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W numerze m.in.: Dni Ja-
kubowe, Akcja „Pomóż-
my Piotrowi”, Spotkanie  
w Czytelni Katolickiej, 
Sportowe i taneczne do-
konania ustroniaków, 
Jak walczyć ze ślima-
kami,  Naleśniki  ina -
czej, Legenda o Skalicy,
Z buta i na kole. 

(cd. na str. 13)
Umiejętności zawodników były spektaku-
larne.                                  Fot. K. Francuz

Tegoroczne lipcowe niebo zachwyca różnorodnością ciekawych zjawisk astronomicznych. Więcej na str. 2.                            Fot. K. Francuz

POGODA 
DO KOSZA

Początkowo turniej miał odbyć się na 
boisku w parku Kościuszki nad Wisłą, 
jednak z powodu niesprzyjających wa-
runków rozgrywki przeniesiono do SP1.  
Choć pogoda postanowiła pokrzyżować 
nieco plany organizatorów, to nic nie było 
w stanie popsuć humorów startującym.  
I tak w piątek o godz. 17 na hali SP1 
rozpoczął się turniej 1 vs 1. Najlepszy  
w zmaganiach okazał się Mateusz Żebrok 
z Żor, który na co dzień trenuje w WKK 

W miniony weekend miastem zawład-
nęła koszykówka. Wszystko za sprawą 
turnieju „Streetball, Królowie Ulicy”, 
który odbył się u nas już po raz trzeci. 
Wydarzenie przyciągnęło sportowców 
z całego kraju, a trwające dwa dni 
rozgrywki wzbudziły spore zaintereso-
wanie i wiele emocji.
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fundamenty tej budowli, co 
było sporą sensacją.

Na drodze ekspresowej S-52 
Cieszyn – Bielsko-Biała znaj-
duje się 15 przejazdów awa-
ryjnych. Jeden z nich powstał 
w  Międzyświeciu. Wszystkie 
są odpowiednio oznakowane  
i służą w razie potrzeby służ-
bom ratunkowym. Na ekspre-
sówce zdarzają się co pewien 
czas groźne wypadki, stąd bar-
dzo ważny jest jak najszybszy 
dojazd ekip ratowniczych.  

Nie odbędą się zaplanowane 
na 6 września dożynki gminy 
Strumień. Gospodarzem tego-
rocznego święta plonów miało 
być sołectwo  Zbytków. Impre-
zę odwołano z powodu zagro-
żenia koronawirusowego.           
                           (nik)

Wakacyjna Akademia Kultury 
na czas lata działa w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wiśle. 
Ostatnio odbył się wykład, pod-
czas którego w świat artystów 
plastyków zabrał słuchaczy 
dr Michał Kawulok, historyk 
sztuki z Muzeum Beskidzkie-
go. Opowiedział o artystach  
i architektach, którzy w latach 
międzywojennych tworzyli 
pod Baranią Górą. 

Do końca wakacji w galerii 
Miejskiego Centrum Kultu-
ry ARTadres na skoczowskim 
rynku, prezentowana jest wy-
stawa pt. „ForMy Małgorza-
ty Fober”. Artystka pochodzi  
z Cieszyna, doktoryzowała 
się na Wydziale Artystycz-
nym Uniwersytetu Śląskiego, 
ale jest absolwentką Szkoły 
Sztuk Pięknych w Zakopanem 

i Wydziału Rzeźby i Działań 
Przestrzennych Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Do 
obejrzenia są fotografie. 

Od momentu ogłoszenia sta-
nu epidemii koronawirusowej, 
w powiecie cieszyńskim nie 
ubywa osób, u których test dał 
pozytywny wynik. Na koniec 
minionego tygodnia (19 lipca), 
wedle danych cieszyńskiego 
sanepidu, w sumie zakażo-
ne były 1322 osoby (tydzień 
wcześniej 1254). Co jednak 
ważne, 1092 osoby ozdrowiały. 
Zgonów było 32.   

Ponad półtora wieku temu wy-
budowano w Skoczowie syna-
gogę. Fakt istnienia żydowskiej 
świątyni upamiętnia pomnik 
wzniesiony na tzw. Małym 
Rynku. Archeolodzy odkopali 

to i owo
z 

okolicy

Swoje setne urodziny 15 lipca 
świętowała Helena Górniak  
z Goleszowa. Gratulacje, ży-
czenia i kwiaty przekazali wójt 
gminy Goleszów Sylwia Cie-
ślar i Przewodniczący Rady 
Gminy Goleszów, Karol Li-
powczan. Sędziwa jubilatka 
doczekała 18 wnuków... i 18 
prawnuków. Cieszy się dobrym 
zdrowiem. 

(cd. ze str. 1)

*  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

RAZ NA 6800 LAT

Tegoroczny lipiec ma wiele do zaofe-
rowania miłośnikom nocnych obserwacji 
nieba. Przede wszystkim jest to unikalna 
sposobność do podziwiania  gołym okiem 
komety C/2020 F3 Neowise. Kometa, która 

trów. Komety to ciała niebieskie, których 
jądra zbudowane są z „brudnego” lodu, 
zawierającego domieszkę materii w postaci 
pyłu. Gdy kometa zbliża się do Słońca,  
z jądra wyparowuje większa ilość gazów, 
która tworzy charakterystyczny ogon, 
nazywany również warkoczem. Neowise 
należy wypatrywać późnym wieczorem 
nad północnym horyzontem. Dotychczas 
była widoczna w gwiazdozbiorze Woźnicy 
i na tle konstelacji Rysia, a do końca lipca 
znajdzie się w gwiazdozbiorze Wielkiej 
Niedźwiedzicy.

Na początku miesiąca  miało miejsce 
również półcieniowe zaćmienia księ-
życa oraz Obłoki Srebrzyste. Zjawisko  
z pogranicza astronomii i meteorologii to  
w istocie chmury tworzące się nad Arktyką 
na wysokości 90-100 km. W sprzyjają-
cych warunkach oświetleniowych działają 
jak wielkie zwierciadło zawieszone nad 
biegunem północnym i odbijają w naszą 
stronę światło słoneczne... z drugiej strony 
planety! W czasie letnich nocy możemy 
wypatrywać ich nisko nad północnym 
horyzontem. Świecą wtedy subtelnym, 
błękitno-srebrnym blaskiem. Od 12 lipca 
powoli na intensywności zyskuje też rój 
meteorów z grupy Perseidów. Maksimum 
roju można będzie obserwować dopiero 
w sierpniu, jednak już teraz wprawni obser-
watorzy mogą zobaczyć spadające gwiazdy 
w obrębie gwiazdozbioru Kasjopei.

Na „polskim niebie” zobaczymy też 
majestatyczne przeloty Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (ISS), która ma jasność 
większą niż najjaśniejsze gwiazdy nocnego 
nieba. Krąży po niskiej orbicie, przebiega-
jącej około 400 km nad naszymi głowami, 
a jednego obiegu wokół naszej planety do-
konuje co około 90 minut. Co jakiś czas jej 
orbita układa się w taki sposób, że widać ją 
jako bardzo jasny punkt przemieszczający 
się na nocnym niebie. Na dodatek tworzy 
teraz malownicze konfiguracje z równie 
wyjątkowo jasnymi planetami – Jowiszem 
i Saturnem – które są widoczne nisko nad 
południowo-wschodnim horyzontem.

                                 Karolina Francuz

została odkryta 27 marca 2020 roku dzięki 
pracującemu w kosmosie teleskopowi Neo-
wise, najbliżej ziemi znalazła się w dniu 
wydania numeru, czyli 23 lipca. Obiekt 
zbliżył się na odległość 103,5 mln kilome-

*  *  *

Jasna gwiazda ze świecącym ogonem od wieków fascynowała i przerażała, a ludzie przy-
pisywali jej niezwykłe znaczenie. Miała mieć wpływ na życie i zapowiadać zbliżające się 
groźne wydarzenia lub zmiany.                                                                       Fot. K. Francuz

W tym roku lipcowe noce zachwycają. Pierwszy miesiąc wakacji przywitał nas niezwykłymi 
zjawiskami, które urozmaicą i tak wyjątkowo bogaty pejzaż nieba widocznego w naszej 
szerokości geograficznej. Przez cały okres trwania tzw. „białych nocy” z terenu Polski oglą-
dać możemy między innymi przelot komety Neowise. Warto skorzystać i spojrzeć w górę... 
kolejna okazja w końcu dopiero za 6800 lat!
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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

30/2020/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Małgorzata Heller  lat  59  ul. Wesoła
Danuta Brózda  lat  82  ul. Skoczowska
Małgorzata Kozok  lat  60  ul. Ogrodowa
Józef Polok   lat  84  ul. Katowicka

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  47 857-38-10 
  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
Poradnia Rodzinna 
Mickiewicza 1. 537 071 063
  33 333 60 61
  33 333 60 63
Salus 730 300 135  
   33 333 40 35
Medica 33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska 
NZOZ Nierodzim
  33 854 23 50

*   *   *
LETNIA SZKOŁA BIBLIJNA

Ojcowie dominikanie z Ustronia zapraszają na V edycję Letniej 
Szkoły Biblijnej, która odbędzie się od 3 do 8 sierpnia.

