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W numerze m.in.: Szachy 
z Anatolijem Karpowem, 
Szkolne zasady i wskazów-
ki, Zarząd Dróg o skrzyżo-
waniach, Groźny wypadek 
w Nierodzimiu, Katowicka 
i Brody z lotu ptaka, 40 tys. do 
wzięcia – pełna lista projek-
tów do Budżetu Obywatel-
skiego, Ustroniacy na Wysta-
wie Produktów Regionalnych

W sierpniu pogoda sprzyjała turystom. Słoneczne, ciepłe, a nawet gorące dni zachęcały 
do kąpieli w Wiśle, szukania ochłody w lasach i na łonie natury. Sprzyjająca aura przyczy-
niła się również do sukcesu festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia", bo dzięki niej 
impreza nie zamknęła się w salach Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” czy w klasach 
Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2, ale nabrała charakteru szachowego festynu, w któ-
rym brali udział mieszkańcy i turyści, niekoniecznie pasjonaci tej gry. Plenerowe spotkania 
z mistrzami i arcymistrzami, przyciągały wielu kibiców. Wyjątkiem była środa, 19 sierpnia, 
kiedy to nasze miasto nawiedziły ulewy. Czwartek znów przywitał Ustroń słońcem i lekką 
mgiełką, która efektownie snuła się nad wzburzoną rzeką.                               Fot. M. Niemiec
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Arcymistrzowie: Jan Krzysztof Duda i Anato-
lij Karpow na scenie rynku, a poniżej młodzi 
szachiści z Ustronia, zawodnicy Olimpii Go-
leszów. Okazja do bezpośredniego spotkania 
amatorów z zawodowcami, młodszych ze 
starszymi to zdaniem obserwatorów najwięk-
szy atut festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą 
pokolenia”, który zakończył się w niedzielę.  
Więcej wewnątrz numeru.    Fot. M. Niemiec
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Impreza stanowiła nawiąza-
nie do przedzielenia Śląska 
Cieszyńskiego, co miało miej-
sce wiek temu, 28 lipca 1920 
roku.  
  
Na skoczni w Wiśle Malince 
odbyły się pierwsze i… jedyne 
tego lata zawody w skokach 
narciarskich o Grand Prix FIS. 
Startowało 46 zawodników  
z jedenastu krajów, w tym 13 
reprezentantów Polski. Dobrze 
spisali się ustronianie Piotr 
Żyła i Paweł Wąsek, zajmując 
w sobotnim i niedzielnym kon-
kursie odpowiednio miejsca 3 
i 3 oraz 13 i 20. W generalce 
LGP FIS dało im to lokaty 3 
i 18. Główne trofeum zdobył 
Dawid Kubacki, który wygrał 
obydwa konkursy.               (nik) 

Koronczarka Zuzanna Ptak 
z Koniakowa, laureatka Na-
grody im. Oskara Kolberga 
(2015), wyheklowała polskie 
godło narodowe. Orzeł z bia-
łej koronki zdobi salę sesyjną  
w istebniańskim Urzędzie 
Gminy. 

19 sierpnia zmarł Władysław 
Sosna. Przeżył 87 lat. Był 
prezesem Cieszyńskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego. Aktywnie 
działał na niwie turystycznej. 
Napisał kilkadziesiąt mono-
grafii i przewodników tury-
stycznych. Znawca dziejów 
kościoła ewangelickiego na 
Śląsku Cieszyńskim. Spoczął 
na Cmentarzu Ewangelickim 
w Cieszynie. 

Utworzony rok temu fundusz 
sołecki w gminie Goleszów po-
zwala podjąć remonty drogo-
we. W każdym sołectwie wyre-
montowana będzie jedna ulica 
wskazana przez mieszkańców, 
czyli w sumie jedenaście. Ro-
boty powinny zakończyć się 
jesienią tego roku. Dzięki 
połączonemu finansowaniu  
z funduszu sołeckiego, budżetu 
gminy, a także środków ze-
wnętrznych, na remonty można 
przeznaczyć prawie 2,6 mln zł.

