczeństwo
jest najważniejsze, zwracali uwagę kibicom na zachowanie stosownej odległości
i… picie wody, bo upał dawał się we znaki
i zdarzyły się omdlenia. Dzięki czujności
wolontariuszy nikt nie wchodził na trasę,
całe centrum Ustronia szczelnie zabezpieczono taśmami. Wyznaczono objazdy
i samych znaków informacyjnych postawiono 50. Dało się słyszeć pojedyncze
narzekania na utrudnienia w ruchu, jednak
organizatorzy – Miasto Ustroń i cieszyński
Automobilklub zadbali, by były one jak
najmniej dotkliwe. Setki rozentuzjazmowanych kibiców, wsłuchujących się w
ryk silników i chłonących zapach palonej
gumy były odpowiedzią na pytanie, po co
nam taka impreza w uzdrowisku. Śląsk
Cieszyński i Ustroń mają bogate tradycje
rajdowe i mieszka tutaj wielu miłośników
motosportów. Najlepszym dowodem jest
właśnie Rajdowy Ustroń, wywodzący się
z Autowiru, pierwszy raz zorganizowanego przez Zygmunta Molina dokładnie
20 lat temu.
Jednak kryterium naszego mistrza to
była tylko jedna z wielu atrakcji, które
1 września czekały na motomaniaków w
Ustroniu. Rynek opanowały Lotos Rally
(cd. na str. 10)
5 września 2019 r.

Wzdłuż trasy setki kibiców.

Fot. M. Niemiec

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji.

Fot. M. Niemiec

Dzieci również miały co robić.

		

Fot. M. Niemiec
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4. RAJDOWY USTROŃ
(cd. ze str. 9)

Podczas 4. Rajdowego Ustronia tego bolida prowadził Łukasz Sitek.
Wprawdzie dla fanów rajdów pojazd jechał zbyt cicho, ale nie można
zaprzeczyć, że sunął szybko i elegancko. Stworzyli go uczniowie
nieistniejącego już Gimnazjum nr 2 razem ze studentami i pracownikami Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy wsparciu dyrektor G2
Joanny Iskrzyckiej-Marianek. Teraz bolid przeszedł pod opiekę miasta
i czeka na zaangażowanie kolejnych młodych ludzi. Fot. M. Niemiec

Team, Rally Technology, Car Speed Racing, GK Forge Rally
Team, Kubala Rally Team. Mieszkańcy I turyści oglądali samochody, wsiadali do nich, zaglądali pod maski, rozmawiali z
kierowcami, mechanikami i zbierali gadżety. Panowie szczególnie chętnie sięgali po baloniki rozdawane przez piękne modelki.
Dzieci startowały w konkursach, jeździły samochodzikami, miło
spędzały czas w kącikach zabaw. Dorośli dzięki symulatorom
zderzeń, dachowania, wybuchu poduszki powietrznej mogli
przeżyć zdarzenia drogowe w kontrolowanych warunkach.
Kolejnym punktem programu była konferencja prasowa z
udziałem Kajetana Kajetanowicza, Łukasza Sitka, Dariusza Polońskiego, Marcina Szei, Huberta Laskowskiego oraz burmistrza
Przemysława Korcza i prowadzących Dagmary Kowalczyk i Szymona Kornickiego. Oprócz burmistrza wszyscy są rajdowcami,
a i Przemysław Korcz w filmiku promocyjnym zapowiadającym
4. Rajdowy Ustroń wcielił się w super kierowcę. Przyznał, że
podczas nagrywania miał na sobie kombinezon Łukasza Sitka,
który pasował na niego jak ulał. Na temat wzrostu pracownika
ustrońskiego Urzędu Miasta z powodzeniem startującego Fiatem Abarthem w Mistrzostwach Europy w roli pilota Dariusza
Polońskiego zażartował również ten ostatni: Nie wiem, jak się
Łukasz mieści w tym samochodzie i nie wiem, czy kask ubiera
na zewnątrz czy w środku, wolę nie patrzeć. Również humorystycznie dzieciństwo na Manhatanie wspominał Kajto i burmistrz
Korcz, ale okazało się, że nie bawili się w jednej piaskownicy
i najprawdopodobniej nie należeli do jednej bandy. Całkiem
poważnie rozmawiano o rajdach i o bezpieczeństwie. Marcin
Szeja wspominał ubiegłoroczny wypadek, który przerwał, ale nie
zakończył jego rajdowej przygody. Inni rajdowcy potwierdzali,
że mimo różnych przeciwności i niebezpieczeństw nie da się
wyleczyć z motosportu.
Na koniec na ulice miasta wyruszyli profesjonalni kierowcy
z nieprofesjonalnymi pilotami. Burmistrz Cieszyna Gabriela
Staszkiewicz i burmistrz Ustronia Przemysław Korcz (nie jednocześnie!) zasiedli obok Dariusza Polońskiego w samochodzie
Abarth 124, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik
obok Łukasza Sitka w Citroenie C2R2, a naczelnik Wydziału
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM Barbara Niemczyk
pilotowała Pana Jarka w głośnej Ładzie VFTS.
Najszybszych uczestników Kryterium Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza dekorował... Kajetan Kajetanowicz, pani
burmistrz Cieszyna i burmistrz Ustronia oraz właściciel firmy
Ustronianka Michał Bożek.
Uczestnicy Rajdowego Ustronia 2019 obejrzeli na telebimie
film „Szybcy i wściekli”, a potem podziwiali pokaz laserowy,
dla którego ekranem stał się ustroński ratusz. Monika Niemiec