Tegoroczną edycję Szkoły Biblijnej poprowadzi wybitny bi-
blista ks. dr hab. Adam Kubiś. 

https://www.kul.pl/ks-dr-hab-adam-kubis,art_40104.html 
https://pracownik.kul.pl/adam.kubis/wiecej 
https://pracownik.kul.pl/adam.kubis/dorobek 
Temat tegorocznej Szkoły Biblijnej: „Ewangelia i Listy św. 

Jana”. 
Zapisy w zakrystii kościoła dominikanów w Ustroniu – Her-

manicach (ul. Dominikańska 14) lub poprzez stronę internetową.
W zajęciach Szkoły Duchowości i Szkoły Biblijnej będzie 

można wziąć udział za pośrednictwem internetu, ale tylko po 
wcześniejszym zapisaniu się. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej i profilu facebookowym.  

*   *   *

AKCJA KRWIODAWSTWA 
"ODDAJ KREW"

Zapraszamy na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 
w Ustroniu w dniu 27 lipca od godz. 9.00 do 14.30.

Aby oddać krew należy być zdrowym. Dawcami mogą zostać 
osoby w wieku 18 - 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg.

Przed oddaniem krwi proszę pamiętać o:
- zabraniu ze sobą dowodu tożsamości;
- lekkim posiłku (nie zaleca się spożycia takich produktów jak 

np.: kiełbasa, pasztet, tłuste mięso, rosół, śmietana, mleko, masło, 
oraz jajka i ciasta z kremami). Szczegóły: www.rckik-katowice.pl 

ZBIERAMY MATERIAŁY 
DO KALENDARZA USTROŃSKIEGO

Redakcja „Kalendarza Ustrońskiego” prosi wszystkich stałych 
autorów artykułów oraz mieszkańców Ustronia, którzy po raz 
pierwszy chcieliby podzielić się z Czytelnikami swoimi wspo-
mnieniami, czy obecnymi pasjami i zainteresowaniami o przysyła-
nie tekstów wraz z fotografiami (najlepiej w formie elektronicznej) 
w terminie do 15 sierpnia na adres galeria@heczko.pl lub gazeta@
ustron.pl. Można też przynieść je osobiście do redakcji „Gazety 
Ustrońskiej” lub Galerii „Rynek”, a obie instytucje mieszczą się 
w budynku biblioteki – ul. Rynek 4. 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział 
w uroczystości pogrzebowej 

śp. Małgorzaty Heller
rodzinie, sąsiadom, znajomym, 

delegacjom oraz pozostałym uczestnikom pogrzebu

składają 
mąż wraz z dziećmi.

30/2020/1/N

*   *   *

26 LAPTOPÓW
Kolejne laptopy dla ustrońskich szkół – tym razem 26 sztuk.  

W sumie 50 nowych komputerów trafiło już do lokalnych pla-
cówek. Łączna kwota, która zainwestowana została w sprzęt 
dla szkół to 114 749,60 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

LETNIA SZKOŁA DUCHOWOŚCI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Ojcowie dominikanie z Ustronia zapraszają na I edycję Letniej 
Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej. Celem nowej inicjatywy 
jest zapoznanie się z różnymi drogami duchowości w Kościele 
katolickim. Pierwsza edycja poświęcona będzie jednej z naj-
ważniejszych dróg duchowości chrześcijańskiej – duchowości 
benedyktyńskiej, która nadal jest aktualna i cenna. Temat tego-
rocznych spotkań brzmi: „Modlić się jak benedyktyni. Duchowa 
droga św. Benedykta”. Spotkania poprowadzi benedyktyn z Tyńca 
o. Włodzimierz Zatorski, były opat, założyciel wydawnictwa 
Benedyktynów Tyniec, autor wielu książek i publikacji z zakresu 
duchowości. Termin Letniej Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej 
od 18 do 21 sierpnia.

*   *   *

*   *   *
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KOŚCIÓŁ JEST MIEJSCEM 
ODNAJDYWANIA

Podczas nabożeństwa na placu kościelnym tylko nieliczne osoby miały maseczki, widocznie 
pozostali uczestnicy traktowali wszystkich dokoła jako jedną wielką parafialną rodzinę. 
                                                                                                              Fot. L. Szkaradnik

W drugiej połowie lipca wierni parafii 
ewangelickiej przygotowują się do co-
rocznego święta założenia i poświęcenia 
kościoła Apostoła Jakuba Starszego, które  
w tym roku obchodzono 19 lipca po raz 
182. Szerokie grono osób zawsze anga-
żuje się z wielkim sercem, by ta ważna 
uroczystość, w której biorą udział nie tylko 
mieszkańcy Ustronia, miała wyjątkowy 
charakter. W tym roku ze względu na nadal 
trwającą pandemię koronawirusa zmieniły 
się możliwości uczestnictwa w nabożeń-
stwach kościelnych, gdyż podobnie jak 
w innych miejscach zgromadzeń nadal 
obowiązują obostrzenia sanitarne, lecz 
ze względu na to, że wszystkich uczest-
ników nie pomieściłby kościół, więc jak  
w poprzednich latach odprawiono również 
nabożeństwo na placu przykościelnym. 

Do tradycji należą organizowane po 
raz 37 Dni Jakubowe, które kojarzą się 
melomanom ze znakomitymi koncertami, 
wyczekiwanymi przez miłośników muzyki 
klasycznej. Uczestniczą w nich nie tylko 
mieszkańcy Ustronia, ale również wczaso-
wicze, którzy goszczą w naszym mieście. 

Koncerty poprzedzało niecodzien-
ne wydarzenie, a mianowicie w piątek  
o godz. 10.00 w kościele ap. Jakuba St. 
nastąpiło nagranie dla telewizji regional-
nej z Katowic nabożeństwa, które zostało 
potem wyemitowane w niedzielne popołu-
dnie. Było ono znakomicie przygotowane  
i przeprowadzone z udziałem wszystkich 
księży i licznej grupy zborowników, więc 
z pewnością stanowiło wizytówkę tej 
parafii, którą wszyscy zainteresowani 
mogli poznać podczas telewizyjnej emisji. 
Kazanie wygłosił proboszcz ks. radca Piotr 
Wowry, a oprawę muzyczną zapewnił 
Ustroński Chór Ewangelicki pod kierun-
kiem Szymona Staniszewskiego oraz ro-
dzina Gazdów (organy, skrzypce, trąbka). 

Piękna muzyka to najsubtelniejsza forma 
przekazu, która uwrażliwia na drugiego 
człowieka, uczy wzajemnej tolerancji  
i życzliwości, a ambitne koncerty wokalne 
czy instrumentalne są już w tej świątyni 
tradycją. W piątek Chór Wyższobramski 
z Cieszyna, który wielokrotnie gościł  
w tej parafii, zawsze potrafi zauroczyć 
słuchaczy zarówno pieśniami kościelny-
mi jak również repertuarem ludowym. 
Z kolei w sobotni wieczór koneserów 
muzyki poważnej uduchowił swą maestrią 
organista Daniel Strządała, grający utwory 
muzyków klasycznych, ale też własne 
kompozycje, a wydobył on z kościelnych 
organów cudowne dźwięki. Po koncercie, 
podobnie jak w latach ubiegłych, nastąpił 
występ trębacza Jakuba Gazdy z wieży 
kościelnej, który oczarował uroczymi 
melodiami zasłuchanych melomanów 
wpatrzonych w przestworza. 

A, że znakomitej muzyki nigdy za wie-
le, więc w niedzielny poranek kościół  
w świątecznej oprawie z otwartymi podwo-
jami zapraszał na koncert Diecezjalnej 
Orkiestry Dętej pod kierunkiem Adama 
Pasternego. Jej różnorodny, rytmiczny  
i pełen werwy program ma zawsze liczne 
grono wielbicieli. Z pięknym repertuarem 
religijnym wystąpił znów Ustroński Chór 
Ewangelicki pod kierunkiem Szymo-
na Staniszewskiego, a że chór o ponad 
120-letniej działalności stanowi jeden  
z atutów parafii, więc podobnie jak orkie-
stra zapewnił on oprawę muzyczną także 
podczas nabożeństwa zarówno w murach 
świątyni jak również na placu kościelnym. 

W niedzielnej uroczystości brali udział 
wszyscy ustrońscy księża z proboszczem 
ks. radcą Piotem Wowrym, który powitał 
uczestników i podziękował za zaangażo-
wanie parafian w wiele prac organizacyj-
nych, oraz przy wypieku parafialnych ko-

łoczy, cieszących się od lat wielką renomą 
i mających liczne grono nabywców. 

Podczas nabożeństwa w kościele miała 
miejsce piękna uroczystość chrztu i przy-
jęcia do grona parafian małego Gracjana, 
syna Anety i Kajetana Kajetanowicza, 
mistrza rajdów samochodowych. Chrztu 
dokonał proboszcz parafii. 

Natomiast podczas tych corocznych 
uroczystości zwyczajowo kazania wygła-
szają zaproszeni duszpasterze z innych pa-
rafii. W tym dniu w murach świątyni słowo 
Boże zwiastował ks. Marcin Brzóska  
z Cieszyna, a na placu kościelnym wy-
stąpił ks. dr Alfred Borski ze Skoczowa. 
Obaj księża do świątecznego rozważania 
przyjęli słowa z 5 Ks. Mojżeszowej (r. 7). 

