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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Już w niedzielę 13 października odbędą 
się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Głosować będą również 
ustroniacy, którzy, jak przy większości 
wyborów, wykażą się wyższą od śred-
niej krajowej frekwencją. W 2015 roku  
w Polsce głosowało 51,59% uprawnio-
nych, a w Ustroniu 55,77%. W 2011 roku 
odnotowaliśmy jeszcze większą różnicę, 
bo frekwencja krajowa wynosiła 48,92%, 
a u nas 57,30%. Co to jednak znaczy przy 
Szwecji (82,6%), Danii (80,3%), Norwe-
gii (78%)? A skandynawskie demokracje 
to chyba dobry przykład do naśladowania.  
W styczniu gazeta „The Economist”  

(cd. na str. 8)

WYBORY
DO SEJMU I SENATU

KAŻDY GŁOS 
SIĘ LICZY

TYLKO DLA MĘŻATEK

Gdy zapełniła się sala gości powitała 
dyrektor placówki Magdalena Lupinek, 
która na wstępie zaznaczyła, że ekspozy-

Muzeum Ustrońskie znane jest z wielu cennych inicjatyw, a ostatnim naukowym  
i popularyzatorskim przedsięwzięciem było opracowanie wystawy, prezentacji mul-
timedialnych oraz filmów i jest to plon kilkuletniej pracy badawczej nad kobiecym 
strojem cieszyńskim. Finał tych żmudnych działań urządzono 28 września jako 
wernisaż wystawy „100 czepców na stulecie państwa polskiego”. 

Pokaz wykonania koronki klockowej przez Alinę Giecek.                           Fot. L. Szkaradnik

BUDŻET OBYWATELSKI 2020

cję przygotowano na zakończenie roku 
jubileuszowego, zaś na jego rozpoczęcie 

więcej na str. 2

KW
 Sojuszu Lew

icy Dem
okratycznej

40/2019/4/R

40/2019/5/R

WYNIKI GŁOSOWANIA

(więcej. na str. 7)

(cd. na str. 6)

Fot. K. Francuz

ODBLOKUJ ROWER
ABC korzystania z miejskich rowerów 

na str. 9.
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lizację wygrał 1:0 CKS z Ire-
neuszem Jeleniem w składzie. 

Tereny przyrodnicze „Łąki na 
Kopcach” w Boguszowicach 
i „Łęg nad Puńcówką” mają 
status użytków ekologicznych 
i są pod ochroną. „Bluszcze 
na Górze Zamkowej” uznano 
natomiast za zespół przyrodni-
czo-krajobrazowy.

Za półtora miesiąca, a kon-
kretnie 22-24 listopada, Wi-
sła gościć będzie najlepszych 
skoczków narciarskich. Na 
skoczni w Malince rozpocznie 
się walka o Puchar Świata  
w sezonie 2019/2020. Wisła 
po raz trzeci jest miejscem 
zawodów otwierających sezon 
zimowy.              (nik)  

(mieści się tam obecnie intro-
ligatornia i garaże), ponad sto 
lat temu była... zajezdnia tram-
wajowa. Nadolziański gród, 
wtedy jeszcze nie podzielony 
granicą, mógł pochwalić się li-
nią łączącą obie części miasta. 
Tramwaje kursowały w latach 
1911 - 1921. Cztery pojazdy 
jeździły co 10-20 minut przez 
most na Olzie.

Jest szansa na zmodernizo-
wanie odcinka linii kolejowej 
nr 190 Cieszyn-Goleszów. 
Po zwiększeniu finansowa-
nia tej inwestycji w przetargu 
wyłoniono wykonawcę. Ro-
boty ruszą prawdopodobnie 
na wiosnę przyszłego roku. 
Nie zaszkodzi przypomnieć, 
że ostatni pociąg z Cieszyna 

w kierunku Bielska-Białej je-
chał 10 lat temu.
  
W kwaterze żołnierskiej na 
Cmentarzu Komunalnym  
w Cieszynie  spoczywa około 
1090 żołnierzy. Na mogiłach 
jest 412 krzyży nagrobnych. 
W centralnej części stoi krzyż 
główny, na którym zamonto-
wane są tablice z nazwiska-
mi pochowanych żołnierzy. 
Zginęli oni w okresie I wojny 
światowej.

W Cieszynie rozegrano mecz 
derbowy pomiędzy drużynami 
CKS Piast i TS 1909 Piast II. 
Rywalizują one w piłkarskiej 
Klasie B. Poprzednio dwie cie-
szyńskie ekipy zmierzyły się  
w 1969 roku. Tegoroczną rywa-

to i owo
z 

okolicy
W galerii Szpitala Śląskiego 
(hol w budynku poradni spe-
cjalistycznych) prezentowane 
są prace ustrońskiego artysty 
Stanisława Sikory. Wystawa 
nosi tytuł „Malownicze Beski-
dy” i jest dostępna jeszcze do 
końca października. 

Na rogu ulicy Dojazdowej  
w Cieszynie w charaktery-
stycznym niskim budynku 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Michał Brudny LISTA NR 3 MIEJSCE 15

TWÓJ KANDYDAT STELA
WSPÓLNOTA – WSPÓŁPRACA – WOLNOŚĆ

ŁĄCZY NAS PRZYSZŁOŚĆ
Szanowni Państwo!

Michał Brudny jak mało kto jest zorientowany na Przyszłość  
i Nowoczesne działania społeczne skutecznie rozwiązujące prob-
lemy dnia dzisiejszego. Posiada niezbędną odwagę i zaangażowa-
nie by mierzyć się z wyzwaniami jutra. Potrafi pracować z ludźmi!

Ustroniak urodzony w Wiśle. Całe swoje życie związany jest 
ze Śląskiem Cieszyńskim, który jest mu najbliższy ze względu na 
tradycję i historię – jest „stela”. Ukończył studia na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, następnie kontynuował naukę w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. 

Od wczesnej młodości Michała interesują sprawy społeczno-
-polityczne, szczególnie wyrównywanie szans wszystkich po-
zostawionych „z tyłu” i wykluczanych przez system państwa. 
Sam nieraz doświadczał bezduszności systemu i bezsilności  
w kontakcie z nim. Obecna sytuacja w kraju zdeterminowała 
go do zaangażowania się i aktywnego włączenia w politykę, aby 
takim sytuacjom móc zapobiegać. 

Wśród wszystkich punktów programowych LEWICY widzi on 
jako absolutnie Priorytetowe dla Regionu te dotyczące Ochro-
ny Zdrowia, Przyszłości Klimatu oraz walki z Wykluczeniem  
Komunikacyjnym Mieszkańców.

Działalność oraz zainteresowania Michała Brudny skupiają się 
wokół tematyki spraw Społecznych i Wolnościowych. Uczestni-
czył w Szkolnym Strajku Klimatycznym pod Sejmem, Literiadzie 
pod PAD, MANIFIE, Proteście Gabrysi Lazarek w Cieszynie oraz 
wielu innych.

Michał jest świadomy potrzeby ochrony środowiska naturalnego, 
dlatego ze wszystkich sił chce przeciwstawić się absurdalnemu 

projektowi budowy spalarni starych opon w Goleszowie. Ten pro-
jekt nigdy nie powinien mieć miejsca w naszym regionie! Nigdy  
w graniczącym z Ustroniem Goleszowie!

Bardzo ważnym są dla niego wszelkie kwestie związane z Han-
dlem. Uważa, że handel detaliczny ten w skali mikro powinien być 
swoistym krwiobiegiem gospodarki, jej duszą, któremu towarzyszy 
codzienność rozumiana jako miejsce i moment spotkań lokalnej 
społeczności, budująca relacje. Handel w skali makro to już tylko 
jego uzupełnienie. 

Wyrównywanie szans i walka z wykluczeniem w Ochronie 
Zdrowia związały go ze stowarzyszeniem działającym na rzecz 
osób wykluczonych. 

Jest żonaty, ma trzy córki. 

MICHAŁ BRUDNY 
LISTA NR  3
MIEJSCE  15

Szanowni Państwo, 
już w najbliższą niedzielę pójdziemy do urn wyborczych. 

Jest to moment szczególny ze względu na sam fakt wyborów, 
ale również na to, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, 
że konsekwencją tych wyborów może być nowy ustrój na-
szego państwa. Uważam, że powinniśmy mieć na to wpływ. 
Powinniśmy mieć przedstawiciela od którego będziemy 
mogli wymagać odwagi w obronie naszych praw i wartości. 
Ponad wszystko będzie walczył o ludzi, stawać w obronie 
potrzebujących. Musimy pójść na wybory i to bez względu 
na swoje preferencje wyborcze. 

Jestem przekonany, że warto postawić na człowieka stela, 
na Ustroniaka. Warto postawić na mnie.

Proszę o Wasz głos w najbliższych wyborach, żeby móc 
bronić Naszych Wspólnych Praw i mieć mandat do rozwią-
zywania Naszych Problemów.

Dziękuję! 

40/2019/3/R
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Rada 
Programowa 

UTW 
informuje:

• zajęcia z Nordic 
Walking odbywać się 

będą w każdą sobotę o godz. 9.00, zbiórka w Parku Lazarów. 

Odpłatność – 5 zł za zajęcia, płatne z góry za dany miesiąc. 
Zajęcia prowadzić będzie Beata Luber. 

Zapisy przyjmujemy w każdy wtorek godz. 10.00-12.00. 
Zajęcia zorganizowane zostaną w przypadku kompletu grupy 
tj. minimum 10 osób.

• Rada Programowa UTW serdecznie zaprasza na wykład 
pt.: „Muzungu  w Ugandzie i Rwandzie”, które odbędzie się 16 
października o godz. 17.00 w  Muzeum Ustrońskim. Spotkanie 
poprowadzi  podróżniczka  Emilia Dudek. 

*  *  *
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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

40/2019/1/N

KRONIKA 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
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 

40/2019/2/R

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

*   *   *

*   *   *

*   *   *

ŚWIĘTO DRZEWA
„Drzewa dla klimatu” to hasło 17. edycji programu Święto 

Drzewa organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno- 
Kulturalne „Klub Gaja” z Wilkowic. 