Turystyczny Klub Kolarski 
PTTK „Ondraszek” w Cieszy-
nie oraz Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Sportowe w Re-
publice Czeskiej, zorganizo-
wali wspólnie rajd rowerowy 
pograniczem polsko-czeskim. 

to i owo
z 

okolicy
Powiat cieszyński przez dwa 
tygodnie był w żółtej strefie 
koronawirusowej, by „awan-
sować” do zielonej. Pytanie, 
na jak długo nie będzie w na-
szym regionie dodatkowych 
obostrzeń? Patrząc na dane  
z sanepidu najgorzej sytua-
cja nie wygląda. W ubiegły 
czwartek pozytywny wynik 
testu był zerowy, w piątek były 
4 takie osoby, w sobotę – 10,  
w niedzielę - 1.  

*  *  *

*  *  *

*  *  *

ZARZĄD DRÓG
O SKRZYŻOWANIACH
Zwróciliśmy się do Ryszarda Pacera, rzecznika Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach z prośbą o informacje na temat 
modernizacji skrzyżowania nad Manhatanem oraz skrzyżo-
wania drogi wojewódzkiej z ul. Dominikańską, które zostało 
zamknięte tymczasowo w oczekiwaniu na przebudowę. Obok 
odpowiedź Ryszarda Pacera:   

– Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 941 i ul. 
Brody w Ustroniu nie została jeszcze zakończona. Padający 
deszcz sprawił, że nie wymalowano jeszcze całego oznakowania 
poziomego i nie sfrezowano wszstkich linii starego oznakowania. 
Prace powinny potrwać do końca tego tygodnia. Nie planujemy 
wprowadzania innych elementów infrastruktury. Jednak będzie-
my obserwować funkcjonowanie nowego rozwiązania. Jeśli 
zajdzie potrzeba zmian, wprowadzimy je.

– Jeśli chodzi o skrzyżowanie DW 941 z Dominikańską, to 
dysponujemy danymi policji, że od czasu wprowadzenie zapory 
uniemożliwiający skręt w lewo w kierunku Katowic, nie notowa-
no niebezpiecznych zdarzeń drogowych w tym miejscu.

Projektant złożył wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwe-
stycji Drogowej do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego. Po 
otrzymaniu zezwolenia ogłosimy przetarg. Planujemy przebu-
dować skrzyżowanie w latach 2021-2022. Złożymy wniosek  
do Zarządu Województwa, by przyznał odpowiednie kwoty na 
to przedsięwzięcie.

	Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, 
 zostań w domu.
		Często myj ręce.
		Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
		Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
		Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
		Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
		Spożywaj swoje jedzenie i picie.
		Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. 

 podczas przerw.
	 Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie  

 objawy chorobowe, natychmiast poinformuj 
 o tym nauczyciela.
	Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po  

 lekcjach.

		Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
		Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania 

 szkoły w czasie epidemii.
		Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci  

 kwarantanną.
		Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora  

 szkoły lub nauczycieli.
		Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie  

 możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
		Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych 

 rzeczy w plecaku.
	 Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa  

 podczas posiłków.
		Unikaj transportu publicznego w drodze do/z  

 szkoły, pomyśl o spacerze, rowerze.
		Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu  

 na świeżym powietrzu.
		Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa  

 obowiązują przed lekcjami i po nich.
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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

35/2020/1/R

Prof. Danielowi Kadłubcowi oraz rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

w trudnych chwilach po śmierci

śp. Zuzanny Kadłubiec
składają

Burmistrz Miasta Ustroń
oraz 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

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

*   *   *

*   *   *

DZIEŃ OTWARTY W AKADEMII ESPRIT 
W czwartek 3 września o godzinie 16 rozpocznie się Dzień 

Otwarty w Akademii Esprit. Pracownicy i instruktorzy Akademii 
zapraszają na interesujące i kreatywne zajęcia, spotkania i zabawy. 
W miłym towarzystwie i w ciekawy sposób rodzice, opiekunowie, 
dzieci i młodzież będą mogli poznać ofertę edukacyjną i rozrywko-
wą Akademii Esprit. Dzień Otwarty Akademii Esprit odbędzie się 
w jej siedzibie przy ul. Daszyńskiego 2 (nad drogerią Rossmann). 
Szczegóły na www.esprit-akademia.pl lub tel. 606 486 333.