W kościele ks. podkreślił, że: Świętu-
jemy dzisiaj razem. Jest nam dane prze-
żywanie społeczności ze sobą, a przede 
wszystkim z naszym Bogiem. Myślę, że  
w tym roku w szczególny sposób to doce-
niamy, że możemy świętować, że może-
my dzisiaj drzwi tego kościoła otworzyć  
i wspólnie wsłuchiwać się w to wspaniałe 
Boże słowo. (...) Zwyczajowo kościół na-
zywamy domem Bożym, domem modlitwy, 
a ja dzisiaj chciałbym nazwać to miejsce 
jeszcze inaczej i myślę, że się ze mną zgo-
dzicie, że kościół jest miejscem odnajdy-
wania. Bo czyż wielu z was nie złoży dzisiaj 
świadectwa, że tu w tych murach Bóg mnie 
odnalazł, bo to jest miejsce mojego chrztu, 
bo tu mnie Bóg odnalazł, gdy stałem przed 
ołtarzem w dniu mojej konfirmacji, tu mnie 
odnalazł, kiedy było mi źle w życiu i kiedy 
świętowałem radosne momenty. Tu Bóg 
odnalazł mnie i tu ja odnalazłem Boga.

Natomiast na placu kościelnym ksiądz 
w kazaniu przypomniał początki ustroń-
skiej i skoczowskiej parafii i zaznaczył, 
że miejscowa parafia jest starsza od tej 
sąsiedniej o 28 lat i jest zarazem jak-
by matką skoczowskiej, gdyż z niej się 
ona częściowo wywodzi. Następnie ks.  
powiedział m.in. Czy patrząc na dzieje 
waszej ustrońskiej parafii dostrzegacie 
ten ogrom Bożego błogosławieństwa? Bo 
my osoby z zewnątrz na pewno wyraźnie 
to widzimy. Być może jest nam to łatwiej 
oceniać, ale już na pierwszy rzut oka wi-
dać, że Wasz kościół i budynki parafialne 
są w znakomitej lokalizacji i świetnej kon-
dycji. Są zadbane i dobrze utrzymane. (...) 
Wiele też się robi, aby wizerunek parafii 
był jak najbardziej pozytywny. Skoro chce 
się pozyskiwać ludzi dla słowa Jezusa, 
to trzeba zaczynać od dawania dobrego 
świadectwa.(...)

Życzymy Wam, by jego błogosławień-
stwo było stale związane z tym miejscem 
i towarzyszyło tym wszystkim, którzy prze-
stępują progi tego kościoła. Niech ten koś-
ciół i Wasza parafia będą widocznymi zna-
kami Bożej obecności i błogosławieństwa. 
Niech to miejsce będzie zaproszeniem 
dla tych wszystkich, którzy pogubili się  
w tym życiu i których kompas życia prze-
stał pokazywać na Jezusa Chrystusa.  
W tych trudnych czasach pandemii, które 
przecież mogą być widocznym znakiem 
czasów ostatecznych z jeszcze większą 
gorliwością przestrzegajcie Bożych przy-
kazań. 

                                    Lidia Szkaradnik
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CIEKAWE 
KSIĄŻKI 

ZA GROSZE

KOLEJNA 
KOLIZJA NA 

KATOWICKIEJ
14 lipca około godziny 12:20 miała 

miejsce kolizja drogowa na skrzyżowaniu 
ul. Katowickiej z ul. Cieszyńską. 83-letni 
mieszkaniec naszego powiatu, kierujący 
pojazdem marki Reno Clio, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu. W wyniku tego 
doszło do zderzenia z 64-letnią miesz-
kanką naszego powiatu, kierującą Citro-
enem C3. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał,  
a sprawca został ukarany mandatem. Po-
nadto policja zatrzymała dowody rejestra-
cyjne obu pojazdów.                              (kfz)

W tym roku pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej ponownie organi-
zują kiermasz książek używanych. Na 
sprzedaż wystawiane są tytuły poda-
rowane przez czytelników, których nie 
wprowadza się do księgozbioru, gdyż 
biblioteka posiada już takie pozycje. Za 
nie więcej niż kilka złotych można kupić 
powieści, książki kulinarne, książki dla 
dzieci i młodzieży, podręczniki, albumy, 
poradniki, tomiki wierszy, a nawet całe 
serie książkowe. Kiermasz odbywa się  
w każdy pogodny piątek do końca wakacji 
w godz. 9:00 -13:00.                             (kfz)

Przykłady zasobników na wodę deszczową, które mogą być nie tylko bardzo użyteczne, ale również dekoracyjne.      Fot. Barbara Siekierka

 Fot. Cieszyn i okolice – informacje drogowe



6                                                                                        23 lipca 2020 r.

WYBÓR DROGI 
CHRZEŚCIJAŃSTWA

Stali uczestnicy spotkań w Czytelni 
Katolickiej zapewne niecierpliwie czekają 
na kolejne możliwości zapoznania się z in-
teresującą problematyką. Ciekawe imprezy 
były też zawsze okazją, by spotkać się ze 
znajomymi i porozmawiać o codziennych 
sprawach. Tymczasem obostrzenia zwią-
zane z koronawirusem, uniemożliwiły tę 
działalność. Na szczęście znów można 
powrócić do dawnej aktywności, więc 
nieustraszony i dziarski wykładowca An-
drzej Georg w sobotę 11 lipca zaprosił na 
wykład na temat „Św. Benedykt wzorem 
dla współczesnego chrześcijaństwa – opcja 
Benedykta, czy żołnierze Gedeona?” Na 
spotkanie przybyli jedynie stali uczest-
nicy z radną powiatową Anną Suchanek, 
lecz całodniowy intensywny deszcz mógł 

doprawdy zniechęcić do wyjścia z domu. 
Uczestników powitał ks. proboszcz Wie-
sław Bajger, zmawiając modlitwę i ży-
cząc, by to spotkanie było z pożytkiem 
dla duszy.

Następnie A. Georg przybliżając po-
stać św. Benedykta i jego działalność 
podkreślił, że „jedną z największych nie-
sprawiedliwości w ocenie średniowiecza 
jest oskarżanie epoki o zaprzepaszczanie 
dorobku starożytnych filozofów. Kościół  
w średniowieczu był wielkim odnowi-
cielem myśli starożytnej. Cały zakon 
benedyktynów zajmował się karkołomną 
misją przepisywania ksiąg ze starych 
manuskryptów na nowe, aby je ocalić  
i skopiować do szerszego użytku. Na prze-
strzeni setek lat dziesiątki tysięcy mnichów 

poświęciło swoje życie na kaligrafowanie 
pustych ksiąg treściami z dziel Arysto-
telesa, Platona, Seneki i wielu innych, 
dokonywało tłumaczeń i szukało najbar-
dziej oryginalnych i pierwotnych wersji,  
a przecież ich praca była tylko jednym, 
choć nieocenionym, ogniwem dziejowej 
roli Kościoła. Na kanwie ich mrówczej 
pracy inne zakony i średniowieczne uni-
wersytety mogły później przetwarzać 
wiedzę i robić z niej praktyczny użytek”.

Ostatnio została opublikowana w Polsce 
książka „Opcja Benedykta”, amerykań-
skiego pisarza religijnego Roda Drehera, 
który od lat analizuje stan współczesnej 
cywilizacji i próbuje odpowiedzieć na 
pytanie, jak chrześcijanin ma żyć w nie-
chrześcijańskim świecie. 

W świecie, który odrzucił Boga, chrześ-
cijanie muszą znaleźć sposób nie tyl-
ko na przetrwanie, ale na wypełnianie 
Chrystusowego nakazu głoszenia Dobrej 
Nowiny. Ludzie wierzący stanęli przed 
dylematem, jak w antychrześcijańskim 
środowisku zachować wiarę? Jedną z dróg 
jest zamknięcie się na świat w „oblężonych 
twierdzach”. Jednak problem takiego wyj-
ścia polega na tym, że tracimy jeden z naj-
ważniejszych wymiarów chrześcijaństwa 
– nakaz niesienia Dobrej Nowiny światu. 
Dreher proponuje powrót do Kościoła, ja-
kim był od samego początku, do tworzenia 
mniejszości we wrogim świecie, w którym 
ludzie żyli radością z wiary w żywego 
Boga. Będąc sprzeciwem wobec sposobu 
życia otaczającego nas świata, mamy żyć 
Ewangelią. Starając się ją realizować, bę-
dziemy przyciągać do siebie innych. Autor 
porównuje współczesny Kościół do biblij-
nej arki, którą Bóg dał ludziom, abyśmy nie 
utonęli w falach potopu. Podkreśla jednak, 
że Kościół nie jest tylko miejscem trwa-
nia wiary, ale jednocześnie jest źródłem,  
z którego czerpiemy łaski. Według Drehera 
inspiracją do takiego życia powinna być 
dla nas Reguła św. Benedykta z Nursji, któ-
ra odegrała olbrzymią rolę dla przetrwania 
chrześcijaństwa w erze barbarzyństwa po 
upadku Rzymu w V wieku. 