W tegorocznej edycji programu weźmie udział również Kolej 
Linowa Czantoria. W dniu 21 października o godzinie 11:00 
rozpocznie się akcja sadzenia drzew i krzewów połączona z war-
sztatami edukacyjnymi, podczas których uczestniczące w akcji 
dzieci z ustrońskiej szkoły zbudują budki lęgowe dla owadów 
zapylających. 

*   *   *

UTRUDNIENIA W RUCHU 
W związku z Wyścigiem Kolarskim o Puchar Równicy, który 

odbędzie się w Ustroniu 12 października (sobota) wystąpią utrud-
nienia w ruchu drogowym.

Start honorowy godz. 13:00-13:15 przy częściowym ograni-
czeniu ruchu: Ustroń rynek – ul. 3 Maja – ul. Grażyńskiego – ul. 
Sportowa. Wyścig na rundach godz. 13:00 – 15:30 przy ograni-
czonym ruchu (drogi zamknięte): ul. Kuźnicza – ul. Szpitalna – ul. 
Uzdrowiskowa – ul. Uboczna – ul. Lecznicza – ul. Źródlana – ul. 
Leśna – ul. Spokojna – ul. Leśna – ul. Źródlana – ul. Kuźnicza (5 
okrążeń). Dojazd do mety na Równicy do godz. 16:00 w otwartym 
ruchu drogowym: Sanatoryjna – ul. Skalica – ul. Równica.

Organizatorzy przepraszają za chwilowe utrudnienia komuni-
kacyjne. Informacje www.roadmaraton.pl. 

*   *   *

*   *   *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Bronisława Przeźmińska  lat 85 os. Manhatan
Bogdan Keller   lat 89 ul. Słoneczna
Henryk Kozakiewicz   lat 75 os. Manhatan

ORŁOWA TRAIL USTROŃ 
Stowarzyszenie Jaszowiec informuje, iż w dniu 26 października 

organizuje już trzecią edycję biegu po nieznanych ścieżkach Be-
skidu Śląskiego (21 kilometrów). Półmaraton górski ORŁOWA 
TRAIL USTROŃ zacznie się o godz. 10.00 i potrwa do godz. 
15.00. Zapisanych na liście startowej jest 220 uczestników,  
a 350 wykazało zainteresowanie imprezą. Trasa półmaratonu 
biegnie w dzielnicy Polana (Jaszowiec) górskimi szlakami 
i ścieżkami leśnymi. Impreza ma charakter międzynarodowy. 
Bieg skierowany jest do biegaczy wyczynowych. 

Mobilny Fryzjer 
dla osób starszych, seniorów, emerytów! 

Zadzwoń przyjadę! 505-152-958

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

śp. Bogdana Kellera 
 Żegnamy człowieka prawego, 

aktywnego uczestnika przemian ustrojowych, 
oddanego sprawie „Solidarności”.

Rodzinie zmarłego składamy serdeczne kondolencje.
Działacze Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność” w Ustroniu

40/2019/1/R

40/2019/13/R

ŚLĄSK CIESZYŃSKI W OBIEKTYWIE
 KULTURA - LUDZIE - KRAJOBRAZY 
Muzeum Ustrońskie oraz Kameralny Zespół Śpiewaczy TA 

Grupa, Klemens Słowioczek i Karol Suszka zapraszają na finisaż 
wystawy „Śląsk Cieszyński w obiektywie 2018 – kultura – ludzie 
– krajobrazy”  połączony ze spotkaniem muzycznym „Z Karpętnej 
w świat”. Impreza odbędzie się 25 października (piątek) o godz. 
17:00 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

SPOTKANIE Z DR ANETĄ SOKÓŁ 
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu za-

prasza na spotkanie z dr Anetą Sokół, która zaprezentuje temat 
„Książka luterańska po roku 1989”. Spotkanie odbędzie się we 
wtorek 15 października o godz. 17.00 w sali Parafii Ewangelicko 
-Augsburskiej w Ustroniu, pl. ks. K. Kotschego 4.

Ustroń ponownie zamienił się w plan zdjęciowy, a to wszystko za 
sprawą zdjęć do kolejnego sezonu Sanatorium Miłości. Wozy ekipy TVP 
spotkaliśmy na bulwarach nadwiślańskich deptaku, pod Sanatorium 
Równica i Miejskim Domem Kultury „Prażakówka”.  Fot. M. Niemiec
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(cd. na str. 6)

W tym roku przypada 90. rocznica 
założenia Koła Pszczelarzy w Ustroniu, 
a że jest to mimo zmiany pokoleń stale 
aktywne stowarzyszenie, więc upamięt-
niło tę rocznicę uroczystym spotkaniem, 
które nastąpiło 29 września w domu 
wypoczynkowym „Leśnik” w Jaszowcu. 
Poza członkami Koła wzięli w nim udział: 
burmistrz Przemysław Korcz, przewod-
niczący Rady Miasta Marcin Janik, wła-
dze Beskidzkiego Związku Pszczelarzy 
„Bartnik” i Śląskiego Związku Pszcze-
larskiego, nadleśniczy Leon Mijal oraz 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół 
z Wisły, Dziegielowa i Cierlicka. 

Na wstępie prezes Karol Nogawczyk 
zaprezentował referat okolicznościowy, 
omawiając w nim historię Koła i pod-
kreślając zaangażowanie pszczelarzy 
w różnorodną działalność statutową  
w przeszłości i współcześnie. 

Warto zaznaczyć, że ustrońskie Koło 
Pszczelarzy jest jednym z najstarszych 
na ziemi cieszyńskiej i aby zapoznać się 
szczegółowo z jego historią trzeba sięg-
nąć do kroniki oraz księgi protokołów, 
rejestrującej przebieg posiedzeń. Otóż 
zebranie założycielskie Towarzystwa 
Ogrodniczo-Pszczelarskiego w Ustroniu 
miało miejsce 26 maja 1929 r., a pierwsze 
walne zgromadzenie odbyło się 9 czerw-
ca. Pszczelarze wywodzili się z różnych 

środowisk i byli wśród nich nauczyciele, 
duchowni, rolnicy i robotnicy. W Urzędzie 
Gminy proponowano obsadzanie poboczy 
dróg i chodników drzewami miododajny-
mi, takimi jak lipa i akacja, co w wielu 
miejscach zostało zrealizowane. W latach 
1929-1939 posadzono około 20 000 drzew 
i krzewów. Propagowano też uszlachetnia-
nie ras pszczół oraz ujednolicenie typu ula. 
Dotychczas stosowane miały przestarzałą 
konstrukcję, toteż w 1933 roku w Wiśle 
zorganizowano pięciodniowy kurs wyrobu 
uli. Należy stwierdzić, że w pierwszej 
dekadzie działalności ustrońskie Koło na-
leżało do najaktywniejszych w powiecie. 
Od początku kładziono nacisk na edukację 
i podnoszenie kwalifikacji członków, urzą-
dzano kursy, a raz w roku organizowano 
wycieczkę do pasiek, ogrodów i sadów. 

Natomiast okupacja hitlerowska wiele 
zniweczyła z dorobku Koła, a okres powo-
jenny do roku 1956 też należy zaliczyć do 
trudnych. Działające koła podporządko-
wano Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”. Słabej jakości i zanieczysz-
czony cukier był zawsze problemem,  
a wprowadzenie na niego kartek w 1976 
r. nasiliło trudności z jego kupnem. Okres 
największej prosperity ustrońskiego Koła 
przypadł na początek lat 80., wówczas 168 
hodowców posiadało około 1.423 rodzin 
pszczelich. W 1985 r. zorganizowano 

uroczyste obchody 55-lecia Koła Pszcze-
larzy, a następna uroczystość odbyła się  
z okazji 60–lecia Koła i Dnia Pszczelarza 
w 1989 r. połączona z wystawą tematycz-
ną ze zbiorów członków koła w Muzeum 

40/2019/6/R

JUBILEUSZ ZE ZDROWĄ SŁODYCZĄ
Pszczelarze zasłuchani w wykład prezesa.                                                                                                                         Fot. L. Szkaradnik

Wacław Czapla wyróżniony najwyższym od-
znaczeniem branżowym.  Fot. L. Szkaradnik
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WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

(cd. na str. 14)

Do dzisiejszych rozważań skłoniły mnie 
trzy fakty. Po pierwsze, na ostatnich, przed-
budżetowych zebraniach mieszkańców 
padały pytania, dlaczego na inwestycje 
nie są przeznaczane większe środki. Po 
drugie, Związek Nauczycielstwa Polskie-
go pozostaje w sporze z polskim rządem, 
rozpoczynając strajk włoski, a jednym  
z postulatów są podwyżki płac. Po trzecie 
w niedzielę odbywają się wybory do Sejmu 
i Senatu RP. 

Nie chcę się wypowiadać na temat po-
lityki, moje uwagi nie mają charakteru 
politycznego, jeśli chodzi o wybory, to 
jedynie gorąco namawiam do wzięcia  
w nich udziału, bo jest to nasz obowią-
zek, ale i prawo, bo każdy głos się liczy 
i każdy ma znaczenie. Proszę jedynie, 
żeby wśród pięknych słów zawartych  
w programach poszczególnych komitetów 
wyborczych zwrócić uwagę na podejście 
do samorządów, do mieszkańców miast  
i wsi, którzy z własnych podatków budują 
drogi, kanalizację, realizują ekologiczne 
inwestycje i niestety w coraz większym 
stopniu finansują oświatę, a nikt się nie 
pyta samorządów, skąd mają brać na to 
pieniądze. 