ZAPISY  DO  OGNISKA  MUZYCZNEGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 

że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2020/2021 od-
bywają się telefonicznie u kierownika OM (nr tel. 501-057-750). 
Oferujemy naukę gry na instrumentach: fortepianie, keyboardzie, 
skrzypcach, flecie poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej, 
klarnecie, akordeonie oraz w klasie śpiewu rozrywkowego – dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, a także zajęcia  
w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym 
dla dzieci w wieku 3-5 lat . Nauka trwa 6 lat w ognisku I st. i 3 lata 
w ognisku II st. Czesne za lekcje  płatne przez 10 miesięcy, tj. od 
września do czerwca i w zależności od wybranej oferty wynosi od 
130 do 210 zł miesięcznie, (przedszkole muzyczne 75 zł). Istnieje 
możliwość zapisania dziecka na dwa instrumenty. TKA zapewnia 
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, konkurencyjne 
ceny, komfortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia 
instrumentu (25 zł miesięcznie). Zapraszamy również na profil 
na facebooku i stronę internetową www.tka.vot.pl.   Zarząd TKA

Od 1 do 15 września 2020 r.
głosowanie 

na projekty zgłoszone 
w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 
2021. 

35/2020/1/N

Rodzinie oraz wszystkim bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia 

w trudnych chwilach po śmierci

śp. Adolfa Cieślara
składają

Burmistrz Miasta Ustroń
oraz 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

www.budzetobywatelski.ustron.pl
Więcej na str. 6 i 7

Z niefrasobliwością kierowców nawet światła na skrzyżowaniu nie 
wygrają. Jej skutkiem był groźny wypadek, który wydarzył się 
w piątek, 21 sierpnia ok. godz. 11 w Nierodzimiu. Tak wyjaśnia to 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie asp. 
Krzysztof Pawlik: – Kierowca audi najprawdopodobniej nie zwrócił 
uwagi na sygnalizację świetlną i wjechał na skrzyżowanie na czer-
wonym świetle. 
Nieprawidłowo jadącemu samochodowi drogę przeciął ford kierujący 
się z ul. Szerokiej w stronę ul. Skoczowskiej i audi przygniotło go 
do bariery ochronnej między jezdniami. Wydarzenie obserwował 
wykładowca z katowickiej szkoły policji asp. sztab. Paweł Dobaj, 
który razem z rodziną spędzał urlop w naszym mieście. Paweł 
Dobaj jest kwalifikowanym ratownikiem i to on udzielił pierwszej 
pomocy rannemu 67-letniemu kierowcy forda oraz kontrolował stan 
uwięzionej w aucie 63-letniej pasażerki. Inni kierowcy też włączyli 
się do pomocy, m.in. zaopiekowali się 7-letnim pasażerem forda, 
który na szczęście nie ucierpiał w wypadku. Straż pożarna wydobyła 
kobietę z zakleszczonego pojazdu przy użyciu specjalnego sprzętu. 
Poszkodowani trafili do szpitala.             (mn)
 

35/2020/2/N
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35/2020/2/R

USTROŃSKA TYKWA 
Z OCTEM

Jurorzy przy pracy: Elżbieta Pruszkowska, Andrzej Nowiński, Bożena 
Piwowar, Marcin Janik.                                               Fot. L. Szkaradnik