B I B L I O T E K A POLECA
Tom Phillips
„Ludzie. Krótka
historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko”
Zbiór mniej lub bardziej spektakularnych porażek ludzkości.
O pijanej w sztok armii austriackiej, która przypuściła atak na
samą siebie, o Montezumie, który
nie oparł się Cortezowi czy też
o Mary Ward – pierwszej
w historii ofierze wypadku samochodowego. Lekka i miejscami
zabawna książka o niezbyt przyjemnych wydarzeniach.
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Maciej Makarewicz
„Atlantycka
konspiracja”
Thiller historyczny z tajemnicą
templariuszy w tle. Zagadkowe
nagranie wprowadzi Rorego Fallona do świata starych portugalskich map, odkryje przed nim
dawną polityczno-religijną intrygę związaną z pewną starożytną
relikwią oraz podaruje mu klucz
do rozwiązania tajemnicy legendarnego zakonu templariuszy. Jej
ujawnienie może całkowicie odmienić oblicze historii zapisanej
w podręcznikach…
5 września 2019 r.

USTRONIU

(Malką) Malcówną. Ich młodość przypadła na lata 20. XX w., czyli
czas rewolucji w modzie i urodzie. Wówczas to elegantki coraz
częściej rezygnowały ze strojów ludowych na korzyść modernych
sukienek z obniżonym stanem. Jednak, przeglądając wraz z panią
Danusią stare albumy, zwróciłam uwagę na piękne elementy stroju
cieszyńskiego, w których pozowała zarówno Malka, jak i jej towarzyszki. „Mama nosiła się często po cieszyńsku, ponieważ była
z gospodarstwa. Cieślarówny również. A na przykład Blasbalżanki,
córki rzemieślnika, nigdy strojów nie wkładały”. Dowiedziałam
się ponadto od pani Danusi, że Anna Brózdowa zaopatrywała się
w tekstylia w Wędryni. Międzywojenne elegantki mogły śmiało
bawić się modą, ponieważ tradycyjne kabotki z dużymi, bufiastymi rękawami zastępowano wówczas łatwiejszymi w utrzymaniu
jedwabnymi bluzkami, pełnymi fantazyjnych wstawek, plisek
i koronek, dalej zwanymi kabotkami. Przyszła także moda na zupełną rezygnację z tych ostatnich na rzecz jakli, przypominających
dłuższe bluzki lub tuniki, zakładanych bezpośrednio na żywotek,
pod którym znajdowała się tylko halka lub ewentualnie lajbik
(w formie krótkiej zapinanej koszulki). Jakle te stanowiły prawdziwe dzieła sztuki krawieckiej, w której przodowała Julia Błasbalżanka (Wantułowa). Wspominam dziś Annę Brózdową nie bez
powodu, ponieważ kilka dni temu Muzeum Ustrońskie otrzymało
należące do niej 2 żywotki, przekazane przez syna – Jana Brózdę
z Gliwic. I właśnie, ku naszej radości, w jednym z tych żywotków
Anna pozuje na fotografii, którą załączam obok. Na drugim zdjęciu
dzisiejszą bohaterkę widzimy wraz z Malką Malcówną. Jednak tu
jej żywotek zakrywa szalenie wówczas modna, wspomniana przed
chwilą jakla. Proszę zwrócić uwagę także na detale stroju dziewcząt – kultowe trapezowe torebki, oraz trzewiki na słupkowym
obcasie z charakterystycznych paskiem, nakładane na jedwabne
pończochy. Fotografia jest potwierdzeniem również innej, ważnej
informacji, mówiącej o tym, że fartuchy z żakardowego jedwabiu
lub szeleszczącej, sztywnej tafty, a także wiązane w pasie przeposki zwykle sprawiały wrażenie nieco pomiętych, ponieważ nie