Po wiosennym strajku w oświacie na-
uczycielom zostały przyznane pewne 
podwyżki, choć nie w takim zakresie,  
w jakim postulowano. Decyzja zapadła 
w Warszawie, ale większą część kosztów 
tych podwyżek scedowano na samorządy. 
W samym Ustroniu w ostatnim kwartale 

2019 r. będzie to kosztować 1 mln zł. Po 
trudnych negocjacjach udało nam się uzy-
skać zwiększenie subwencji oświatowej o 
niecałe 300 tys. zł z czego jasno wynika, że 
z własnej kieszeni musimy pokryć koszty 
podwyżek sumą ok. 700 tys. zł, a pienią-
dze te moglibyśmy wydać na inwestycje 
w naszym mieście. Całkowicie zgadzam 
się ze słowami pani prezydent Gdańska 
Aleksandry Dulkiewicz, że obecnie to nie 
państwo utrzymuje w Polsce oświatę, co 
jest jego zadaniem własnym, zapisanym 
w konstytucji. To samorządy zapewniają 
bezpłatny dostęp do edukacji naszym 
najmłodszym obywatelom, a państwo do 
tego tylko dopłaca. Jeśli chodzi o płace, 
to Ustroń finansuje pensje w oświacie 
w 46 procentach, a gdy weźmiemy pod 
uwagę remonty w placówkach oświato-
wych, budowę infrastruktury wokół szkół 
i przedszkoli, stałe koszty utrzymania bazy 
oświatowej, zajęcia dodatkowe, programy 
edukacyjne to nasze, czyli mieszkańców 

Ustronia nakłady na oświatę wynoszą 100 
procent.  

Jeśli polityka polskiego rządu takiej 
czy innej opcji w dalszym ciągu pójdzie 
w tym kierunku, to samorządy będą rea-
lizować tylko dwa zadania, do których są 
zobligowane – oświatę i pomoc społeczną 
i na nic więcej nie wystarczy pieniędzy. 
Każdej jesieni radni, urzędnicy, burmistrz 
prowadzą burzliwe obrady i dyskusje na 
co przeznaczyć pieniądze i jak zaspokoić 
potrzeby mieszkańców. Chcemy tylko, by 
państwo wywiązywało się ze swoich obo-
wiązków i nie zrzucało ciężaru wydatków 
na samorządy. Proszę zwrócić uwagę na 
fakt, że samorządy zapłacą w pewnej części 
również za zwolnienie z podatku młodych 
ludzi do 26 roku życia, bo część docho-
dów naszego budżetu pochodzi z podatku 
PIT i CIT. Podobnie będzie przy wzroście 
płacy minimalnej. Każdy cieszy się z ulg 
czy mniejszych podatków, ale trzeba mieć 
świadomość, kto tak naprawdę za to płaci. 

O samorządach i wyborach
mówi burmistrz

Przemysław Korcz

Po 60 latach od zdania matury spotkali się absolwenci Technikum Mechaniczno-Kuźniczego  
w Ustroniu. Na zdjęciu siedzą od lewej: Antoni Trybowski, Krystyna Gawlikowska (Hładysz), 
Ewa Bujok (Szturc), Elżbieta Pszczółka (Długosz), w II rzędzie: Karol Harok, Jan Gorgosz, 
Paweł Cieślar, Józef Krehut, Edward Bazgier, Augustyn Staniek, Jan Kornecki, Ludwik Zieliński,  
w rzędzie ostatnim: Bolesław Kroker, Andrzej Pilch, Franciszek Jałowiczor, Władysław 
Chwastek.

„JESIENNA WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW”. 7 października, na zaproszenie Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Zacisze”  dzieci  
z grup „Biedronki” i „ Żabki” z Przedszkola nr 4 w Ustroniu, wybrały  się na  wycieczkę do  pobliskich ogródków działkowych. Przedszkolaki 
spacerowały pięknymi alejkami, które jesień zaczarowała już swoimi kolorami, miały okazję zapoznać się z czynnościami wykonywanymi 
w okresie jesieni na działce oraz wykazać się znajomością owoców i warzyw, jakie obecna pora roku nam ofiarowuje. Dzieci wysłuchały 
także pogadanki o domkach dla owadów i dowiedziały się jak można im pomóc  przetrwać zimę. Wycieczka zakończyła się wspólnym  pie-
czeniem kiełbasek, degustacją pysznej herbatki z sokiem malinowym oraz słodkim poczęstunkiem.             Małgorzata Kozieł, Dorota Pytlak
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(cd. ze str. 4)
Hutnictwa i Kuźnictwa. Urządzano je w tej placówce jeszcze kil-
kukrotnie co pięć lat. W tym minionym czasie przeżywano różne 
trudności, m.in. w latach 80. inwazję warrozy. W konsekwencji 
musiano zlikwidować sporo pasiek, a tym samym zmalała ilość 
członków Koła. W 1989 r. pozostało ich tylko 72 z 320 ulami (nie 
licząc niezrzeszonych). Trzeba było nauczyć się żyć z warrozą  
i rozpocząć systematyczne leczenie.

Prezes omawiając aktualną działalność powiedział: Obecnie 
koło liczy 42 członków i w sumie posiada 428 uli. Co roku 
prowadzone są szkolenia dla początkujących pszczelarzy jak 
również większość naszych comiesięcznych zebrań połączona jest 
ze szkoleniem. Uczymy i przypominamy, jak leczyć, czym leczyć 
i kiedy leczyć, aby pszczoły przezimowały. Dostęp do Internetu 
umożliwia każdemu hodowcy pogłębianie wiedzy na odpowied-
nich forach internetowych. Z kolei nowe przepisy weterynaryjne 
wymuszają na pszczelarzach podniesienie higieny w pasiekach, 
a w szczególności w pozyskiwaniu miodu, więc wszystkie naczy-
nia i miodarki muszą mieć atest do kontaktu z żywnością, a po-
mieszczenia tzw. pracownie pasieczne również powinny spełniać 
odpowiednie wymogi. Obecnie pszczelarze stosują nowoczesne 
ule wielokorpusowe, wykonane z materiałów lekkich i trwałych, 
w których praca nie wymaga wielkiego wysiłku i łatwo utrzymać 
w nich higienę. Członkowie naszego koła korzystają również z do-
tacji do zakupu matek pszczelich, lekarstw i sprzętu specjalistycz-
nego. Prowadzimy edukację w szkołach, zapoznając młodzież jak 
ważną rolę w naszym życiu odgrywają pszczoły. Najbliższe plany 
na przyszłość to nadal podnoszenie kwalifikacji wśród pszczelarzy 
poprzez wykłady, kursy, wycieczki, a także prelekcje w szkołach, 

sadzenie drzewek i krzewów miododajnych oraz uczestnictwo  
w różnego rodzaju imprezach propagujących ochronę środowiska 
naturalnego. 

Następnie poproszony o zabranie głosu prezes Beskidz-
kiego Związku Pszczelarskiego Andrzej Wysogląd wyróżnił 
Koło Pszczelarzy najwyższym odznaczeniem branżowym 
– Statuetką ks. dr. Jana Dzierżonia, zaś medalem ks. dr. Jana 
Dzierżonia uhonorowano Wacława Czaplę, natomiast Zło-
te Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego otrzymali: 
Ludwik Bojda, Zuzanna Kłoda, Karol Nogawczyk, Gustaw 
Podżorny i Gustaw Sikora, Srebrną Odznakę PZP odebrał: 
Romuald Brzeziński, a Brązowe Odznaki PZP dostali: Jan 
Gogółka, Mieczysław Karsznia, Sebastian Marcol, Waldemar 
Stasiak i Karol Tyrna. Z kolei wyróżnienie „Za zasługi dla 
miasta Ustronia” Rada Miasta przyznała Gustawowi Sikorze, 
a w zastępstwie zmarłego niedawno członka Koła wyróżnie-
nie odebrała żona. W dalszej części uroczystości występowali 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół z listami gratulacyjnymi  
i pamiątkami, a prezes sąsiedniego koła wyróżnił Karola Nogaw-
czyka Złotą Odznaką Związku Pszczelarzy w Wiśle.

Po części oficjalnej uroczystości wszystkich uczestników 
zaproszono na pyszny obiad, a po nim przy kawie i ciastku oraz 
akompaniamencie kapeli ludowej pszczelarze w miłej atmo-
sferze spędzili popołudnie, wysłuchując pouczającej dyskusji 
przybyłych gości. 

Warto pamiętać, że pszczoły były zawsze ważną i nieodłączną 
częścią ekosystemu. Są to jedyne owady na Ziemi, które spe-
cjalizują się w zapylaniu, z kolei aż 80 proc. wszystkich świato-
wych roślin stanowią gatunki owadopylne, a więc uzależnione 
od ich działania. A zatem z okazji 90-lecia Koła Pszczelarzy 
w Ustroniu życzymy zdrowych rodzin pszczelich oraz pomyślności  
i satysfakcji z tej nad wyraz pożytecznej pracy.  Lidia Szkaradnik

JUBILEUSZ ZE ZDROWĄ SŁODYCZĄ

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE 
ROLNIKÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. 
2018 poz. 473 z późn. zm.) osoby posiadające nieruchomości 
powyżej 1 ha zobowiązane są do zawarcia umowy „ubezpieczenia 
OC rolników”, a także ubezpieczenia budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego. Do przeprowadzania kontroli 
spełnienia tego obowiązku jest obowiązany Burmistrz Miasta 
właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego 
lub miejsce zamieszkania rolnika. 

Biorąc pod uwagę powyższe prosi się Mieszkańców Miasta 
spełniających ww. warunek (które do tej pory nie przedstawiły 
aktualnego ubezpieczenia), o okazanie do dnia 31.10.2019 r.   
w Urzędzie Miasta pok. 2 (biuro podawcze) lub pok.25 Wydział 
Środowiska i Rolnictwa) aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub 
dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. 

W przypadku nie zawarcia właściwego ubezpieczenia lub nie 
okazania ww. dokumentu zawiadamiany jest o tym Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny. 

Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od  
7:30-15:30, osoba do kontaktu: Ireneusz Berek.

XX JUBILEUSZOWA 
USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

GRUPA MOCARTA
„Dzieła wybrane z XX lat” to tytuł koncertu czterech świetnych 

muzyków, z którym przyjadą do Ustronia już po raz trzeci. Za-
wsze w doskonałej formie, ze świetnie przygotowanymi żartami 
muzycznymi i muzyką zagraną po mistrzowsku. Z programem, 
który powstał na XX-lecie Grupy MoCarta (2015 r.), objechali nie 
tylko Polskę, ale i pół świata. Czy muzycy podobnie jak legendarne 
instrumenty z wiekiem stają się coraz lepsi? 