Z kolei Gedeon, syn Joasza z pokolenia 
Manassesa, to jedna z najbardziej rozpo-
znawalnych postaci Księgi Sędziów. Ten 
charyzmatyczny przywódca wyzwolił 
rodaków z niewoli madianickiej, która  
w tradycjach biblijnych urosła do rangi 
jednego z najcięższych prześladowań  
w dziejach Izraela. Zanim jednak sku-
tecznie stawił czoła wyzwaniom mili-
tarnym i poleconej mu przez Boga misji 
duchowej odnowy Izraela, musiał przejść 
drogę głębokiej transformacji religijno-
-społecznej. Był człowiekiem gotowym 
wykonać wszystko, czego Bóg od niego 
zażądał. Głównymi cechami jego charak-
teru były: wiara, posłuszeństwo i pokora. 
Jest on patronem Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Gedeonitów, organiza-
cji chrześcijańskiej związanej z nurtem 
ewangelicznym, której statutowym celem 
jest popularyzacja Pisma Świętego wśród 
społeczeństwa poprzez bezpłatną dystry-
bucję Biblii.

Problematyka ta będzie kontynuowana 
na następnych spotkaniach, o których poin-
formujemy w gazecie.   Lidia Szkaradnik

Należy podziwiać wyjątkową pasję wykładowcy, który już zaplanował kolejne 6 spot-
kań historycznych ze sztuką religijną i sakralną, jakie odbędą się jeszcze w tym roku. 
                                                                                                                  Fot. L. Szkaradnik

Chociaż temparatury na termometrach bywają bardziej jesienne, niż letnie, to ustroński 
rynek przygotowany jest już na falę upałów. Czy ta nadejdzie... w tym roku?  Fot. K. Francuz
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POMÓŻMY 
PIOTROWI

Piotr ma 41 lat. Jest policjantem pra-
cującym w Ustroniu. W maju 2020 roku 
uległ wypadkowi, w rezultacie którego 
doznał złamania kręgosłupa, urazu głowy 
i stłuczenia narządów wewnętrznych. Po 
natychmiastowej operacji neurochirurdzy 
określili jego stan jako ciężki, stwierdzając 
m.in. niedowład kończyn dolnych.

Aspirant sztabowy Piotr Glenc, dziel-
nicowy Komisariatu Policji w Ustroniu, 
służy w policji od blisko 15 lat. Od 10 
lat jest zaś dzielnicowym. Stoi na straży 
prawa i pomaga innym w życiowych 
problemach. Napotykając w swojej służbie 
rozmaite trudne sytuacje, zawsze stara 
się nieść pomoc innym, realizując swoje 
powołanie. Będąc wiernym policyjnej 
przysiędze służy obywatelom, czuwa nad 
bezpieczeństwem mieszkańców i ma na 

sprawności potrzebna będzie dużo dłuższa 
i kosztowna rehabilitacja, realizowana 
jedynie w ramach odpłatności prywatnej. 
Do tego dojdą także koszty zakupu nie-
zbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

ZBIÓRKA – POMÓŻMY ODZYSKAĆ 
SPRAWNOŚĆ

Piotr jest życzliwą i pomocną osobą. 
Za swoje zaangażowanie w codzienną 
pracę był także kilkukrotnie nagradzany. 
W związku z wypadkiem teraz to on po-
trzebuje naszego wsparcia. Koszty rocznej 
specjalistycznej rehabilitacji i zakupu 
niezbędnego sprzętu to 150 000,00 PLN.

Diakonia Polska uruchomiła zbiórkę 
środków na ten cel. Ofiary można wpłacać 
bezpośrednio na konto bankowe: Diakonia 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w RP, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, 
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 
0693 1384

z dopiskiem „Rehabilitacja Piotra” bądź 
też za pośrednictwem płatności elektro-
nicznej DotPay na stronie internetowej 
Diakonii Polskiej w zakładce „Darowi-
zny”: www.diakonia.org.pl/darowizny  
(w rubryce „Cel” należy wpisać: „Reha-
bilitacja Piotra”).

 
Tak wiele razy On pomagał nam, teraz 
sam potrzebuje pomocy! Wierzymy, że 
wszyscy razem pomożemy mu wrócić do 
zdrowia! #PomocdlaPiotraUstroń

Akcję #wdomuzagrane zainicjował znany 
polski kompozytor, Adam Sztaba. Posta-
nowił on, wspólnie ze swoją orkiestrą oraz 
zaproszonymi muzykami, zaprezentować 
wyjątkową aranżację piosenki „Co mi Panie 
dasz”. Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną artyści spotkali się online, a ich 
wykonanie w niespełna dobę wyświetlone 
zostało 400 000 razy. W ślad za gwiazdami 
wielkiego formatu poszli nasi ustrońscy 
śpiewacy. Podopieczni wokalistki Karoliny 
Kidoń, działający pod szyldem „Sing it 
out”, stworzyli swoją wersję utworu, uży-
wając do tego wyłącznie telefonów komór-
kowych. Udział w projekcie wzięli: Estera 
Tomaszko, Dominika Świercz, Gosia Pu-
czek, Maja Mider, Hania Leś, Maksymilian 
Zawiliński, Kamila Pońc, Emilka Rybak, 
Patrycja Habdas, Szymon Seklecki, Paulina 
Sablik, Aga Kubala, Alicja Kocyan, Laura 
Lewandowska, Lew Nawrocki, Sandra 
Sodzawiczny, Emilka Sztwiertnia, Oliwia 
Borecka, Maja Fuczyło, Nadia Szendzie-
larz, Karolina Mierwa, Nadia Juchniewicz, 
Andrea Cabrera-Blanco, Misia Najda, Ania 
Szurman, Milena Szypuła. Utwór dostępny 
jest na platformie YouTube. 

ZAŚPIEWANE PRZEZ TELEFON

uwadze tych, którzy potrzebują wsparcia. 
Dziś jednak, po ciężkim wypadku, on sam 
potrzebuje pomocy.

KOSZTOWNA REHABILITACJA
Obecnie Piotr jest rehabilitowany  

w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyj-
nym w Reptach koło Tarnowskich Gór. 
Koszty tej pooperacyjnej rehabilitacji 
pokrywa NFZ, działania te są jednak 
ograniczone w czasie. Dla odzyskania 

 Fot. M. Niemiec
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WYTAŃCZYŁY SUKCES
Tegoroczny V Ogólnopolski Konkurs 

Taneczny Talent Show – solo i duet 
online odbył się w nietypowy sposób. 
Ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną uczestnicy zmagali się ze sobą...  

w sieci! Organizatorem wydarzenia była 
rewia dziecięco-młodzieżowa „DINO” 
z Andrychowa, a sukces w rywalizacji 
„wytańczyły” sobie także podopieczne 
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”. 

1. m. w kategorii duetów zdobyły Emilia 
Krakowska i Laura Korczewska, 1. m.  
w kat. solowej zdobyła Laura Korczew-
ska, a 2. m. w tej samej kategorii przyzna-
no Patrycji Łukasik. 

Patrycji Łukasik.    Fot. MDK „Prażakówka”Emilia Krakowska.  Fot. MDK „Prażakówka” Laura Korczewska. Fot. MDK „Prażakówka”
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SPORTEM I TAŃCEM 
JAK OGNIEM I MIECZEM 

Grzegorz Leśniak, mieszkaniec Ustronia spotkany ostat-
nio przeze mnie na boisku za rynkiem ćwiczył elementy 
akrobatyki, gimnastyki, street workoutu i bboy’ingu (tańca 
break dance). Trenuje już ponad 15 lat w różnych miej-
scach, więc poprosiłam go o rozmowę na ten temat. (cz. 1)

Jakie były początki Pana zainteresowań tym tańcem, sportem?
Zacząłem tańczyć jakoś w podstawówce, czyli w roku 2000, nato-
miast bardziej oficjalnie i regularnie w 2004 roku. Zainspirowali 
mnie starsi chłopcy, z którymi też później się skumplowałem. 
Widziałem jak tańczą w różnych miejscach w Ustroniu, a byli to: 
Bartosz Rząsa, Krzysztof Malinowski, Paweł Herman, Szymon 
Pilch oraz Wojciech Twardzik i Mateusz Galanty. Chłopaki tre-
nowali właśnie w MDK „Prażakówka”. W szkole znalazłem ogło-
szenie, że istnieją takie treningi i można sobie przyjść spróbować 
swoich sił. Postanowiłem zobaczyć jak to wygląda, a przy okazji 
po kilku treningach namówiłem swoich rówieśników, którymi 
byli: najpierw Paweł Kołoczek, później Michał Pezda, Dawid 
Brachaczek i Piotrek Kołoczek, tworząc grupę Dirty Tricks Brigade  
(w skrócie DTB), od czasu do czasu zjawiał się również Rafał 
Szajter. Przychodziło też sporo innych osób, ale nie trenowali oni 
na tyle regularnie aby tworzyć z nami grupę. Trenowaliśmy tak 
razem przez całe gimnazjum i później praktycznie całą szkołę śred-
nią. Wracając do początków to przede wszystkim moją inspiracją  
w tym tańcu był Krzysztof Malinowski i to co potrafił prezentować 
swoimi umiejętnościami na scenie, poza nią i na treningach. Jestem 
mu bardzo wdzięczny i podziwiam go po dziś dzień. 
Czy pamięta Pan swoje pierwsze występy na scenie?
Kiedy sięgam pamięcią wstecz to jedną z moich pierwszych imprez 
był mały undergroundowy tzw. „Jam” w Cieszynie w Starówce, 
również pierwszy występ który sobie przypominam odbył się 
podczas dni Strumienia na scenie na rynku w 2003 roku wraz  
z ekipą ze Skoczowa, zostałem wtedy przez nich zaproszony 
razem z Mateuszem Galanty. Moimi pierwszymi turniejami były  
I i II turniej tańca Break Dance w Skoczowie w 2002 i 2003 roku.