prasowano ich gorącym żelazkiem, tylko glancowano (gładzono)
specjalnym wałkiem w obawie przed zniszczeniem tkaniny.
W 1931 r. Anna poślubiła Pawła Brózdę (późniejszego nauczyciela
w szkole przyzakładowej), z którym doczekała się dwóch synów
– Jerzego i Jana. Początkowo małżonkowie zamieszkiwali nieistniejący już domek rodzinny Brózdów w Nierodzimiu (w rejonie
obecnej ul. Katowickiej), a w pierwszej połowie lat 50. XX w.,
gdy Kuźnia wzniosła osiedle Mariensztat, właśnie tam się osiedlili.
Przy tej okazji już teraz serdecznie zapraszamy do Muzeum na
nową wystawę „Sto czepców na stulecie państwa polskiego”, która
przedstawiać będzie, obok tytułowych czepców, wszystkie części
garderoby dawnych ustronianek. Zaprezentujemy różnice między
ubiorem panny i mężatki, strój odświętny i odzież codzienną,
garderobę ślubną i żałobną, letnią i zimową oraz bogaty wybór
bielizny.
Alicja Michałek

Anna Brózdowa w jakli i Malka Malcówna

Tym razem w naszej rubryce zagościła jedna z najbardziej
eleganckich mieszkanek międzywojennego Ustronia. Była nią
Anna Brózdowa z domu Cieślar, ur. w 1904 r. Naszą bohaterkę
cechowała smykałka do robót ręcznych. Wraz z siostrą Heleną
(po mężu Pilch) pozowała do słynnego zdjęcia, na którym obie,
jeszcze jako panny, wykonują koronki klockowe. Pierwszy raz
usłyszałam o Annie od nieżyjącej już Danuty Lipowczan – Krzywoń przy okazji oglądania rodzinnych albumów Lipowczanów,
gdyż siostry Cieślarówny łączyło pokrewieństwo z jej matką Marią

NARODOWE CZYTANIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
zaprasza na Narodowe Czytanie 2019. W programie: wspólne
czytanie noweli Bruno Schulza, prelekcja Katarzyny Słupczyńskiej „Bruno Schulz – skromny geniusz” , Krzysztof Durlow –
5 września 2019 r.

		

Żywotki Anny Brózdowej.

recital skrzypcowy. Spotkanie odbędzie się 6 września (piątek)
o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki.
UWAGA!
Wcześniej zapowiadana prelekcja Dariusza Gierdala „Bruno
Schulz dla dorosłych. Rozważania o twórczości graficznej artysty” z przyczyn od nas niezależnych zostaje ODWOŁANA.
Przepraszamy.
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SKUTKI SUSZY
W LESIE
Letnie miesiące na terenie Nadleśnictwa
były bardzo suche. W miesiącu czerwcu
spadło od kilku do kilkunastu mm deszczu,
w lipcu było nieco lepiej z tym, że jest
to o 50% mniej niż średnia wieloletnia.
Ponadto większa część opadów miała charakter burzowy co powoduje, że woda nie
jest wchłaniana przez glebę tylko spływa
powierzchniowo. Mała ilość opadów ma
negatywny wpływ na drzewostan, szczególnie świerka powodując jego zamieranie.
Najbardziej z powodu suszy cierpią uprawy
drzew leśnych założone wiosną tego roku
z powodu nie rozwinięcia pełnego systemu
korzeniowego. Susza powoduje zagrożenie
pożarowe, które w lasach górskich z uwagi
na większą wilgotność jest mniejsze niż
na niżu Polski. Nie ograniczyliśmy jednak
dostępu do lasu z uwagi na pełnię sezonu
turystycznego licząc na odpowiedzialność
osób przebywających na wypoczynku.
Najbliższe prognozy zapowiadają opady
deszczu więc sytuacja powinna się poprawić i przyczynić się do wysypu grzybów.
			