Koncert odbędzie się 15 października (wtorek) o  godz. 18.00. 
Bilety w cenie 50 zł już w sprzedaży.

(cd. ze str. 1)

WYBORY DO SEJMU I SENATU

KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY
uznała Norwegię za najbardziej demokratyczny kraj na świecie. 
Źródło danych, Agencja FrancePress odnotowała dużo wyższą 
niż w Polsce frekwencję również w Holandii (77,3%), Niemczech 
(66,1%), Wielkiej Brytanii (65,4%) i na Węgrzech (63,3%). 
Polacy jak nikt znają się na polityce, ale do wyborów chodzi 
mniej więcej połowa. Może czas to zmienić w roku, w którym 
obchodzimy 30. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989? Wówczas 
w I turze frekwencja wyniosła 62,7%. 

Głosować będziemy w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu 
wyborczym, w którym znajdujemy się na liście wyborców lub  
w innym lokalu w Polsce lub za granicą na podstawie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania. Do lokalu wyborczego należy zabrać 
ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód oso-
bisty lub paszport. Otrzymanie kart wyborczych potwierdzamy 
podpisem. Karty są dwie, na jednej znajdują się nazwiska kandy-
datów do Sejmu RP (wydrukowane na szarym tle), na drugiej na-
zwiska kandydatów do Senatu RP (wydrukowane na żółtym tle). 
Z kartami należy udać się do jednej z kabin, a następnie na każdej 
z kart umieścić po jednym znaku „x” przy jednym nazwisku. 
Takie proste, a jakie ważne.                                                    (mn) 

OBRAZY ZA FOTOGRAFIE
Na ogłoszony przez naszą redakcję i Muzeum Ustrońskie wa-

kacyjny konkurs fotograficzny tylko trzy osoby przysłały zdjęcia. 
Żałujemy, że nie było większego zainteresowania, bo czekały 
atrakcyjne nagrody – pamiątkowa publikacja na łamach Gazety 
Ustrońskiej i duża reprodukcja obrazu Macieja Szymanowicza, 
znanego i cenionego ilustratora książek, który 1 czerwca przy 
ul. Hutniczej otwierał wystawę swoich prac. Konkurs musimy 
uznać za nierozstrzygnięty, ale serdecznie dziękujemy Annie 
Darmstaedter, Gabrieli Kras i Michałowi Michalczykowi za 
przesłanie zdjęć na konkurs. Zapraszamy do redakcji po odbiór 
upominków, oczywiście autorstwa Szymanowicza.
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OSIEDLE HERMANICE

Tytuł projektu 
Łącznie

szacunkowo 
koszt projektu

Ilość odda-
nych głosów 

elektronicznie
Głosy 

nieważne
Wynik 

głosowania Miejsce Uwagi

ROZBUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ

40.000,00 30 2 28 1 Projekt do realizacji

DZIEŃ HERMANIC – ŚWIĘTO KOZY 19.300,00 27 0 27 2  
HERMANICE NA SPORTOWO 15.000,00 12 0 12 3  
Ogółem ilość oddanych głosów 69 2 67

OSIEDLE LIPOWIEC
NOWOCZESNA PRACOWNIA 

MULTIMEDIALNA 40.000,00 185 8 177 1 Projekt do realizacji

„FOLK JEST TRENDY - STROJE CIE-
SZYŃSKIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW ” 23.000,00 33 1 32 2

Ogółem ilość oddanych głosów 218 9 209
OSIEDLE NIERODZIM

ZOSTAŃ SZKOLNYM PROGRAMISTĄ 28.000,00 96 5 91 1 Projekt do realizacji

BEZPIECZNI NA SZÓSTKĘ 12.000,00 82 4 78 2 Projekt do realizacji
GARAŻ DWUSTANOWISKOWY NA 

SPRZĘT DLA OSP NIERODZIM ORAZ 
BALUSTRADA DO WEJŚCIA 

GŁÓWNEGO STRAŻNICY
26.000,00 57 2 55 3

SPORTOWY NIERODZIM - STÓŁ DO 
TENISA STOŁOWEGO 18.800,00 34 1 33 4

Ogółem ilość oddanych głosów 269 12 257     

OSIEDLE USTROŃ DOLNY

ŚWIETLICA- MAŁY ŚWIAT DZIECKA 39.114,64 395 11 384 1 Projekt do realizacji

PLAC ZABAW W PARKU 
OBOK MDK PRAŻAKÓWKA 40.000,00 105 3 102 2  

RENOWACJA BOISKA DO SIATKÓWKI 40.000,00 26 1 25 3  

Ogółem ilość oddanych głosów 526 15 511

OSIEDLE USTROŃ GÓRNY

MUZEALNY OGRÓDEK SENSORYCZNY 30.000,00 64 30 34 2

ŚWIETLICA – NOWOCZESNA, 
KOLOROWA I BEZPIECZNA 

PRZESTRZEŃ DLA KAŻDEGO UCZNIA.
39.960,00 51 1 50 1 Projekt do realizacji

REMONT SCHODÓW PRZY ŻŁOBKU 
MIEJSKIM PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 

43
40.000,00 16 1 15 3

Ogółem ilość oddanych głosów 131 32 99

OSIEDLE POLANA

PLAC ZABAW DLA DZIECI W DOBCE 40.000,00 206 4 202 1 Projekt do realizacji

BUDOWA SKATE PARKU 
POD PALENICĄ 40.000,00 15 0 15 2

Ogółem ilość oddanych głosów 221 4 217     

OSIEDLE ZAWODZIE
PLAC ZABAW 

W DZIELNICY ZAWODZIE 40.000,00 65 11 54 2  

PLAC ZABAW DLA DZIECI 
W DZIELNICY ZAWODZIE 40.000,00 55 0 55 1 Projekt do realizacji

REMONT CHODNIKA W CIĄGU 
ul. SZPITALNEJ NA DZIAŁKACH 

nr 3569/62 i 3555/15 w CZĘŚCI 
PRZYLEGAJĄCEJ DO DW ZIEMOWIT

35.000,00 0 0 0 3  

Ogółem ilość oddanych głosów 120 11 109   

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 - WYNIKI GŁOSOWANIA

Ilość oddanych głosów na wszystkie projekty: 1554.  Ilość głosów nieważnych oddanych na wszystkie projekty: 85 
Ilość głosów ważnych oddanych na wszystkie projekty: 1469
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prezentowano rok temu wystawę „Znak 
Niepodległej” ze zbiorów naszego burmi-
strza, a współorganizatorem było Stowa-
rzyszenie „Rdzawe diamenty”. Podkreśliła, 
że Muzeum dysponuje bardzo bogatym 
zbiorem wszystkich unikatowych ele-
mentów kobiecego stroju cieszyńskiego  
z którego korzystała nawet Fundacja Braci 
Golec, lecz nie posiada stu czepców, więc 

część egzemplarzy użyczyły zaprzyjaź-
nione z tą instytucją osoby. Następnie 
głos zabrali etnolodzy, znawcy tematu, 
Alicja Michałek i Kamil Podżorski, któ-
rzy wprowadzili zainteresowanych gości 
w problematykę związaną z czepcami  
i innymi elementami sukni cieszyńskiej, 
a przede wszystkim z ich finezyjnym 
i nad wyraz pracochłonnym zdobni-

ctwem oraz przebogatą związaną z nimi 
obrzędowością. A choć superciekawy 
wykład zobrazowany filmami trwał po-
nad półtorej godziny można było go  
z przyjemnością wysłuchać, bo do wiedzy 
naukowej prelegenci wprowadzili sporo 
interesujących szczegółów. Oto fragment 
wystąpienia A. Michałek: Zrobiliśmy 
wystawę czepców, gdyż jest to najbar-
dziej magiczna część stroju cieszyńskiego. 
Jego okrągła, piękna forma kojarzyła się  
z sakralnością. Symbolizował on płodność  
i zapewniał szczęście młodej małżeńskiej 
parze. Urządzane w czasie wesela ocze-
piny były najbardziej przełomowym i naj-
ważniejszym momentem w życiu kobiety. 
Był to czas przejścia ze stanu panieńskiego 
w małżeński i po nim kobieta nie mogła 
pod żadnym pozorem wyjść z domu bez 
zaczepienia. Podczas oczepin zdejmo-
wano młodej pani wianek i zakładano 
czepiec z pięknie zdobionym naczółkiem, 
a na niego zakładano szatkę wiązaną na 

Sala wypełniła się zainteresowanymi dawnym strojem kobiecym.                  Fot. L. Szkaradnik

(cd. ze str. 1)
TYLKO DLA MĘŻATEK

40/2019/7/R

Prelegentka ukazująca żywotek na tle wystawy czepców.                          Fot. L. Szkaradnik

żurek. Po oczepinach zamężne kobiety 
tańczyły z panią młodą obrzędowy taniec 
zwany biołym, który polegał na tym, że 
łączyły się w koło, a pośrodku znajdowała 
się młoda pani, która musiała zatańczyć  
z każdą z kobiet z koła. Mężatki trzymały 
w rękach warzechy, którymi odganiały 
od kręgu pana młodego, chcącego wejść 
do środka i wykraść wianek. Dawniej 
wesele nie było uroczystością z wielkimi 
prezentami, gdyż ludzie nie posiadali zbyt 
wielu pieniędzy, za to mieli dobra wytwa-
rzane pracą własnych rąk. Była to raczej 
składkowa impreza, a sąsiedzi i znajomi 
przynosili masło, jajka, kury na rosół i tym 
podobne produkty. 

Cały wykład zaprezentujemy w terminie 
późniejszym, gdyż obrzędowość naszej 
ziemi cieszyńskiej jest zawsze interesująca 
dla wszystkich, którzy utożsamiają się  
z tym regionem. A że wiąże się z życiem 
naszych przodków, więc wzrusza, bo  
u starszych osób przywołuje wspomnienia 
z dzieciństwa. 