A jak kształtowało się Pana zaangażowanie w taniec po za-
kończeniu szkoły?
W najlepszych latach trenowaliśmy po 2, 3 godziny codziennie 
od poniedziałku do piątku, często także w weekendy. W wakacje 
potrafiliśmy trenować cały dzień, oczywiście z przerwami, jeśli 
pozwalała na to pogoda. Natomiast jeśli chodzi wyłącznie o moją 
osobę, to w 2009 roku podpisałem kontrakt na 3 lata w Firmie Art 
Beskidy, prowadzonej przez Jasia Sieniawskiego, którego niestety 
nie ma już z nami. Pracowałem w ten sposób 2 lata na scenach 
całej Polski jako showman w zespole coverowym Boney M,  
a było to w sumie bardzo ciekawe doświadczenie. Miałem przy-
jemność poznać wiele gwiazd polskiego show biznesu, między 
innymi Grzegorza Markowskiego osobiście, jak i cały zespół. Po 
zakończeniu kontraktu zacząłem pracę w Szkole Tańca Impulso 
w Cieszynie jako trener BBoyingu (tańca break dance), gdzie pra-
cowałem w ten sposób 2 lata. Po pewnym przestoju przerzuciłem 
się bardziej na akrobacje (salta itp.) trenując na hali tenisowej  
w parku trampolin w Ustroniu w 2017. Z kolei w 2019 zostałem 
trenerem w Gojump’ie w Krakowie, gdzie pracowałem jako trener, 
ale również trenowałem i nauczyłem się nowych rzeczy niezwią-
zanych z tańcem, a właśnie z akrobatyką, gimnastyką, kalisteniką, 
street workoutem, parkourem, pogłębiając w ten sposób wiedzę na 
temat tych dziedzin sportu i poznając przy tym świetnych ludzi, 
profesjonalistów w swoim fachu.
Brał Pan też udział w ciekawych projektach filmowych, wielu 
imprezach oraz turniejach, proszę je przypomnieć. 
Przez szkołę tańca Impulso w Cieszynie dzięki Oli Jurczak i Da-
widowi Baworowi załapałem się do projektu filmowego indyjsko-
-krakowskiej produkcji Rhythm zrealizowanej w 2016 roku,  
a następnie również w Krakowie w filmie Bangistan w 2015 roku. 
Następnie znajoma z Bielska-Białej Sabina Gwizdała zapropo-
nowała mi udział w spektaklu niemym nazwanym „Słoneczna 
Dominikana”. Cały czas pomiędzy tymi projektami trenowałem 
jeszcze nieregularnie z Wojtkiem Twardzikiem i jego podopiecz-
nymi w MDK. Swego czasu brałem udział w licznych imprezach 
w Ustroniu i poza nim, między innymi: Turniej Tańca Breakdance 
Tie Your Sneaks (Zwiąż swoje trampki) pierwsza i druga edycja  
w Ustroniu organizowana między innymi przez Wojciecha 
Twardzika w 2006 i 2007, WOŚP w MDK, Dzieci Dzieciom  
w amfiteatrze i MDK, Dniu dziadka i babci w MDK oraz wielu 
innych imprezach organizowanych przez MDK „Prażakówka” 
jak i również przez Gimnazjum nr 1 w Ustroniu, gdzie zawsze 
uczestniczyliśmy jako absolwenci w imprezach szkolnych na 
auli (trenowaliśmy także w pewnych okresach zimowych na sali  
w Gimnazjum), również na imprezach organizowanych przez nasz 
Urząd Miasta, np. „Betony” (Turniej koszykówki), Turniej Tańca  
o puchar Burmistrza Ustronia (zająłem wtedy 2 miejsce 1vs1), 
również Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Na Tygodniu 
Kultury Beskidzkiej staraliśmy się być co roku spotykając się na 
miejscu z ekipą z Katowic i tańcząc codziennie na tamtejszym 
głównym chodniku przed bankiem ING w samym centrum 
miasta. Zawsze chętnie braliśmy udział w imprezach, ponieważ 
była to dla nas również forma sprawdzenia się przed widownią, 
pokazania swoich umiejętności i prezentacji tej nietypowej formy 
tańca oraz formą podzię-
kowania za umożliwienie 
nam treningów w MDK 
„Prażakówka” przez dy-
rektor Barbarę Żmijewską 
i dyrektorowi Gimnazjum 
nr 1 Lechowi Szczypce za 
udostępnianie sali gim-
nastycznej, za co z tego 
miejsca chciałem również 
bardzo, bardzo podzięko-
wać w imieniu całej na-
szej ekipy. Te treningi jak  
i sam taniec wiele wnio-
sły w moje życie i nie 
byłbym teraz tą samą oso-
bą, gdybym nie trenował  
w tamtym okresie czasu.
                     (LS)
Druga część rozmowy ukaże 
się w następnym numerze GU. 

Cieszyn, Stara cegielnia – 2009 r.

Grzegorz Leśniak.
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Tomasz Samojlik 
„Wiedźmun tom 1. Słodki zapach potwora 

o zmierzchu”
Gierwald jest łowcą potworów. Ale nie jakimś zwyczajnym, o nie! On 
jest wiedźmunem – wychowanym w Kaer Frauer, pozbawionym emocji 
profesjonalistą. Coś jednak jest nie tak, jakaś siła zaciemnia mu umysł  
i wbrew jego woli każe zabijać potwory i zbierać pozostawione przez nie 

tajemnicze aurergium. Dżenifer jest czarow-
nicą, która za odpowiednią cenę jest w stanie 
dokonać rzeczy niemożliwych. Sęk w tym, że 
cała jej magia opiera się na użyciu dziwnych 
maszyn, których działania nie rozumie. Kiedy 
kończy się ich paliwo – aurergium – czarowni-
ca wyrusza z misją odkrycia kto lub co za tym 
stoi. Katarakt jest bardem, któremu marzy się 
hit na miarę „Daj, ać ja pobruszę” trubadura 
Bławatka. Co robić, kiedy wena uleciała, 
a z nieba, zamiast natchnienia, spada mu 
dziewczynka pochodząca z zupełnie innego 
świata... Przygody, tajemnicze wynalazki, ra-
towanie świata przed katastrofą ekologiczną  
i szczypta humoru - zapraszamy czytelni-
ków od lat 7 do 107 do świata wiedźmuna! 

Najnowszy komiks Tomka Samojlika, autora m.in. sagi o ryjówce, 
to parodia postaci i motywów z... sagi o wiedźminie oczywiście!

Rene Goscinny, Albert Uderzo 
„Asteriks. Galijskie początki”

Nigdy wcześniej niepublikowany w Polsce album o Asteriksie! 
Składają się na niego krótkie historie  
o galijskich wojownikach, które na prze-
strzeni wielu lat ukazywały się zarówno 
we Francji, jak i w Ameryce. Każda 
opowieść poprzedzona została krótkim 
wstępem, wyjaśniającym kiedy, z jakiej 
okazji i dla kogo została narysowana. 
W tym jednym tomie mamy okazję 
zaobserwować, jak na przestrzeni lat 
zmieniała się kreska Uderzo oraz sposób 
prowadzenia scenariusza przez Goscin-
nego. Niezależnie jednak od tego, czy 
mamy do czynienia z historiami star-
szymi, czy młodszymi, każda z nich jest 
stworzona na najwyższym komiksowym 
poziomie. Prawdziwy rarytas dla miłoś-
ników Asteriksa!

B IBLIOTEKA POLECA  

Szanowna Redakcjo!
Piszę list z nadzieją, że martwiąca mnie sprawa zostanie szybko 

rozwiązana. Otóż, przy budynku ZDZ na skrzyżowaniu ulic Sta-
wowej i Kościelnej znajdują się pojemniki na odzież. I nie byłoby 
w tym żadnego problemu, bo cel jest zbożny, gdyby o te pojemniki 
właściwie dbano. Odpowiedzialny jest chyba właściciel posesji 
na której one stoją... Uważam, że takie pojemniki powinny być 
zabezpieczone zgodnie z prawem budowlanym! I stać na twar-
dym podłożu, bez żadnego spadku, a stoją teraz na chybotliwej 
ziemi. Sam widziałem nieraz, jak przy tych pojemnikach bawią 
się dzieci. Niech się taki pojemnik akurat wywróci i nietrudno  
o tragedię. No i też często te pojemniki są wyładowane po brzegi, 
a ubrania leżą porozrzucane po ziemi. Czas coś z tym zrobić! 