Z roku na rok zgłaszało się coraz więcej wystawców, toteż za-
chodziła obawa, że rynek wszystkich chętnych nie pomieści, lecz 
życie pisze nam nieraz zaskakujące scenariusze i wszechwładny 
koronawirus zmniejszył liczbę chętnych do zaprezentowania 

swoich możliwości, choć zmieściło by się więcej stoisk niż 
w latach ubiegłych, bo dwudniową imprezę przeniesiono do Parku 
Kuracyjnego. Mamy przecież uroczy park, którego atrakcją są 
liczne rzeźby zlokalizowane wśród dostojnych, starych drzew, 
więc warto go jeszcze bardziej spopularyzować i ożywić choć-
by na kilka dni. Zwykle stanowił on trasę, którą pokonywano 
zmierzając na imprezy w amfiteatrze, a tym razem był miejscem 
głównym, gdzie postawiono scenę i stanowiska z różnorod-
nymi produktami regionalnymi, które można było podziwiać 
i kupować. A były wśród nich naturalne artykuły spożywcze jak 
chleby, sery, placki ze szpyrkami, wędliny, ciasta, miody, oleje 
i octy, ale też sporo unikalnego rękodzieła artystycznego. Wśród 
38 wystawców znalazły się cztery osoby z naszego miasta, które 
poprosiliśmy o prezentację swoich prac.

Magdalena Dyło (ceramika artystyczna i użytkowa):
– Ceramiką zajmuję się od dwóch lat, ale wcześniej przez 

kilka lat prowadziłam takie zajęcia dla pensjonariuszy w Domu 
Spokojnej Starości w naszym mieście. Wszystkie te eksponaty 
są wykonane ręcznie, a jeżeli czasem posiłkuję się formą, to 

Międzynarodowa Wystawa Produktów Regionalnych była od 
początku znakomitym pomysłem, który spotkał się z wiel-
kim zainteresowaniem zarówno twórców wystawiających 
swe różnorodne produkty jak również widzów i nabywców 
towarów z „najwyższej półki”, więc w tym roku to ambitne 
i widowiskowe przedsięwzięcie urządzono już po raz czwarty. 
Organizatorami są corocznie: Urząd Miasta, Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Ustronia, Śląski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Częstochowie, Oddział w Cieszynie i uczestniczy 
też Górolsko Swoboda.

Magdalena Dyło (ceramika artystyczna i użytkowa). Fot. L. Szkaradnik

jest to tylko punkt wyjściowy do przekształcania. Planowałam 
jeździć po różnych jarmarkach rękodzielniczych, ale w tym roku 
jest to trudne z powodu pandemii, więc najczęściej prezentuję 
swoje prace w Wiśle, bo tam mam możliwość wystawienia się 
w weekend, bez wcześniejszej deklaracji na dłuższy czas, jak 
u nas na rynku. Cieszę się, że chociaż raz w roku mogę się 
wystawić w Ustroniu, a już na tej imprezie jestem po raz trzeci 
i bardzo mi się podoba. 

Właściwie to zaczęłam interesować się tym rękodziełem już 
w dzieciństwie, bo kiedyś tata przyniósł mi glinę, z której zrobi-
łam sobie garnuszek, a potem on musiał mi go wypalić w piecu 
kuchennym. Dziś surowiec kupuję w specjalistycznych sklepach 
i mam też odpowiedni piec do wypalania, gdzie temperatura 
przekracza 1000 stopni. 

Edyta Gomola (wyroby z tykwy i pirografia): 
– Tykwa to jest owoc rośliny afrykańskiej, ale ja ją przeniosłam 

na nasz grunt i teraz rośnie na ustrońskiej ziemi. Jest to roślina 
wymagająca dużo ciepła, słońca i wody. Przy sprzyjających 

Edyta Gomola (wyroby z tykwy i pirografia).          Fot. L. Szkaradnik (cd. na str. 8)
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SZACHY Z ARCYMISTRZEM

Anatolij Karpow i Jan Krzysztof Duda. Panowie nie zagrali na scenie 
rynku, ale Karpow śledził partie najlepszego obecnie szachisty pol-
skiego podczas Turnieju z okazji 30-lecia Mokate.         Fot. M. Niemiec

Dzięki wyjątkowemu ujęciu Artura Steczkiewicza można potrenować na sucho nową organizację ruchu na skrzyżowaniu ul. Katowickiej II 
z ul. A. Brody. Na razie docierają do nas pozytywne opinie na temat zmian.