Na zakończenie spotkania mistrzyni 
koronki klockowej Alina Giecek współ-
pracująca z Muzeum, uczyła wykony-
wania prostych splotów, co cieszyło się 
sporym zainteresowaniem przybyłych 
pań. Wszystkie osoby, które użyczyły 
czepców na wystawę, zostały obdarowane 
pamiątkowym minipiernikiem z żywot-
kiem. Zachęcamy do zainteresowania 
się wystawą z możliwością obejrzenia 
filmów tematycznych, która trwać będzie 
do połowy listopada.   Lidia Szkaradnik



10 października 2019 r.   Gazeta Ustrońska   9

ODBLOKUJ ROWER
Rowerem miejskim można dojechać do domu.       Fot. N. Surowiec

W tym sezonie w Ustroniu pojawiły się od dawna wy-
czekiwane rowery miejskie. Jest to rozwiązanie, które 
w wielu polskich miastach doskonale się sprawdza, 
usprawnia ruch i ogranicza emisję spalin. 

Byłam ciekawa jak to wygląda na naszym podwórku, posta-
nowiłam więc sprawdzić to w praktyce i pozwiedzać okolicę na 
wypożyczonym dwukołowcu. Moją przygodę rozpoczęłam na ul. 
Wczasowej pod remizą w Ustroniu Polanie, gdzie znajduje się 
najdalej wysunięta stacja rowerów miejskich. W czwartkowe przed-
południe pogoda dopisywała i mimo niezbyt wysokiej temperatury 
wycieczka zapowiadała się bardzo przyjemnie. Aby wypożyczyć 
rower miejski należy pobrać na swój telefon aplikację GeoVelo 
i doładować konto aplikacji za minimum 10zł. Można to zrobić 
przelewem lub podając dane karty, a wtedy aplikacja automatycznie 
pobierze wybraną sumę z konta bankowego. Po doładowaniu konta 
aplikacji na ekranie pojawi się przycisk ODBLOKUJ ROWER,  
a po jego naciśnięciu należy zeskanować kod wybranego przez nas 
pojazdu. Kod ten znajduje się nad tylnim kołem, a po zeskanowaniu 
go otwiera się spora kłódka i rower jest gotowy do drogi. Przed 
wyruszeniem upewniłam się, że umiejscowiony na lewej rączce 
kierownicy dzwonek działa i ruszyłam na poszukiwanie kolejnych 
przystanków. Po przejechaniu kilkunastu metrów chodnikiem 
skręciłam na Trasę Euroregionalną nr 24, czyli szlak rowerowy  
w kierunku centrum prowadzący wałem nad rzeką Wisłą. Jesienna 
aura, brak deszczu i chłodny wietrzyk, który zrzucał liście z drzew 
zachęcały mnie do pedałowania, a malownicze widoki skłoniły 
także do wykonania kilku zdjęć pod wiaduktem na Brzegach,  
a potem przy „wiszącym moście”. Kierując się dalej ścieżką ro-
werową dotarłam do głównej drogi i do kolejnej stacji rowerowej 
na parkingu obok Stadionu Miejskiego, gdzie ponownie zrobiłam 
kilka zdjęć i ruszyłam w stronę ścisłego centrum. Tam postój 
zrobiłam na rynku, gdzie również znajduje się punkt wypoży-

czalni rowerów miejskich. Kilka ujęć z ratuszem w tle, łyk wody  
i można ruszać dalej. Tym razem od kolejnej stacji dzieliło mnie 
więcej kilometrów, postanowiłam więc pokonać ulicę Sportową  
i kierować się dalej wałem wiślanym w kierunku Lipowca. Miejski 
rower okazał się być dosyć ciężki i musiałam na chwilę przysta-
nąć, a że znajdowałam się akurat nieopodal  stawu wędkarskiego  
w Hermanicach, to wybrałam na postój właśnie to urokliwe miej-
sce. Muszę przyznać, że żółty rower z białymi i czarnymi dodatka-
mi prezentował się pięknie na tle stawu i w otoczeniu bogatej flory, 
więc i tam wykonałam kilka ujęć, a potem ruszyłam dalej czer-
wonym szlakiem rowerowym w kierunku Skoczowa. W Lipowcu 
do kolejnej stacji dojeżdżamy zjeżdżając ze szlaku rowerowego, 
skręcając w prawo i po pokonaniu wzniesienia jesteśmy na miej-
scu. Dla mnie ten podjazd, chociaż niewielki, okazał się odrobinę 
wymagający, ale pomogły mi 3 przerzutki w które wyposażony 
jest pojazd. Powrót na szlak był już jednak znacznie łatwiejszy... 
bo z górki! Kierowałam się więc wałem wiślanym do drugiej 
najdalej wysuniętej stacji, a ta znajduje się obok skrzyżowania  
w Nierodzimiu. Tam też mogłabym zakończyć swoją wycieczkę, 
ale postanowiłam pojechać dalej i poznać jeszcze kilka ustrońskich 
dróg, także tych poza miastem. I tak przez hermanickie pola i łąki 
dotarłam do ostatniej stacji umiejscowionej naprzeciwko spichlerza 
nieopodal sklepu Spar. Właśnie to miejsce wybrałam jako ostatni 
punkt mojej wycieczki. Tutaj też ponownie musiałam skorzystać 
z aplikacji, aby zakończyć podróż i zatrzymać naliczanie opłaty. 
Za wypożyczenie roweru na całą dobę zapłacimy 9 zł, możemy 
też zapłacić 1,50 zł za każde 30 minut, a po dojściu do 9 zł na-
liczanie się zatrzyma. Odłożyłam rower w wyznaczone miejsce 
i zamknęłam kłódkę z pomocą instrukcji, która wyświetliła się na 
ekranie telefonu razem z podsumowaniem mojej wycieczki. I tak 
oto spędziłam na miejskim rowerze 150 minut, pokonałam 13,3 
km, spaliłam 1050 kalorii, zaoszczędziłam emisję 1260g spalin, 
a to wszystko kosztowało mnie 7,50 zł. Ciężko nie zgodzić się  
z powszechną opinią, że ustrońskie rowery nie należą do tych 
najwygodniejszych, a dłuższy dystans faktycznie może zmęczyć. 
Jednak według mnie zgodnie z nazwą jest to rower miejski i właśnie 
do takich miejskich, niedługich przejażdżek jest stworzony. Z czy-
stym sumieniem polecam więc rowery zarówno mieszkańcom, jak  
i turystom w każdym wieku!                            Karolina Francuz

Szukanie kolejnych stacji to dodatkowa atrakcja.    Fot. K. Francuz

40/2019/12/R
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B I B L I O T E K A  POLECA  
Andrzej 
Pilipiuk

„Karpie bijem”

Kolejny tom przygód 
Jakuba Wędrowycza – 
wiejskiego egzorcysty, 
bimbrownika i awan-
turnika. Książka zawie-
ra 17 nowych, pełnych 
specyficznego humoru 
opowiadań z pogranicza 
fantastyki, literatury 
przygodowej i sensacyj-
nej.

Nikki Meredith 
„Ludzkie Potwory. Kobiety 
Mansona i banalność zła”

Dokładnie 50 lat temu sekta Charlesa 
Mansona, zwana „Rodziną”, dokonała 
masakry w willi Romana Polańskiego. 
Napastnicy zamordowali żonę reży-
sera – Sharon Tate oraz czworo gości 
przebywających w posiadłości. Dzienni-
karka Niki Meredith przez dwadzieścia 
lat odwiedzała w wiezieniu „kobiety 
Mansona”, próbując zrozumieć , co 
zmieniło normalne na pozór dziewczyny 
w bezwzględne morderczynie.

NIEZWYKLI ŚWIADKOWIE 
PRZESZŁOŚCI 

Nie jest to przesadą w pochwale na-
zwać drzewa najwspanialszą ze wszyst-
kich ozdób, któremi Ziemia jest okryta. 
W wielkości nic z niemi równać się nie 
może. Taki pean poświęcony drzewom 
umieściła Izabela Czartoryska w swoim 
opracowaniu „Myśli różne na cześć za-
kładania ogrodów”. I choć od tego czasu 
minęły ponad dwa wieki, słowa te nic 
nie tracą na aktualności, o czym można 
było się przekonać na spotkaniu Ustroń-
skiego Klubu Ekologicznego w Izbie 
Przyrodniczo-Historycznej Nadleśnictwa, 
gdzie 19 września jak zwykle zauroczył 
słuchaczy piękną opowieścią o drze-
wach Aleksander Dorda, który powiedział 
m.in.: One przecież zawsze budziły wśród 
ludzi podziw i szacunek i to nie tylko 
z uwagi na materialne pożytki, jakie z tych 
zdrewniałych roślin czerpiemy. W wielu 
kulturach tak pojedynczym drzewom, jak 
i ich grupom oddawano cześć i otaczano 
opieką, upatrując w nich bądź to boskie 

istoty, bądź to siedziby bogów, a symbo-
lika związana z drzewami jest przebogata 
i niezwykle zróżnicowana. 

Okazją do przedstawienia tych naj-
trwalszych nośników krajobrazu i niezwy-
kłych świadków przeszłości była promocja 
kolejnej publikacji Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie pt. „Pomniki przyrody 
Cieszyna”, której autorami są wspo-
mniany wyżej długoletni kierownik tego 
Wydziału oraz pracownicy Marek Fiedor 
i Stanisław Kawecki. Pomniki te stanowią 
prawnie chronione twory przyrody szcze-
gólnie cenne ze względów naukowych, 
zabytkowych, kulturowych i innych. Naj-
prawdopodobniej po raz pierwszy w języ-
ku polskim podobny znaczeniowo termin 
został użyty w anonimowym artykule pt. 
„Opisanie dębu znakomitéy wielkości”, 
zamieszczonym w czasopiśmie „Sylwan” 
w 1829 r. Jego autor okazałe i wiekowe 
drzewa nazwał pomnikami wegatacyi. 

Z pewnością do spopularyzowania ter-
minu pomnik w odniesieniu do drzew 

Promowane wydawnictwo wzbudzało zainteresowanie.            Fot. L. Szkaradnik

Promotor i współautor opracowania  
o cieszyńskich pomnikach przyrody.  
                                      Fot. L. Szkaradnik

(cd. na str. 15)
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chybio – brakuje. Moji kamratce dycki chybio piniyndzy. 
leberka – pasztetowa, wątrobianka. Kupujym leberke na tar-
gowisku, bo tam je nejlepszo. 
zulc – galaretka z nóżek. Kupiłach wieprzowe ratki, tóż robiym 
zulc. 