                                           Nazwisko do wiadomości redakcji

WYCIECZKI 
Z BUTA I NA KOLE

25.07.2020 (sobota) 
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM DO BRENNEJ I NA PRZE-

ŁĘCZ BESKIDEK

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o godzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• przez Lipowiec i Zalesie jedziemy do Górek Wielkich 
• doliną Brennicy jedziemy do centrum Brennej
• krótki postój 
• doliną Brennicy wracamy do wylotu doliny strumienia Leśnica
• z centrum Brennej Leśnicy podjeżdżamy na Przełęcz Beskidek
• zjeżdżamy do doliny Jaszowca  
• bulwarem nadrzecznym wracamy na Rynek • koniec wycieczki
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3,5 godziny, dystans ok. 
35 km.

26.07.2020 (niedziela) 
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM DO KOSTKOWIC

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o godzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• przez Skoczów Kaplicówkę, Simoradz i Dębowiec jedziemy do Kostkowic 
• przez Kisielów i Godziszów wracamy do Ustronia
• Ustroń Rynek – koniec wycieczki
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3,0 – 3,5 godziny, dystans 
ok. 40 km.

LIST DO REDAKCJI
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 W dawnym 
Ustroniu

Piekarnik nagrzewamy do 220 
stopni. Składniki na naleśniki łączy-
my i smażymy na patelni, następnie 
naleśniki umieszczamy w formach 
na babeczki, aby utworzyły się  
z nich miseczki. Pieczemy około 
15-20 minut. Jaja i ser feta kroimy 
w kosteczkę, dodajemy kukurydzę  
i rzodkiewki. Doprawiamy i bardzo 
dokładnie mieszamy. Dorzucamy 
rukolę i ponownie mieszamy wszyst-
kie składniki. Gotowe formy naleś-
nikowe wypełniamy przygotowaną 
sałatką.                    Karolina Francuz

                                      Przy ustrońskim stole

NALEŚNIK: (5-7 cieniutkich sztuk):
2/3 szklanki mąki żytniej lub pszen-
nej pełnoziarnistej typu 2000
1 jajko
woda
sól
SAŁATKA:
opakowanie rukoli
2 ugotowane jaja
1/3 opakowania sera feta
kilka rzodkiewek
kilka łyżek kukurydzy konserwowej
sól, pieprz, chilli, opcjonalnie łyżka 
jogurtu

W tym tygodniu prezentuję zdjęcie dotyczące 
trzeciej, już ostatniej z legend o Skalicy. Opo-
wiada ona o młodej dziewczynie, która uciekła 
z domu, ponieważ rodzice chcieli ją wydać 
za mąż za starszego, bogatego gospodarza. 
Ona tymczasem kochała młodego leśniczego,  
z którym spodziewała się dziecka. Schroniła 
się zatem pod szczytem Skalicy, gdzie powiła 
syna. Został on słynnym lekarzem, zasłużonym 
dla ustrońskiego uzdrowiska. Niestety umarł 
młodo, a po śmierci zbudowano mu pomnik 
w miejscu, gdzie kiedyś przyszedł na świat, 
pod szczytem Skalicy. Wokół urządzono mały 
park z alejkami, kamiennymi ławeczkami 
oraz pięknym widokiem na Ustroń i okolice, 
który przetrwał do II wojny światowej. Drugi 
z pomników tego lekarza, który nazywał się 
Otton Zinsmeister, znajdował się przed laty  
w okolicach ustrońskiego rynku, przed obec-
nym budynkiem biblioteki. Na fotografii wi-
dzimy kapliczkę na Skalicy wraz z klęcznikiem 
do modlitwy, te same, które prezentowałam 
na zdjęciu 2 tygodnie temu. Z prawej zaś, 
zza zbocza, wyłania się obelisk, poświęcony 
pamięci O. Zinsmeistra. Na temat tego co na 
nim było napisane krążyło wiele opowieści.  
A jak ów pomnik rzeczywiście wyglądał  
z bliska, Czytelnicy dowiedzą się już za ty-
dzień.            Alicja Michałek 
                                        Muzeum Ustrońskie

Letni czas sprzyja przyrządzaniu dań lekkich i zdrowych, przedstawiamy 
więc przepis na sałatkę z rukoli, jaja, rzodkiewki, kukurydzy i sera feta.  
Do podania sałatki użyliśmy naleśnikowych miseczek. Okazuje się więc, 
że naleśniki to niekoniecznie oklepane i nudne rozwiązanie! 
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CZY JEST 
SPOSÓB JAKI 

NA ŻARŁOCZNE 
ŚLIMAKI?

Ogródki przydomowe i warzywniki dostarczają każdemu 
miłośnikowi własnych jarzyn i owoców wiele radości i satys-
fakcji, jednak troska o uprawy i walka ze szkodnikami to też 
niestety codzienność. To one robią największe szkody wśród 
roślin uprawnych i ozdobnych, a w ciągu kilku godzin potrafią 
spustoszyć całe grządki.

W tym roku, gdy już półtora miesiąca wilgotnej pogody za nami, 
a nadmiar wilgoci nie sprzyja plonom, największym zmartwieniem 
jest jak ochronić nasze systematycznie pielęgnowane rośliny przed 
wielką plagą ślimaków. Pozostali wrogowie naszych warzyw jak 
mszyce, nornice, mrówki, pędraki i wiele innych zeszli na dalszy 
plan. Gdy tylko napotka się znajomą osobę, to zaraz rozpoczynają 
się rozmowy „między nami działkowcami” i każdy dzieli się swo-
imi doświadczeniami jak walczyć ze ślimakami. Doświadczony 
hodowca warzyw stosuje sprawdzone metody, lecz nasilenie li-
czebności tych trudnych do zniszczenia szkodników w tym roku 
jest wyjątkowe, więc konieczny byłby zmasowany atak. Właściciel 
ogródka działkowego w Hermanicach stwierdził, że na swoim 
niewielkim areale codziennie zbiera od 100 do 150 egzemplarzy 
obrzydliwych nagich ślimaków bezmuszlowych. I co dalej? Duże 
znaczenie w ograniczaniu liczebności ślimaków nagich mają 
wszelkie zabiegi zmierzające do utrudnienia im bytowania, jak 
osuszanie zbyt wilgotnych pól, niszczenie chwastów na obszarach 
bezpośrednio sąsiadujących z uprawami, częste wykaszanie miedz, 
rowów i trawników, usuwanie resztek roślinnych (pożniwnych  
i kompostów) oraz usuwanie przedmiotów leżących na ziemi.

Ekolodzy podają sporo sposobów utrudniających tym żarło-
kom dostęp do upraw. Proponują obsypywanie roślin popiołem 
drzewnym, trocinami, skorupkami z jajek. Odstraszają ślimaki 
także fusy z kawy. Kto jednak próbował tych metod wie, że nie Skutki działalności ślimaków.                                Fot. L. Szkaradnik

są one całkowicie skuteczne i muszą być powtarzane, zwłaszcza 
po deszczu. Nie polecanym sposobem jest obsypywanie roślin 
solą, co prawda może to odstraszyć, a nawet zniszczyć ślimaki, 
ale dla roślin taka zasolona gleba nie jest korzystna. Niektórzy 
granicę pomiędzy trawnikiem, gdzie zbiera się najwięcej ślima-
ków, a grządkami obsypują wapnem, lecz po deszczu akcję tę 
należałoby powtórzyć. Powszechnym sposobem likwidacji tych 
uciążliwych wrogów naszych upraw jest również płaski pojemnik 
z piwem, gdzie chętnie się gromadzą i topią. Sporo osób likwi-
duje je zabijając ostrymi narzędziami. W handlu są też dostępne 
preparaty chemiczne, a w ustrońskim sklepie ogrodniczym „Flo-
ra” zainteresowanie nimi jest bardzo duże i czasem zdarzają się 
chwilowe braki. Na początku sezonu preparaty były sprzedawane 
w małych 200 – 300 gramowych opakowaniach, lecz wówczas 
klienci nabywali często po kilka opakowań. Obecnie można 
zakupić środki chemiczne nawet w kilogramowych pudełkach  
i cieszą się one też wielkim zainteresowaniem. Popyt na niebieskie 
granulki jest jednak tak powszechny, że nieraz brakuje ich nawet 
w hurtowniach. Wyróżnia się wśród nich skuteczne preparaty 
nieekologiczne i ekologiczne. Granulaty przez ponad tydzień są 
odporne na deszcz i wilgoć. Te pierwsze mogą również stanowić 
zagrożenie dla zwierząt domowych i innych stworzeń, więc należy 
je stosować z umiarem i nie sypać bezpośrednio wokół warzyw, 
ale raczej na trawniki czy kwietniki. Zawierają one substancję 
przyciągającą ślimaki, które odnajdują je i zjadają błyskawicznie. 
W wyniku ich działania następuje nadmierne wydzielanie śluzu 
połączone z utratą aktywności ruchowej i odwodnienie ciała oraz 
zaburzenia metaboliczne prowadzące do śmierci. Trucizną jest 
metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu octowego). 
Jest też coraz większy wybór preparatów powstałych w oparciu  
o składniki naturalne, np. mączka bazaltowa lub granulat na bazie 
fosforanu żelaza, szkodliwy jedynie dla ślimaków, czy granulki 
ze skały krzemionkowej charakteryzujące się niezwykle wysoką 
zdolnością absorbcji wody, dzięki czemu produkt skutecznie eli-
minuje ślimaki poprzez wysuszenie ich błon śluzowych.