Leon Mijal
Nadleśniczy Nadleśnictwa w Ustroniu

Najbardziej z powodu suszy cierpią uprawy drzew leśnych założone wiosną tego roku z powodu nie rozwinięcia pełnego systemu korzeniowego.
Fot. L. Szkaradnik

lipca brała udział w Europejskich Igrzyskach Olimpijskich U18 w
Baku w Azerbejdżanie, a Kinga końcem czerwca reprezentowała
Polskę na Międzynarodowym Meczu Lekkoatletycznym U-18
Polska-Białoruś-Turcja-Ukraina w Kijowie, gdzie zdobyła złoto
w skoku o tyczce osiągając najlepszy wynik w sezonie – 370 cm.
Pomiędzy tymi wydarzeniami, w połowie lipca dziewczyny
skoczyły do Poznania na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży
U18, mającą status Mistrzostw Polski, podczas której wymiatała
Kinga, pokonując kolejne wysokości w pierwszych próbach i
pewnie sięgając po złoto z jeszcze lepszym wynikiem 380 cm.
Maja zgarnęła srebro z wynikiem 370 cm.
Przed Olimpiadą w Basku Maja zaliczyła upadek z tyczki.
Zdarzenie nie spowodowało kontuzji, ale blokadę psychiczną,
którą, dzięki własnej determinacji i wsparciu trenerki Magdaleny
Kubali, udało jej się pokonać na tyle, że pomogła polskiej reprezentacji wygrać klasyfikację generalną i osiągnąć najlepszy wynik
w historii. Zrobiła, co do niej należało, a nawet więcej, pokonała
tyczkę na wysokości 380 cm, co dało jej 5. miejsce w Europie.
– Jestem bardzo dumna z dziewczyn – mówi trenerka Mag-

Zwijamy się po treningu. Maja i Kinga (pierwsze z prawej) z koleżankami z sekcji skoku o tyczce MKS Ustroń w księżycowym krajobrazie
boiska szkolnego w Lipowcu. Jego powierzchnię znacznie zmniejszyłam hałda po wybudowaniu parkingu.
Fot. M. Niemiec

ROBIMY SWOJE
Kinga Górny i Maja Chamot, reprezentantki MKS-u Ustroń są
najlepszymi tyczkarkami w kategorii juniorek młodszych w
Polsce. Za nimi bardzo pracowite wakacje, pełne wrażeń,
nowych doświadczeń i sukcesów.

Zanim jednak wyruszyły z Lipowca w świat, musiały osiągnąć najlepsze wyniki w kraju, jednocześnie dające im wysokie
10-12 miejsce w klasyfikacji europejskiej. Miały na to czas do 9
czerwca. Ostatecznie lepsza okazała się Maja, która od 21 do 27
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Kubala, Górny i Chamot w sali gimnastycznej SP-5. Fot. M. Niemiec
5 września 2019 r.