Po naszymu...
Ludeczkowie mili

Akurat przed chwilóm pośniodałach. A, że je już coroz 
zimnij i chce sie człowiekowi cosi bardziyj kónkretnego 
wciepać na ruszt, tóż pół skibki spałaszowałach z leberkóm, 
a na to nakrołach se cebule, a drugi pół z takim przerośnió-
nym boczkym. Łoto byłach w masarni i kupiłach se jeszcze 
sztyry ratki na zulc, bo to móm strasznucnie rada. Tak 
se myślym, że jednakowoż chlyb je najpowszechniejszym 
jadłym, dyć ponikierzi jedzóm go na śniodani, na łobiod, 
łoto baji do grochówki, abo kapuśniónki, a potym jeszcze 
na wieczerze. 

Zdało mi sie, że piekarni w Ustróniu je doś. Łoto baji 
na torgu w trzóch miejscach idzie kupić rozmaity chlyb  
i żymły, a do tego jeszcze w dwóch marketach. A w inszych 
miejscach też isto sklepów kaj je dycki chlyb nie chybio,  
a gor w cyntrum. Tu idzie nabyć chlyb co pore kroków. 

A łoto idym kupić se nowe bryle, bo mi kocur schynył 
na deliny ty stare i sie potrzaskały. I wiycie co? Zaś je 
nowo piekarnia w starym kinie! Byliście już tam zozdrzić 

 W 
dawnym

Ustroniu
Zdarzało się już, że w tej rubryce prezentowaliśmy cenne pa-

miątki ze zbiorów rodzinnych mieszkańców naszej miejscowości. 
Tak będzie i dziś. Otóż znana wszystkim pani Maria Nowak, 
zainspirowana spotkaniem „Sto czepców na 100-lecie odzyskania 
niepodległości państwa polskiego”, które odbyło się w Muzeum 
Ustrońskim końcem września, postanowiła wypożyczyć nam 
jeden ze swoich cennych skarbów, związanych tematycznie  
z ekspozycją. Jest to pewien tajemniczy portret, zatytułowany 
„Cieszynianka”, przedstawiający dostojną kobietę w czepcu, 
mającą na sobie strój ludowy, nawiązujący do pszczyńskiego. 
Autorem dzieła jest Antoni de Bradé (1887-1973), malarz  
i pejzażysta, w latach międzywojennych jeden z bardziej znanych  
i czynnych plastyków polskich, absolwent Szkoły Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Artysta zakończywszy wędrówki po azja-
tyckich krajach osiadł w Katowicach, a po II wojnie światowej 
na Dolnym Śląsku. Tworzył dzieła realistyczne, martwe natury, 
kwiaty i pejzaże, był znanym marynistą. Z wielką pasją malował 
również portrety, wnikliwie studiując ludzkie twarze, czego 
przykładem jest właśnie prezentowana „Cieszynianka”, która 
powstała niewątpliwie w latach międzywojennych. Obraz nosi 
w sobie tajemnicę, ponieważ według pani Marysi Nowak jego 
bohaterka bardzo przypomina ustroniankę, Franciszkę Pasterny 
z domu Nowak (1884-1960), najstarszą córkę Jerzego Nowaka 
(współzałożyciela Czytelni Katolickiej), która słynęła z tego, 
że przez całe życie nosiła strój cieszyński. Sekretem pozostanie 
do dziś czy Antoni de Bradé rzeczywiście spotkał Franciszkę.  
Z pewnością zamieszkując w Katowicach odwiedzał nasz piękny 
Ustroń. Niewykluczone, że wówczas ujrzał jej postać w stroju 
cieszyńskim, co zainspirowało  go do namalowania portretu. A że 
nie był fachowcem od etnografii, przedstawił swą muzę w stroju 
pszczyńskim, który mógł być mu bardziej znany. Domysłów 

w tej kwestii może być naprawdę sporo, podobnie jak źródeł 
natchnienia. Dodam jeszcze, nawiązując do mojej opowieści  
o czepcach na wernisażu wystawy, że do Pszczyny także trafiały 
ich egzemplarze wykonane koronką klockową. W połowie XIX 
w. wykonywały je mistrzynie z Ustronia, a z czasem umiejętność 
tę opanowały koronkarki ze Strumienia, dla których głównym 
rynkiem zbytu była właśnie ziemia pszczyńska.

                                                                        Alicja Michałek

i cosikej nabyć? A jo była w pyndziałek. To był piyrszy 
dziyń handlowanio. Szłach kole siódmej, ale je łodewrzite 
łod szóstej, to isto dlo tych co wczas stowajóm i idóm do 
roboty, a tych przeca już je mało. Ludzi tam było jyno pore, 
ale sklepikorki czynstowały kołoczami na powitani. Chleba 
czy słodkich wypieków ni ma wielkigo asortymyntu, ale 
snoci liczy sie jakość, a nie ilość. Kołoczyki abo bułeczki 
biołe i razowe, jedny sóm małe, a insze malusinki, taki po 
60 groszy. No jedyn mo rod wielki, a drugi małe, a wtedy 
idzie kupić wiyncyj w rozmaitym sorcie. To też je dobre. 
Na pewno ludzie nejprzód pujdóm z ciekawości, a jesi jim 
zaszmakuje, to sie nauczóm i bydóm stałymi klijyntami, tak 
jako w inszych piekarniach. Teroski każdy sklep musi dbać 
o klijynta, a to przeca pasuje nóm zjadaczóm chleba. 

                                                          Staro ustrónioczka

Z naszego na polski
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Po pierwszym już błotnistym odcinku 
specjalnym zespół Lotosu zajął pozycję 

wicelidera, ustępując miejsca jedynie 
Mistrzowi Świata Peterowi Solbergowi. 

Drugiego dnia na niezwykle trudnym, 
liczącym 115 km odcinku Polacy prze-
bili opony i zabrakło im zapasowych na 
pokładzie, przez co zostali zmuszeni do 
zakończenia rywalizacji i skorzystania  
z systemu Rally2.

Jednak w sobotę rano wrócili do walki, 
na 150-kilometrowy etap bez serwisu 
pomiędzy próbami. Od rana do wieczora 
załogi musiały obyć się bez pomocy me-
chaników i same panować nad stanem tech-
nicznym swoich rajdówek. Trzeciego dnia 
dwunastej rundy Rajdowych Mistrzostw 
Świata na trzech odcinkach specjalnych 
dwukrotnie wykręcając czwarty i raz piąty 
czas. Kajto postanowił cieszyć się jazdą 
i poznawać podczas walijskiego debiutu 
specyfikę rajdu. W Drugiej części tego 
etapu załoga LOTOS Rally Team została 
wyeliminowana z walki przez awarię prze-
niesienia napędu na czternastym odcinku 
specjalnym. Ale w niedzielę znów byli na 
trasie, walcząc na wymagających i błotni-
stych odcinkach specjalnych. Triumfalnie 
przejechali linię mety i mimo problemów 
oraz odległej pozycji w Rajdzie Walii, 
utrzymali miejsce w pierwszej trójce se-
zonowej klasyfikacji WRC2.

– Postaram się wyciągnąć z tego rajdu 
jak najwięcej pozytywnych wniosków, 
jest wymagający, ale także piękny. Cie-
szę się, że tu byliśmy, bo zebrałem wie-
le doświadczeń. Mimo niesprzyjającej 
aury przy trasie dopingowały nam tłumy 
kibiców. To dla mnie wielka radość ry-
walizować i widzieć tak wiele polskich 
flag – powiedział mistrz z Ustronia po 
Rajdzie Walii. 

PECH W BŁOCIE

Kajetana Kajetanowicza podziwiają 
miłośnicy sportów samochodowych, ale 
swoją otwartością, uśmiechem, pracowi-
tością i skromnością czterokrotny mistrz 
Polski i trzykrotny mistrz Europy zyskuje 
sobie sympatyków wśród zwykłych lu-
dzi. Nikt jednak nie darzy go taką sympa-
tią jak ustroniacy, a miasto ma mu wiele 
do zawdzięczenia w dziedzinie promocji 
i propagowania bezpiecznej jazdy.

Właśnie takie słowa znalazły się  
w piśmie Stowarzyszenia „Wspólnie dla 
Ustronia”, które wnioskowało o nadanie 
Kajetanowi Kajetanowiczowi wyróżnie-
nia „Za zasługi dla Miasta Ustronia”. 
Wyróżnienie zostało nadane rajdowcowi 
uchwałą Rady Miasta Ustroń 16 stycz-
nia 2019 roku, a oficjalne pismo i list 
gratulacyjny od władz samorządowych 
został przekazany 4 września podczas 
Rajdowego Ustronia przez przewodni-
czącego Rady Miasta Ustroń Marcina 
Janika i burmistrza Ustronia Przemysła-
wa Korcza. 