Temat z pewnością nie został wyczerpany, a jedynie zasygnali-
zowany. Ślimaki w ogrodzie to  trudny problem i nie ma jednego 
skutecznego sposobu, który uchroni nasze warzywne rabaty przed 
tymi żarłocznymi zwierzętami.                                               (LS)
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Turniej jednoczy nie tylko drużyny, ale i pokolenia.         

(cd. ze str. 1)

Wrocław. 2.m. zajął Kuba Wajner z Cie-
szyna trenujący w STELI Cieszyn , a 3.m. 
Ben Mohamed Hamdi, również na co dzień 
zawodnik STELI Cieszyn. Otrzymali oni 
nagrody finansowe oraz drobne upominki,  
a wręczyła je Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Jolanta Hazuka oraz trenerzy TRS 
„SIŁA” Ustroń – Rajmund Raszyk oraz 
Rafał Filipczyk. Kolejnego dnia aura 
była już nieco bardziej sprzyjająca, więc 
sportowe zmagania przeniesiono na boi-
sko zewnętrzne SP1. Przy dźwiękach 
muzyki Dj’a Whaxa oraz w rytm dopin-
gu licznie przybyłej widowni rozpoczął 
się turniej 3x3. Najpierw w zmaganiach  
o piłkę zmierzyło się 9 drużyn z  kategorii 
U-13. 1 miejsce „wykozłował” zespół 
„TYLKO BASKET” z Katowic, 2.m. UKS 
GORUSZKA z Jaworza, a 3.m. JUSTINA 
TEAM z Wisły. Nagrody zwycięzcom 
wręczyli Przewodniczący Komisji Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Promocji Paweł 
Sztefek oraz Łukasz „KEEPTHEBEAT” 
Szwonder, znany twórca filmów o koszy-
kówce na Youtubie i Faceboku. Następ-
nie przyszedł czas na kategorię OPEN.  
O nagrodę główną w wysokości 1000 zł 
walczyło 16 drużyn, a tytuł Króla Ulicy 
zdobyli „BYLE TEAM” z Katowic. 2.m. 
i nagrodę w wysokości 200 zł wywalczył 
zespół „WĄTRÓBKI” z Wodzisławia, 
3.m. i nagrodę 100 zł  zdobył zespół „KKS 
BEJBI” z Wrocławia, a 4.m. „BASKET 
HILLS” z Bielska-Białej. Bony zwycięz-
com wręczył Burmistrz Miasta Ustroń 
Przemysław Korcz oraz Rafał Filipczyk, 
organizator „Królów Ulicy”. O godzinie 
17 odbył się również konkurs wsadów, 
który przyciągnął wielu widzów. Siedzący 
na tartanowym boisku podziwiali widowi-
skowe wsady w wykonaniu 3 zawodników. 
Podobnie jak w zeszłym roku nagrodę  
w wysokości 800 zł zdobył Jakub „SĄ-
SIAD” Hayer z Wielenia, 2. m. Karol Pisar-
czyk z Kielc, a 3.m. Aleksander „MAŚLA-
NA” Maślanka  z Zabrza. Zawodnicy mieli 
do wykonania po 4 wsady, a oceniała ich 
komisja w składzie: Łukasz „KEEPTHE-

POGODA 
DO KOSZA

BEAT” Szwonder, Dawid „HADZBE” 
Harsze (zwycięzca XX edycji konkursu 
wsadów na Równicy), Rafał Chybiorz 
(twórca i organizator wszystkich XX edycji 
legendarnego BETONU), Łukasz Szczyp-
ka (zwycięzca w 2 edycji Królów Ulicy 
w kat. OPEN), Bartosz Drab (zawodnik  
z Krakowa, prowadzący portal o zawod-
niku koszykarskim MVB). W konkursie 

trójek wśród zawodników i kibiców wy-
grała Sandra Hracka trenująca na co dzień  
w zespole U-15 w Wiśle. Imprezę, którą 
zdecydowanie nazwać już można kultową, 
odbyła się dzięki wsparciu sponsorów, 
którymi byli firma „USTRONIANKA” 
i hurtowni owoców i warzyw „BESKID 
FRUIT 2”. 

                                 Karolina Francuz

Konkurs wsadów dostarczył emocji uczestnikom i widzom.                          Fot. K. Francuz

Rywalizacja, choć zacięta, przyniosła wszystkim dużo radości.              
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

LEKKI POŚLIZG
Trwają intensywne prace na ul. Dominikańskiej. Cały czas 

pracuje kilka koparek, spychaczy, jeżdżą samochody ciężarowe  
z materiałami budowlanymi. Niestety, jak nam powiedział kierownik 
budowy Kazimierz Szotek, pojawił się poślizg w harmonogramie 
prac. Na razie nie rzutuje to na ostateczny termin zakończenia 
modernizacji, ale etap prac połówkowych według założeń wyko-
nawcy, powinien być już za nami. Problemem są nie wystarczające 
pomiary geologiczne przeprowadzone w fazie projektowania. 
Wykonano tylko trzy odwierty i w tym przypadku okazało się to 
niewystarczające. Dotyczy to odcinka od mostu do ul. Długiej. 

WARKOCZ TRZECH WYZNAŃ
„Nawet w najporządniejszej rodzinie katolickiej znajdzie się choć 

jeden ewangelik, nawet w najporządniejszej rodzinie ewangeli-
ckiej znajdzie się jakiś katolik” – żartował ks. kan. Antoni Sapota 
podczas spotkania z poetką Bogdaną Zakolską. W jej porządnej 
rodzinie ewangelicko-katolickiej znalazł się jeden prawosławny. 
Wieczór poezji mieszkanki Dzięgielowa z cieszyńskiego rodu Pu-
stówków, zorganizowano w ramach VI Festiwalu Ekumenicznego  
w Czytelni Katolickiej. Jej dzieje przypomniał ks. A. Sapota otwie-
rając spotkanie, a prowadziła je Maria Nowak. Panie są koleżan-
kami z Klubu Literackiego „Nadolzie” w Cieszynie.

BAJKOWE JASZCZURY
„Fascynujący świat zwierząt egzotycznych” można podziwiać na 

wystawie zorganizowanej w holu Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Ustroniu, koło stawu kajakowego. Żywe eksponaty pocho-
dzą z hodowli Wiesława Zawadowskiego, a są wśród nich legwany, 
warany, gekony, scynki, anolisy, bazyliszki, agamy, żółwie, węże 
królewskie, skorpiony, pająki, żaby, węże boa, pytony, anakonda, 
kajman oraz pająki ptaszniki i ślimak olbrzymi i jedyna w kraju 
jaszczurka gallotia stehlini. Wszystkie zwierzęta są opisane, dzięki 
czemu można dowiedzieć się, jakie jest ich naturalne środowisko, 
co jedzą, jak długo żyją. Dzieci są zachwycone „jaszczurami”, 
zwłaszcza że niektóre przypominają stwory z bajek.

JEDYNE TAKIE OBRĄCZKI
W sobotę 10 lipca 2010 roku odbyła się akcja obrączkowania 

piskląt z bocianiego gniazda w Ustroniu (podglądanego na stro-
nie www.bociany.edu.pl). Każdy z dwóch bocianków otrzymał 
dwie obrączki. Jedna z nich jest obrączką metalową i zawiera 
informacje o danym bocianie. Druga obrączka jest plastikowa, 
koloru niebieskiego z białymi oznaczeniami. Umieszczona jest 
wyżej, nad skokiem bociana. Obrączka plastikowa, dzięki swoje-
mu wyglądowi i umiejscowieniu, jest łatwa do odczytania z dużej 
odległości (przy użyciu lornetki lub teleskopu).Wybrała: (lsz) 
 

10 lat temu - 29.07.2010 r.
www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY – USTROŃ. 33-854-53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 –  szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwia-
mi przesuwanymi i nie tylko...  
Zamów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

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

PROFESJONALNE CZYSZ-
CZENIE KOSTKI BRUKOWEJ. 
798-081-406.

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

Cyklinowanie bezpyłowe parkie-
tów, desek. Odnawianie schodów. 
666-989-914.

Tani wywóz szamba. 516-233-
242.

Wezmę w dzierżawę pola orne 
łąki i nieużytki. 511-482-407.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Koszenie, kosiarka, wykaszarka. 
888-901-824.

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

Do wynajęcia mieszkanie 2-po-
kojowe z balkonem w centrum 
Ustronia. 33-854-5921, 792-
483-434.

Sprzedaż jaj od kur z wolnego 
wybiegu. 667-083-549.

Pomoc w pielęgnacji i rehabilita-
cji osób starszych w domu pacjen-
ta w godzinach popołudniowo-
-wieczornych na terenie Ustronia. 
728-367-543.

OGŁOSZENIA DROBNE

23-24.07  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
25-26.07  Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
27-28.07  Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 33 300-30-40
29-30.07  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00. 