TURNIEJOWE
ZAKOŃCZENIE
WAKACJI
Pod koniec sierpnia do treningów
powrócili najstarsi ustrońscy szczypiorniści, którzy od zbliżającego się
sezonu nie będą już młodzikami,
a juniorami młodszymi.
Pierwszy mecz w nowej kategorii wiekowej podopieczni trenera Piotra Bejnara
rozegrali 30 sierpnia w Zabrzu, gdzie
brali udział w VI Międzynarodowym
Turnieju Piłki Ręcznej Silesia Handball
Cup. Podczas tego jednodniowego turnieju MKS Ustroń rozegrał trzy spotkania.
W pierwszym z nich ustrońscy szczypiorniści przegrali z Krakowiakiem Kraków
14:12, w drugim pokonali Viret Zawiercie 17:14, a w trzecim ulegli Rokitnicy
Zabrze 15:6. Takie wyniki dały ustrońskim szczypiornistom trzecie miejsce.
Trener Piotr Bejnar turniej mógł ocenić
pozytywnie, ponieważ jego podopieczni
dopiero przed paroma dniami zainaugurowali przygotowania do nadchodzącego
sezonu, przez co nie ostateczny triumf
dalena Kubala. – Ich wyniki nie biorą się
jednak z niczego, ciężko na nie pracowały
mimo trudnych warunków, w jakich trenują. Pokazały się na arenie międzynarodowej z jak najlepszej strony, godnie
reprezentowały Polskę i Ustroń. Dla mnie,
ale wiem, że dla Majki również, szczególnie wzruszające były chwile w Centrum
Olimpijskim w Warszawie, gdzie przed
wyjazdem do Baku młodzi reprezentanci
Polski otrzymali nominacje olimpijskie i
uroczyście złożyli ślubowanie.
– Do startu w Kijowie podeszłam spokojnie. Skupiłam się na tym, żeby zrobić
to, co potrafię, na co jestem przygotowana, na co z trenerką pracowałyśmy
cały rok – podsumowuje sukces Kinga
Górny. – Przed imprezą czułam trochę
presję, że występuję z orłem na piersi,
ale nie wyznaczałam sobie wygórowanych celów. Fajnie jest robić życiówki
na takich turniejach, ale nie zawsze są
warunki. Podczas zawodów wiał bardzo
silny wiatr i trzeba było się dostosować
do warunków.
– Nie bałam się samego startu i tak samo
jak Kinga robiłam swoje – podsumowuje
Maja Chamot. – Onieśmielała mnie trochę
otoczka tej prestiżowej imprezy, stresowałam się, czy przyjdę na czas na stadion
i takie tam. Kiedy już jednak stałam na
rozbiegu, myślałam tylko o wykonaniu
dobrego skoku. Ze mną jest tak, że im
wyższa ranga zawodów, tym bardziej się
mobilizuję. W Baku było bardzo gorąco
– nawet 38 stopni w cieniu i też bardzo
mocno wiało, co jest charakterystyczne
dla tego miejsca. że nasz ustroński halny,
to przy nim wiaterek. Czasem trudno było
nawet iść, a co dopiero skakać.
5 września 2019 r.

		

w turnieju, a sama możliwość grania
z solidnymi drużynami była celem
wyjazdu do Zabrza. Na tym turnieju
w ustrońskim zespole wystąpili Ignacy
Jaworski i Patryk Siekierka, którzy jednak od początku września nie będą na co
dzień trenowali w Ustroniu. Dlaczego?
Otóż pod koniec czerwca brali oni udział
w egzaminach do NLO SMS ZPRP. Testy
odbywały się przez trzy dni w Warszawie, a młodych szczypiornistów oceniali

wybitni trenerzy i byli zawodnicy, wśród
których był między innymi Sławomir
Szmal (najlepszy piłkarz ręczny świata w 2009 roku). Na podstawie tych
egzaminów Patryk Siekierka dostał się
do Kielc, natomiast Ignacy Jaworski
dołączył do Płocka. Należy wspomnieć,
że w trzydniowych testach udział brał
również Aleksander Bejnar, który jednak
w dalszym ciągu będzie trenował i grał
w Ustroniu.
Arkadiusz Czapek

Magdalena Kubala i zawodniczki MKS
serdecznie dziękują za wsparcie i umożliwienie zagranicznych startów właścicielom firm: Dolce Vita, Laserwood, Drewnnostyl, Bethlehem oraz Miastu Ustroń

i radnym z Klubu Radnych Projekt Ustroń.
Środki wykorzystano również na organizację obozu, przygotowania do lipcowych
Mistrzostw Polski U18 i zbliżających się
Mistrzostw Polski U16. Monika Niemiec

35/2019/3/R
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Podczas Rajdowego Ustronia Kopciuszek...

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.
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

Fot. M. Niemiec

Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek workowany.
(33) 854-47-10.
AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.
Tanio! 666-989-914.