ZASŁUŻONY 
DLA MIASTA 
USTRONIA

Kajetan Kajetanowicz przyjął wyróżnienie podczas Rajdowego Ustronia. Fot. Miasto Ustroń

Na starcie Rajdu Walii Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak stanęli jako 
liderzy Rajdowych Mistrzostw Świata 2 (WRC2). Tą pozycję zapewnili sobie 
zwyciężając w swojej klasie wrześniowy Rajd Turcji. Na trudne i błotniste trasy 
jednego z najstarszych rajdów na świecie Kajto wybrał Volkswagena Polo GTI R5,  
z którym na Korsyce rozpoczął tegoroczny sezon w WRC 2. Rozpoczął udanie stając 
po raz pierwszy na podium po zajęciu 3. miejsca w klasyfikacji WRC2
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Kolejnym młodym Ustroniakiem, który 
osiągnął sukces w ostatnich miesiącach, 
jest Adaś Szydłowski. Ten 7 letni spor-
towiec od roku trenuje karate pod okiem 
trenera Bogdana Kubicy i jego kadry  
z Cieszyńskiej Szkoły Karate Kyokus-
hin. Jak mówi trener sekcja w Ustroniu 
działa z powodzeniem już od kilkunastu 
lat, początkowo była ona przeznaczona 
dla dorosłych, a rok temu otwarta została 
również sekcja dla dzieci i młodzieży. 
Klub ma w swym składzie aktualną Mi-
strzynię Polski oraz zawodników w Ka-
drze Narodowej, sukcesy klubowiczów 
doceniane są także w Cieszyńskim Ratu-
szu, a najlepsi sportowcy podczas Święta 
Trzech Braci otrzymują wyróżnienia za 
wybitne osiągnięcia. Poprzedni sezon był 
jednym z najlepszych w historii klubu,  
a od września ponownie ruszyły treningi 
zarówno w cieszyńskiej, jak i ustrońskiej 
sekcji. To właśnie zeszłoroczne osiągnięcia 
motywują do dalszych treningów również 
Adasia, który w pięknym stylu wywalczył 

w maju srebrny medal Pucharu Śląska  
w Rudzie Śląskiej w kategorii chłopców  
6 -7 lat w wadze +25 kg. Warto zaznaczyć, 
że w turnieju brało udział około 500 osób, 
więc to bardzo dobry wynik. Z rozmowy 
z jego trenerem i prezesem klubu Bogda-
nem Kubicą dowiedziałam się, że Adaś 
jest chłopcem wyjątkowo zdyscyplino-
wanym, ambitnym, zdeterminowanym  
i rezolutnym jak na swój wiek. Od po-
czątku mocno angażował się w treningi, 
a to były jego pierwsze zawody w których 
mógł wystartować w swojej kategorii wie-
kowej, ponieważ generalnie na turniejach 
takiej kategorii nie ma, więc wcześniej 
musiał mierzyć się z przeciwnikami 2-3 
lata starszymi od siebie. Tym razem chło-
piec spróbował więc sił w swoim przedzia-
le wiekowym i sprawdził się osiągając bar-
dzo dobry wynik. Karate Kyokushin jest 
sportem pełnokontaktowym, więc zajęcia 
dla dzieci i młodzieży nieco różnią się od 
tych dla dorosłych. Dla zachowania środ-
ków ostrożności młodsi pasjonaci walczą 

w ochraniaczach, kaskach i osłonach, co 
nie jest przewidziane dla seniorów. Jest to 
również wyjątkowo wymagający sport, 
a obecna popularność karate sprawia, 
że bez pełnego zaangażowania ciężko 
byłoby taki wynik osiągnąć. Najbliższe 
zawody Adasia to turniej 26 października  
w Bielsku-Białej i można powiedzieć, że to 
kolejne wyzwanie i skok na głęboką wodę, 
bo zawody odbędą się w formule pełnoza-
kresowej, bez ograniczenia stosowanych 
technik. Jest to więc kolejne wyzwanie 
zarówno dla trenera, młodego sportowca 
jak i dla jego rodziców, którzy również 
są zaangażowani i bardzo wspierają go 
w pasji. 3 treningi tygodniowo w grupie, 
dodatkowe treningi indywidualne oraz 
ćwiczenia w domu to dużo obowiązków 
dla całej rodziny. Adaś jest bardzo uspor-
towionym dzieckiem, a jego sprawność 
fizyczna zaskakuje czasem nawet trenera. 
Jedyne, co musi jeszcze przećwiczyć, to 
szeroki uśmiech, gdy staje na podium. 
                       Karolina Francuz

AMBITNY, 
ZDETERMINOWANY  

I REZOLUTNY

40/2019/9/R

Początek roku szkolnego to rów-
nież początek zajęć pozalekcyjnych,  
a w naszym mieście znajdziemy całą 
gamę dodatkowych sposobów na spę-
dzanie wolnego czasu dedykowaną 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
Są zajęcia dla artystów, miłośników 
kuchni, moli książkowych i oczywiście 
dla sportowców, a we wszystkich tych 
dziedzinach reprezentanci przynoszą 
miastu dumę swoim zaangażowaniem  
i osiągnięciami.

W ubiegłym tygodniu pisząc o Biegu Rokity 
zamieściliśmy zdjęcie Joanny Gwiazdow-
skiej, podpisując je błędnie imieniem  
i nazwiskiem Anny Chowaniok – najlepszej 
ustronianki biegu, która zajęła 5. miejsce 
w klasyfikacji kobiet i 34. w klasyfikacji 
open. Przepraszamy za pomyłkę obie panie 
i czytelników. 

Adaś po jednym z treningów w SP2 w Ustroniu.

KOSZYKARSKA LIGA WOJEWÓDZKA 
MŁODZICZEK MŁODSZYCH 

(Śląsk - grupa II) - etap I - 2019/2020
17.10.2019
 TRS Siła Ustroń - Zagłębie II Sosnowiec 
07.11.2019
 TRS Siła Ustroń - MKS Czechowice-Dziedzice 
28.11.2019
 TRS Siła Ustroń - UKS Orzeł Jaworzno 
Mecze odbywają się w sali gimnastycznej SP-2 
Ustroń
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. (33)854-
53-98. 

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

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

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

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

Brykiet bukowy, buk suchy 
workowany, drewno podpałko-
we – kartony, węgiel groszek 
workowany. (33) 854-47-10.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie scho-
dów. Tanio! 666-989-914. 

Sprzątanie i mycie grobów, che-
miczne czyszczenie tapicerek 
meblowych. 691-265-796.

Pokój z łazienką, umeblowany 
na dłuższy okres wynajmę. 505-
201-564.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

SOCJOLOGICZNY RAJ
We wrześniu przebywali w Ustroniu studenci socjologii Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, którzy prowadzili badania na temat: świa-
domości lokalnej historii. Zaprosiła ich w rodzinne strony Grażyna 
Kubica-Heller, socjolog i antropolog. Mieszkanka naszego miasta 
pracuje w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii 
UJ. W kręgu jej zainteresowań znajduje się m.in.: problematyka 
mniejszości kulturowych. Jest pasjonatką ziemi cieszyńskiej z całą 
jej złożonością narodowościowo-wyznaniową. Tą pasją chciała 
zarazić swoich studentów. Przez kilka dni młodzi ludzie rozmawiali  
z ustroniakami o sprawach społecznych, kulturalnych, historycz-
nych. Pytali o dzieje rodziny, przynależność do kościołów, do-
świadczenia wojny, konflikty występujące w społeczności lokalnej. 
Ankiety były całkowicie anonimowe, a na ich podstawie ma powstać 
wydawnictwo, ukazujące skomplikowany społecznie krajobraz 
Śląska Cieszyńskiego.

ZAJRZEĆ W SIEBIE
Końcem września o Mateuszu Malinie z Ustronia można było 

wiele przeczytać w Internecie. Mieszkaniec naszego miasta za-
jął drugie miejsce podczas prestiżowych zawodów Triple Depth  
w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu, które odbyły się w Dahab 
w Egipcie. Nowicjusz wśród zawodników w dwóch konkurencjach 
został pokonany jedynie przez niekwestionowanego faworyta, Ro-
sjanina Aleksa Mołczanowa, a w trzeciej konkurencji nawet pokonał 
najważniejszego rywala.

TYCZKARKI NA PODIUM
W ustrońskiej sekcji lekkiej atletyki powoli dobiega koniec se-

zonu sportowego. Nasi młodzi zawodnicy MKS Ustroń uzyskali 
znakomite wyniki. Młodzicy na Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach (13.09) zdeklasowali swoich rywali zajmując całe podium. 
I tak w skoku o tyczce zwyciężyła Aneta Molek wspaniałym re-
kordem życiowym (3.40 m). Monika Cyganek uplasowała się na 
2 miejscu (3,00 m) a trzecią lokatę zajęła Natalia Krysta (2,30 
m). Na 6 miejscu znalazła się Karolina Górniok (2,10 m), a wy-
stępująca poza konkursem, ze względu na młody wiek Paulina 
Lederer ustanowiła nowy rekord życiowy 2,30 m.  Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 8.10.2009 r.

10.10 16.00 Liga Śląska Koszykówki, Mecz TRS „Siła” Ustroń – IS 
   Bujok Wisła, SP – 2
10.10 17.00 II Rzeczpospolita na Śląsku Cieszyńskim – debata,  
   MDK „Prażakówka”, sala nr 7
11.10 10.00 Dzień Edukacji Narodowej dla emerytowanych  
   nauczycieli, MDK „Prażakówka”
11-13.10   Oktoberfest – Bar „Utropek”
12.10 9.00 Turniej Piłki Ręcznej o Memoriał Renaty Miksa 
   -Rottermund i Jerzego Kowalczyka, SP-1
12.10 13.00 Wyścig kolarski o puchar Równicy, start na rynku
15.10 17.00 Spotkanie z dr Anetą Sokół na temat „Książka lute- 
   rańska po 1989 r.”, parafia ewangelicka
15. 10 18.00 Koncert Grupy Mocarta, MDK „Prażakówka
16.10 17.00 Spotkanie z Emilią Dudek w ramach UTW na temat 
   „Muzungu w Ugandzie i Rwandzie”, Muzeum Ustrońskie
19.10 11.00 Festiwal Kulinarny, rynek
19.10 15.00 IV Liga Śląska, mecz KS Kuźnia Ustroń – TS Podbeskidzie 
   B-B II, stadion Kuźni
19.10 15.00 Klasa A Skoczów, mecz KS Nierodzim – KP Beskid 
   Skoczów II, stadion w Nierodzimiu
19.10 18.00 Koncert młodych talentów, MDK „Prażakówka”
21.10 11.00 Święto drzewa , Kolej Linowa „Czantoria”
25.10 17.00 Finisaż wystawy „Śląsk Cieszyński w teleobiektywie 
   2018”, Muzeum Ustrońskie
26.10 18.00 Koncert trzech tenorów, MDK „Prażakówka”

10.10     Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1      tel. 856-11-93
11-12.10 Lawenda     ul. Skoczowska 137    tel. 855-10-14
13-14.10 Centrum     ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
15-16.10 Pod Najadą     ul. 3 Maja 13     tel. 854-24-59
17-18.10 Na Szlaku     ul. 3 Maja 46      tel. 854-14-73

DYŻURY APTEK

Czysta radość.                                                          Fot. K. Francuz

2.10.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.: 
Wykonanie i wdrożenie modułu „e-Bezpieczeństwo CZK” wraz  
z dostawą urządzeń realizowanego w ramach projektu pn. „Cyfro-
wy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego  
z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II 
Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług pub-
licznych – termin składania ofert – do dnia 10.10.2019 do godziny 10:00.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

PRZETARGI
www.ustron.bip.info.pl

 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 
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Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.                                  Fot. W. Suchta                              

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) na dwóch lub czterech kołach,  

8) królewskie wierzchowce, 9) zjawiska pogodowe w róż-
nych częściach świata, 10) pieniądze odłożone w banku,  
12) na męskiej szyi, 14) nasza planeta, 15) propozycja,  
16) popularna rybka akwariowa, 19) księstwo w Pire-
nejach, 22) grupa jeźdźców, 23) negatywne załatwienie 
sprawy, 24) gatunek literacki.