24-26.07 Park Smaków Ustroń, Park Kuracyjny
26.07 11.00 Klasa A, Skoczów: Mecz KS Nierodzim – MKS 
   Promyk Golasowice, stadion w Nierodzimiu
26.07 9.00-13.00  Skarby Stela – targi staroci, targowisko  
   miejskie 
27.07 9.00-14.30 Akcja krwiodawstwa „Oddaj krew”, 
    rynek
1.08 20.00 Koncert Katarzyny Nosowskiej, amfiteatr  
   (bilety 80 i 100 zł)
2.08 17.00 Koncert zespołu „Baciary”, amfiteatr (bilety 
   55-65 zł)
6.08 20.00  Koncert Cleo, amfiteatr (impreza biletowana)
7.08 20.00  Koncert zespołu Lady Punk, amfiteatr 
   (impreza biletowana)
8.08 17.00 IV Liga Śląska: Mecz Kuźnia Ustroń – MRKS  
   Czechowice Dziedzice, stadion Kuźni
8.08 20.00 Koncert Andrzeja Piasecznego, amfiteatr  

No to gdzie ta kometa?                                                   Fot. K. Targowska

UWAGA! APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. 
Bobreckiej 27 (obok Kauflandu) i zmieniła nazwę z „FARMA-
ROSA”  na  „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.

Pozostałe Apteki w Ustroniu:
„Rumiankowa”, ul. Skoczowska 76, tel. 33 300-30-40
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-20:00, sobota: 8:00-15:00
„Apteka dr Libro”, ul. Brody 8A, tel. 33 858-64-43 
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-19:00, sobota: 8:00-18:00
„Na Szlaku”, ul. 3 Maja 46, tel. 33 854-14-73
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-18:00, sobota: 9:00-13:00
„Dr. Zdrowitt”, ul. Daszyńskiego 73, tel. 33 853-63-22
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-19:00, sobota: 8:00-14:00
„Lawenda”, ul. Skoczowska 137, tel: 33 855-10-14
Godziny otwarcia: od pn. do pt.: 8:00-18:00, sobota: nieczynne
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Nie taki dawny Ustroń, 2011 r.                                    Fot. M. Niemiec

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) kobieta z tytułem naukowym, 8) podkradają 
czereśnie, 9) lekcje na uczelni, 10) wojak, 12) woda na drodze, 
14) w książęcej służbie, 15) górniczy kilof, 16) do otwierania 
drzwi, 19) ostatni pokos siana, 22) rodzaj wzorca, 23) na hali 
wśród owiec, 24) stolica Wielkopolski.
PIONOWO: 2) podstawa pomnika, 3) ogród pod szkłem, 
4) miasto św. Franciszka, 5) dokucza latem, 6) pracuje przy 
obrabiarce, 7) mały lew, 11) pochłaniacz wilgoci, 13) w lo-
gice założenie przyjmowane bez dowodu, 17) polska marka 
kosmetyczna, 18) styl w muzyce i modzie, 20) klub królewski  
z Madrytu, 21) silosowy otwór zamykany klapą.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 31 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 28

URLOPOWI GOŚCIE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Lidia Tomiczek z Ustronia, 
ul. Olchowa. Redakcja nadal jest zamknięta. Zwycięzców zapraszamy 
po nagrody, jednak prosimy wszystkich o wcześniejsze umówienie się 
telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

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.
 

30/2020/2/R

KĄCIK SZACHOWY
30/2020/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2020 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązania z GU nr 28: Gd3 

16.07.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony 
pn.:  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, 
Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy 
rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej – termin składania ofert – do 
dnia 24.07.2020 do godziny 8:00.

PRZETARGI
  www.ustron.bip.info.pl
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IMPREZA IDEALNA DLA USTRONIA

Prowadząc Miejską Informację Tury-
styczną wielokrotnie spotykaliśmy się  

„Z buta i na kole” to mająca już cztery lata wspólna inicjatywa Stowarzy-
szenia Promocji i Rozwoju Ustronia oraz Miasta Ustroń.

z sytuacją, że aktywne osoby odwie-
dzające nasze miasto w okresie wakacji 

zimowych i letnich oczekiwały pomocy 
organizacyjnej i logistycznej umożli-
wiającej zwiedzanie miasta i okolicy  
w sposób najbardziej efektywny. Kiedy 
więc kilka lat temu podpatrzyłem jak 
robią to w Austrii w małym turystycznym 
miasteczku w Styrii – Bad Mittendorf i od 
razu byłem przekonany, że jest to impreza 
wręcz idealna dla Ustronia. 

„Z buta i na kole” w wydaniu ustroń-
skim polega na przygotowaniu i zreali-
zowaniu w okresie wakacji zimowych 
i letnich w weekendy przypadające  
w terminie wakacji woj. śląskiego wycie-
czek rowerowych i pieszych pod opieką 
przewodników i instruktorów.

W roku 2017 we współpracy z Wydzia-
łem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta udało się przygotować  
i zrealizować pierwszą edycję imprezy.

W wycieczkach staramy się pokazać 
największe atrakcje miasta i okolicy, 
uwzględniając oczywiście możliwości 
uczestników. W wycieczkach z reguły 
trwających ok. trzech, czterech godzin 
uczestniczą mieszkańcy Ustronia, kura-
cjusze i turyści. Zdarzali nam się również 
obcokrajowcy (Czesi i Niemcy). 

Mam nadzieję, że ta inicjatywa dobrze 
służy wzrostowi atrakcyjności turystycz-
nej Ustronia, popularyzacji turystyki ro-
werowej i pieszej, promowaniu Ustronia  
i Beskidu Śląskiego jako idealnego miej-
sca do upowszechnienia kultury fizycz-
nej.                               Andrzej Nowiński

Ostatniej soboty ustrońska Kuźnia uda-
ła się do Strumienia, gdzie ich rywalem  
w pierwszej rundzie okręgowego Pucharu 
Polski była, świętująca w tym roku stulecie 
istnienia, miejscowa Wisła. Zdecydowa-
nym faworytem tego spotkania byli pod-
opieczni trenera Mateusza Żebrowskiego, 
którzy ze swej roli wywiązali się wzorowo. 
Jako pierwszy bramkarza gospodarzy 
pokonał Bartosz Iskrzycki. W jedenastej 
minucie spotkania wykorzystał centrę Da-
miana Madzi. Trzy minuty później prowa-
dzenie było jeszcze okazalsze, ponieważ 
rzut karny na bramkę zamienił debiutujący 
w barwach Kuźni Cezary Ferfecki. Pozy-
skany z Beskidu Skoczów defensor nie 
poprzestał na jednym trafieniu, bowiem 
w dziewiętnastej minucie spotkania sku-
teczną główką zwieńczył dośrodkowanie  
z rzutu rożnego. Ostateczny wynik ustalił 

KS Nierodzim w pucharowym spot-
kaniu z Olzą Pogwizdów zaprezentował 
się z bardzo dobrej strony, czego efektem 

KUŹNIA 
BEZ 

NIESPODZIANKI

PEWNY 
AWANS 

NIERODZIMIA

w końcówce spotkania niezawodny Ad-
rian Sikora. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: 
Michał Skocz – Kamil Turoń, Cezary 

Ferfecki, Konrad Pala (od 46 minuty 
Arkadiusz Trybulec), Dariusz Rucki (od 
46 minuty Arkadiusz Jaworski), Damian 
Madzia (od 46 minuty Paweł Brzóska), 
Jakub Wojtyła, Konrad Kuder (od 46 
minuty Jakub Chmiel), Bartosz Iskrzycki 
(od 58 minuty Mateusz Wigezzi), Michał 
Pietraczyk (od 58 minuty Adrian Sikora), 
Paweł Sękowski (od 58 minuty Bartosz 
Buszka).                     Arkadiusz Czapek

było wysokie zwycięstwo oraz pewny 
awans do kolejnej rundy okręgowego 
Pucharu Polski. Podopieczni trenera Kry-
stiana Szleszyńskiego prowadzenie objęli 
w dziewiętnastej minucie spotkania, kie-
dy to Marcin Marianek uderzeniem zza 
pola karnego pokonał bramkarza przy-
jezdnych. Trzy minuty później ustrońscy 
kibice mieli kolejne powody do radości, 
bowiem prowadzenie podwyższył Grze-
gorz Drobik. Po zmianie stron piłkarze 
Nierodzimia poszli za ciosem, czego 
efektem były kolejne bramki. W 58 minu-
cie drugą bramkę w tym spotkaniu zdobył 
Marianek, natomiast trzynaście minut 
później w jego ślady poszedł Drobik, 
który tym samym ustalił finalny rezultat 
oraz przypieczętował awans swojego 
zespołu do drugiej rundy.

KS Nierodzim wystąpił w składzie: 
Mateusz Fajkier – Mateusz Cieślar, 

Dawid Kisza, Dawid Jenkner, Krzysz-
tof Słowiński, Marcin Czyż, Sylwester 
Makarski, Wiktor Żertka (od 61 minuty 
Dariusz Stokłosa), Artur Adamczuk (od 
71 minuty Piotr Wróbel), Marcin Ma-
rianek (od 75 minuty Michał Gembala), 
Grzegorz Drobik.     

                             Arkadiusz Czapek 