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

Tani wywóz fekalii, usługi beczkowozem. 516-233-242, 511-482407, www.wywoz-szamba24.pl.

Bagażówka - przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.

Poszukuję garażu do wynajęcia,
najlepiej Hermanice lub okolice.
791-206-662.

6.09 17.00 Narodowe Czytanie Bruno Schulza, recital
			
skrzypcowy Krzysztofa Durlowa, czytelnia Biblioteki
6.09 17.00 AHHA Piano Duo – Koncert Charytatywny dla
			
"Sindbada". Koncert fortepianowy w wykonaniu
			
Agaty Hołdyk i Aleksandry Hałat, MDK „Prażakówka”
7.09 9.00-18.00 Impreza rowerowa Downhill City Tour, Ustroń
			
Zawodzie
7.09 9.00 Ekospacer po Lipowskim Groniu, parking obok
			
Przedszkola nr 5
9.09 17.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Zawodzie,
			
ratusz, sala sesyjna
10.09 18.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Lipowiec, OSP
			
Lipowiec
12.09 9.45 X Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, rynek
		
10.00 Występy artystyczne podopiecznych
		
13.00 Koncert EL „Czantoria”
14.09 9.00 Zawody sportowo-pożarnicze, stadion w Niero			
dzimiu
14.09 16.00 Klasa A Skoczów, mecz KS Nierodzim Ustroń – LKS
			
Błękitni Pierściec, stadion w Nierodzimiu
14.09 15.00 Uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę
			
spalenia ustrońskiej synagogi, Pomnik Synagogi,
			
ul. Ogrodowa
14.09 17.00 Koncert muzyki żydowskiej, rynek
15.09 10.00 26 Marszobieg na Czantorię, rynek
18.09 16.00 Ekologia w Ustroniu – spotkanie ekologiczne,
			
MDK „Prażakówka”
21.09 16.00 IV Liga Śląska, mecz KS Kuźnia Ustroń – KS Decor
			
Bełk, stadion Kuźni
24.09 16.00 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
			
Wystąpi EL „Czantoria”, MDK „Prażakówka”

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
5-6.09				 Pod Najadą						ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
7-8.09				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
9-10.09			 Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 		 tel. 854-14-73
11-12.09		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
13-14.09		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
15.09						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
16.09						 Na Zawodziu						ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

... zgubił dwie skarpetki.
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Fot. M. Niemiec

10 lat temu - 3.09.2009 r.
PRZEPEŁNIONY ŻŁOBEK
Radni podjęli uchwałę o wysokości odpłatności za pobyt dziecka
w żłobku. W związku z tym B. Rożnowicz pytała, ile dzieci jest
w żłóbku. Obecna na sesji dyrektor żłobka Beata Krysta odpowiadała, że od września będzie 53 dzieci. Nie wszystkim chętnym rodzicom
udało się zapewnić miejsce dla swego dziecka. 25 osobom musiano
odmówić. Tak jak w wielu miastach rodzice dzieci zamiejscowych
płacą drożej. W Ustroniu o 40 zł drożej. Dzieci zamiejscowych jest
około 25%. B. Krysta informowała również, że zgodnie z ustawą
o opiece zdrowotnej, płaci się tylko za posiłki.
ZAPAMIĘTAJĄ
Najpierw pochód z orkiestrą ruszył z kościoła ewangelickiego.
Zatrzymał się pod pomnikiem Janka Cholewy, gdzie kombatanci
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, złożyli wiązankę kwiatów.
Następnie pochód przeszedł pod kościół katolicki, gdzie do pochodu dołączyli uczestniczący w mszy. Wszyscy razem przemaszerowali pod Pomnik Pamięci Narodowej. Na czele orkiestra, a za
nią poczty sztandarowe: OSP Nierodzim, OSP Centrum, Szpitala
Reumatologicznego, Szkoły Podstawowej nr 2. Gdy wszyscy stanęli
pod pomnikiem, rozległy się dźwięki syreny, następnie odśpiewano
hymn narodowy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz
Ireneusz Szarzec, mówiąc m.in.: Dzień 1 września 1939 roku traktowany jest w Europie, jak początek trwającego kilka tygodni konfliktu
zbrojnego pomiędzy Polską a III Rzeszą niemiecką. W istocie rzeczy
tego dnia podpalono Europę i świat.
Wybrała: (lsz)
5 września 2019 r.
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ
35/2019/7/R

SKLEP U PAKUŁKI

Mat w dwóch posunięciach.