PIONOWO: 2) podobno na wierzch wypływa, 3) cenny 
minerał, 4) wojskowy porządek, 5) straszy w Krakowie, 
6) miejsce spędu bydła lub wieś w Opolskiem, 7) męski 
w bok, 11) piastunka, 13) cukier najwyższej czystości, 
17) u boku lwa, 18) królewski klub z Madrytu, 20) drobna 
moneta w dawnej Grecji, 21) starożytne państwo semickie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 18 października.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 38 

GRZYBOBRANIE   
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Grażyna Drózd 
z Ustronia, ul. Źródlana. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

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

Kącik Szachowy – rozwiązanie z GU nr 39: Hc3

40/2019/10/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

przyczynił się Adam Mickiewicz, który w księdze IV „Pana 
Tadeusza”, wspominając drzewa moje ojczyste i wymieniając 
m.in. słynny litewski dąb Baublis czy czarnoleską lipę Jana Ko-
chanowskiego, użył sformułowania pomniki nasze. 

Na terenie Gminy Cieszyn według stanu na koniec 2018 r. 
znajduje się 47 pomników przyrody, zarówno pojedynczych 
okazów, jak i grup. Łącznie tą formą ochrony objętych zostało 
100 drzew, należących do 25 różnych gatunków. W książce można 
odnaleźć nie tylko podstawowe dane dotyczące lokalizacji i roz-
miarów poszczególnych drzew pomnikowych wraz z ich aktualną 
dokumentacją fotograficzną, ale również szereg informacji, map 
i zdjęć o charakterze historycznym. Zamieszczono tam informa-
cje, że najstarszym drzewem Cieszyna jest lipa przy Kościele 
Jezusowym mająca około 270 lat, zaś okazały jesion wyniosły 
rosnący po zachodniej stronie Góry Zamkowej jest największym 
pod względem obwodu i zasięgu korony. 

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna pięknych 
fotografii cieszyńskich pomników przyrody, których autorem  
w przeważającej części jest Marek Fiedor. Wszyscy przybyli na 
spotkanie otrzymali bezpłatnie egzemplarz książki, która wzbu-
dziła wielkie zainteresowanie, przecież drzewa towarzyszą nam 
przez całe życie, od kołyski po grób, stanowią też stały element 
otaczającego nas krajobrazu. Nie sposób opisać wszystkich 
funkcji, które pełnią drzewa, wycenić ich znaczenia dla naszej 
planety i dla każdego organizmu, w tym człowieka i rozwoju jego 
cywilizacji. Można mówić o zdrowiu, gospodarce, przemyśle  
i bioróżnorodności, jednakże wszystko to byłoby za mało. Po-
wodów, dla których należy chronić drzewa jest zdecydowanie 
więcej, o czym warto pamiętać nie tylko w dniu 10 października, 
kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa.

                                                          Lidia Szkaradnik

NIEZWYKLI 
ŚWIADKOWIE 
PRZESZŁOŚCI 

(cd. ze str. 10)



16   Gazeta Ustrońska                                                                                           10 października 2019 r.

    Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Delikatesy Centrum Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek 
Lipowiec, PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek  
biblioteki), tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl / Nakład: 1200 egzemplarzy/ Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: http://
gazeta.odo.ustron.pl /Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tek-
stów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o. o. 
ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 36 65, e-mail: biuro@drukarniamodena.pl. 

Numer zamknięto: 7.10.2019 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 14.10.2019 r.

1 APN Odra Wodzisław 9 19 23:11 
2 MKS Czechowice-Dziedzice 9 19 23:13 
3 LKS Unia Książenice 9 19 23:14 
4 LKS Czaniec 9 18 12:7 
5 KP GKS II Tychy S.A. 9 17 21:12 
6 LKS Goczałkowice-Zdrój 9 15 15:11 
7 TS Podbeskidzie II BB. 9 14 16:17 
8 LKS Drzewiarz Jasienica 9 13 16:16 
9 KS Kuźnia Ustroń 9 12 19:17 
10 KS Polonia Łaziska Górne 9 12 12:14 
11 KS Spójnia Landek 9 11 11:12 
12 LKS Bełk 9 10 16:26 
13 MKP Odra Centrum Wodzisław 9 9 12:24 
14 GKS Radziechowy-Wieprz 9 8 16:17 
15 LKS Wilki Wilcza 9 7 11:18 
16 KP Beskid Skoczów 9 1 12:28 
  
  

Był to kolejny czwarty mecz przegra-
ny przez Kuźnię. W sezonie rozgrywek 
2017-18 kuźnia po 9 kolejkach spotkań 
miała 11 pkt., a jak pamiętamy wówczas  
w końcówce musiała walczyć o utrzyma-
nie się w IV lidze. Przed rokiem tych punk-
tów miała 16 i zajmowała czołowe miejsca  
w tabeli. Był to piąty mecz z Goczałko-
wicami w historii występów Kuźni w IV 
lidze, dwa wygrała Kuźnia, dwa Goczał-
kowice i jedno spotkanie zakończyło się 
remisem.

Poziom drużyn wyrównany, przy czym 
kibice Kuźni liczyli na przełamanie złej 
passy swego zespołu. Niestety w 11 min. 
Dariusz Rucki ewidentnie fauluje w polu 
karnym, a gdy sędzia odgwizduje rzut 
karny dla Goczałkowic, nikt nie protestu-
je. Po celnym strzale przegrywamy 0:1.  
W 15 min. zawodnik Goczałkowic Damian 
Baron podbija piłkę i ten lob przelatuje nad 
naszym bramkarzem i wpada do siatki. Na 
widowni zdania były podzielone. Jedni 
uważali, że to błąd bramkarza, drudzy, że 
był to strzał życia Barona. Można powie-
dzieć, że jedni i drudzy mieli rację. 

Po strzeleniu drugiej bramki Goczał-
kowice nie wycofują się do obrony, ale 
starają się jak najdłużej przetrzymywać 
piłkę między 40 a 60 metrem od własnej 
bramki. Kuźnia sporadycznie dochodzi do 
głosu, ale próby szybkich kontr załamują 
się przed polem karnym rywali. Najlepsze 
okazje do strzelania bramki Kuźnia miała 
w końcówce pierwszej połowy, ale nie 
udało się trafić do siatki Michaiłowi Ła-
wrukowi, natomiast strzał Maksymiliana 
Wojtasika odbił się od słupka.

Niewiele zmienia się w drugiej poło-
wie. Goczałkowice grają swoje, Kuźnia 
stara się odrabiać straty, ale robi to coraz 

bardziej chaotycznie. O ile nasi rywale 
potrafią rozgrywać od jednej linii bocznej 
do drugiej, to z drugiej strony są momenty, 
że dziesięciu piłkarzy Kuźni znajduje się 
na jednej czwartej boiska, bo tam właśnie 
jeden z piłkarzy Kuźni jest przy piłce  
i wszyscy liczą na podanie. W gąszczu nie-
wiele da się zrobić, co bardzo odpowiada 
rywalom, którzy jednak po zdobyciu piłki 
rozbiegają się, każdy na swoją pozycję.

W 66 min. na boisko wchodzi Adrian 
Sikora i wnosi do gry Kuźni nieco wigoru. 
Nasz zespół zaczyna przeważać. W 68 
min. A. Sikora pobiegł za bramkarzem 
interweniującym przy końcowej linii,  
a że ten chciał zyskać na czasie, to prze-
trzymywał piłkę, jednak tak nieudolnie, że 

odebrał mu ją A. Sikora i strzelił do pustej 
bramki. Teraz Kuźnia zaczyna przeważać, 
stwarza sobie sytuacje podbramkowe,  
a gdy w 85 min. strzał M. Wojtasika od-
bija bramkarz, A. Sikora jest na miejscu  
i pewnie strzela wyrównując na 2:2. Gdy 
w pierwszej połowie przy stanie 0:2, je-
den z kibiców, taki z bródką, najbardziej 
wierzący w naszych piłkarzy, prorokował, 
że zakończy się naszą wygraną 3:2, wy-
śmiano go. Przy stanie 2:2 patrzono już na 
niego z uznaniem, bo dla wszystkich było 
jasne, że kolejna bramka wisi na włosku. 
I wisiała, bo Kuźnia rozluźniła obronę,  
a wykorzystały to Goczałkowice strzela-
jąc zwycięską bramkę w 87 min. Kuźnia 
ponownie rzuca się do ataku, co mogło 
się skończyć bramką, ale dla Goczałko-
wic, gdy to piłkarz tej drużyny znalazł się  
w pozycji sam na sam z bramkarzem  
w ostatniej minucie spotkania.

Można stwierdzić, że kibic z bródką 
trafnie wytypował, że padnie 5 bramek, co 
jest największym sukcesem ustroniaków 
w tym meczu.                Wojsław Suchta

TRAFIONE PIĘĆ BRAMEK
KS Kuźnia Ustroń - LKS Goczałkowice 2:3 (0:2)

5 października piłkarze Kuźni Ustroń podejmowali drużynę z Goczałkowic. Pogoda 
fatalna, przejmujący chłód i padający deszcz. Na trybunach około stu najwierniej-
szych kibiców.

Strzał życia.                                                            Fot. J. Pustelnik

Sikora strzela bramkę na 1:2.                                                              Fot. W. Suchta  