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Aforyzmy:

Nie taki dawny Ustroń, 2013 r.

W. Suchta

„Dowodem arcymistrzowskiej klasy gry jest umiejętność wygrania wygranej partii szybko i bezboleśnie.”
„Wolny pionek – to przestępca, który powinien być trzymany
w zamknięciu, pod kluczem. Łagodniejsze środki, jak na przykład
dozór policyjny, nie są wskazane.”
„Wbrew temu, co się powszechnie mówi, rola przypadku
w grze szachowej jest olbrzymia. Przegrywa się niemal zawsze,
gdy trafi się na silniejszego gracza.”

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) popularny grzyb jadalny, 8) podobno
czyni złodzieja, 9) gatunek owcy, 10) decyzja na „nie”,
12) egzotyczne serialowe imię, 14) dawniej: chętka na
coś pysznego (wspak), 15) turystyczna gmina nadmorska,
16) leśny duszek, 19) z ponurą miną, 22) stan w USA,
23) obóz jeniecki dla oficerów, 24) Indianin z Ameryki
Południowej.
PIONOWO: 2) kwiecień gwarowo, 3) uzależniona od
leków, 4) największy wynalazek człowieka, 5) toksyczny
pierwiastek, 6) wyjątkowe zdarzenia, 7) za porwanego,
11) zwolennik demokracji, 13) zastąpiły bileterki w kasach,
17) spór-kłótnia, 18) lekarstwo z wieloryba, 20) koleżanka
Bolka i Lolka, 21) rodzinna opowieść.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 13 września.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 33

UDANE DNI USTRONIA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:*Paweł Szarzec
z Ustronia, ul. Nad Bładnicą. Zapraszamy do redakcji.
5 września 2019 r.

		

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

Fot. M. Niemiec

Z NIEBA DO PIEKŁA
KS Kuźnia Ustroń - LKS Unia Książenice - 2:3
Gdy dochodzi do spotkania lidera z wiceliderem, to należy spodziewać się zaciętej
walki, bramek oraz wielu emocji, którymi
można by było spokojnie obdzielić kilka
innych spotkań. Tak też było w Ustroniu,
gdzie liderująca Kuźnia podejmowała,
będącego tuż za ich plecami w ligowej
tabeli, beniaminka z Książenic, o którym
śmiało można powiedzieć, że jest jedną
z rewelacji pierwszych kolejek tego sezonu.
Strzelanie w hicie rozpoczęli podopieczni
trenera Mateusza Żebrowskiego, kiedy to
w 30 minucie obrońca przyjezdnych sfaulował w swoim polu karnym Mykhailo
Lavruka, a uderzeniem z jedenastego metra
bramkarza Unii pokonał Maksymilian Wojtasik. Na kolejne trafienie ustrońscy kibice
czekali do 70 minuty, kiedy to prowadzenie
Kuźni podwyższył wprowadzony z ławki
rezerwowej Adrian Sikora. Zawodnicy Unii
odpowiedzieli po siedmiu minutach, gdy po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego i skutecznej

główce zdołali zdobyć bramkę kontaktową.
Nie minęło 180 sekund, a przyjezdni mogli
cieszyć się z wyrównania! Niestety nie było
to ich ostatnie słowo tego dnia, ponieważ
w ostatniej minucie spotkania zdołali zdobyć
trzecią bramkę. Podopieczni trenera Mateusza Żebrowskiego kończyli to spotkanie
w mocno przerzedzonym składzie. Najpierw
w 57 minucie drugą żółtą kartką został ukarany Anton Fizek, a w doliczonym czasie
gry to samo spotkało Dariusza Ruckiego. Po
tym spotkaniu Kuźnia zamieniła się z Unią
miejscami w ligowej tabeli. Podopieczni
trenera Mateusza Żebrowskiego spadli
na drugą pozycję, natomiast beniaminek
z Książenic awansował na pozycję lidera
IV ligi. Okazję do powrotu na zwycięski
szlak ustrońscy piłkarze będą mieli w Wodzisławiu, gdzie o ligowe punkty powalczą
z miejscową MKP Odrą Centrum.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Bartosz
Sekuła – Tomasz Czyż (od 85 minuty Da-

CZERWONA LATARNIA
KS Nierodzim - UKS APN Góral Istebna - 0:5

Ostatniej soboty piłkarze Nierodzimia
podejmowali na własnym boisku Górala
Istebną, który do tego spotkania przystąpił
w roli zdecydowanego faworyta i trzeba
przyznać, że z tej roli wywiązał się wzorowo. W pierwszej połowie ustrońscy zawodnicy dotrzymywali kroku faworytom,
jednak po zmianie stron różnica pomiędzy
beniaminkiem, a drużyną która walczy
o awans była niestety aż nadto widoczna.
Szczególnie dobrą passę przyjezdni mieli
chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy,
kiedy to w ciągu piętnastu minut aż czterokrotnie mogli cieszyć się ze zdobycia
bramki. Zwłaszcza trafienie na 4:0 było
szczególnej urody, ponieważ zawodnik

Górala powtórzył wyczyn legendarnego
Kazimierza Deyny ze spotkania z Portugalią i również zdobył bramkę po uderzeniu
bezpośrednio z rzutu rożnego. Przysłowiową kropkę nad i przyjezdni postawili sześć
minut przed zakończeniem spotkania. Po
tej porażce trener Rafał Dudela wraz ze
swoimi podopiecznymi spadł na ostatnie
miejsce w ligowej tabeli. Okazję do odbicia się od dna zawodnicy z Nierodzimia
będą mieli już w najbliższą niedzielę,
kiedy to w Hażlachu mierzyć się będą
z miejscową Victorią.
KS Nierodzim wystąpił w składzie:
Karol Kłósko – Dawid Kisza, Dariusz Stokłosa, Szymon Górniok, Seweryn Sobota,

mian Madzia), Michał Pszczółka, Anton
Fizek, Dariusz Rucki, Konrad Kuder (od 70
minuty Arkadiusz Trybulec), Jakub Wojtyła,
Arkadiusz Jaworski (od 46 minuty Paweł
Sękowski), Mykhailo Lavruk (od 46 minut
Jakub Waliczek), Michał Pietraczyk (od
63 minuty Adrian Sikora), Maksymilian
Wojtasik.
Arkadiusz Czapek
1 LKS Unia Książenice
2 KS Kuźnia Ustroń
3 LKS Goczałkowice-Zdrój
4 LKS Czaniec
5 APN Odra Wodzisław
6 KP GKS II Tychy S.A.
7 MKS Czechowice-Dziedzice
8 LKS Bełk
9 KS Polonia Łaziska Górne
10 TS Podbeskidzie II BB.
11 KS Spójnia Landek
12 GKS Radziechowy-Wieprz
13 LKS Drzewiarz Jasienica
14 KP Beskid Skoczów
15 LKS Wilki Wilcza
16 MKP Odra Centrum Wodzisław
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8
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12:5
12:7
7:2
5:3
11:6
9:5
9:7
9:9
9:9
8:10
5:5
7:8
3:6
7:11
3:11
1:13

Marcin Czyż, Mateusz Cieślar, Daniel
Mężydło, Szymon Danel (od 85 minuty
Patryk Zbijowski), Sylwester Makarski,
Sławosz Karelus.
Arkadiusz Czapek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LKS Pogórze
UKS APN Góral Istebna
LKS Kończyce Małe
LKS Olza Pogwizdów
KP Beskid II Skoczów
LKS Błękitni Pierściec
LKS Zryw Bąków
LKS Iskra Iskrzyczyn
LKS Błyskawica Kończyce W.
LKS Beskid Brenna
LKS Strażak Pielgrzymowice
LKS Orzeł Zabłocie
LKS Victoria Hażlach
KS Nierodzim

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13
12
12
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10
7
6
6
5
4
4
3
3
1

27:5
16:6
10:4
15:8
13:5
10:16
6:11
14:21
9:9
6:7
7:12
13:17
5:9
9:29
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