Symultana z arcymistrzem Karpowem w ratuszu. Przy pierwszej 
szachownicy prezes Zarządu Mokate Adam Mokrysz, z prawej strony 
sekretarz miasta Ireneusz Staniek.                   Fot. Przemek Nikiel

Wprawdzie pula nagród w turniejach festiwalu „Szachy 
w Ustroniu łączą pokolenia" wynosiła ponad 70.000 tysięcy 
złotych, jednak dla wielu uczestników ważniejsze niż nagrody 
było spotkanie z XII szachowym Mistrzem Świata Anatolijem 
Karpowem. 

Wizyta arcymistrza w Ustroniu była wydarzeniem bez prece-
densu. Rosjanin jest żywą legendą szachów, a jego rywalizacja 
o tytuł mistrzowski z Kasparowem zapisała się jako jeden 
z najsłynniejszych sportowych pojedynków w historii. Obecnie 
Karpow znany jest jako propagator szachów i tym się właśnie 
zajmował w naszym mieście, wzbudzając entuzjazm w każdym 
miejscu, w którym się pojawił. 

Odwiedził uczestników turnieju głównego i zrobił niespo-
dziankę zawodnikom, otwierając rundę pierwszym ruchem na 

szachownicy Daniela Sadzikowskiego. W ratuszu odbył kon-
ferencję prasową oraz rozegrał partię szachów z burmistrzem 
Przemysławem Korczem (gospodarz miasta przyznał, że zdołał 
wykonać 4 ruchy), a następnie z sekretarzem miasta Ireneuszem 
Stańkiem. Rosjanin zagrał też symultanę z gośćmi zaproszo-
nymi przez organizatorów największego w tym roku w Polsce 
festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”. Rozegrał 16 
partii, wygrał 13, z trzema przeciwnikami zremisował. Anatolij 
Karpow odwiedził także dzieci, które rywalizowały w turnieju 
dla najmłodszych i towarzyszył szachistom podczas Turnieju 
z okazji 30-lecia MOKATE. Osobiście dekorował i wręczał pu-
chary zwycięzcom turniejów i poszczególnych kategorii podczas 
finałowego koncertu w amfiteatrze. Wśród oklasków zajechał 
przed scenę limuzyną, której funkcję pełnił elegancki samochód 
marki Warszawa. Później słuchał przebojów The Beatles.

Anatolij Karpow jest opanowany, wyciszony, ale jednocześnie  
kontaktowy. Ma ujmujący uśmiech. W Ustroniu nie unikał fanów, 
rozdawał autografy i pozował do pamiątkowych zdjęć.     (mn)

      Fot. A. Steczkiewicz
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Informacja Komisji z weryfikacji, opiniowania i ostatecznej oceny projektów 
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Lp. Id 
projektu

Wniosko-
dawca

Tytuł 
projektu

Lokaliza-
cja

Szacunko-
wy koszt

Opinia/Rekomendacja Komisji
 

1 BOU01 Michał 
Budnik

Modernizacja budynku 
OSP Polana

Ustroń 
Polana

39 950,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców. * 
zweryfikowany koszt projektu – pierwotnie 38.693 zł

2 BOU02 Paulina 
Górniok

Zakup nowych stołów 
i krzeseł do Remizy 

OSP Ustroń-Lipowiec

Ustroń 
Lipowiec

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

3 BOU03 Kinga 
Ludorowska

„Szkoła – nasz drugi dom” Ustroń 
Dolny

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt zostaje skierowany do realizacji bez głosowania 

mieszkańców.

4 BOU04 Jolanta 
Grzesiak

Półkolonia i kolonia 
dla dzieci z Hermanic

Ustroń 
Hermanice

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

5 BOU05 Magdalena 
Lupinek

Ogródek Sensoryczny przy 
Muzeum Ustrońskim

Ustroń 
Górny

30 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

6 BOU06 Renata 
Cieślar-

-Marianek

Ogólnodostępna 
strefa malucha

Ustroń 
Lipowiec

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

7 BOU07 Marcin 
Janik

Wykonanie „mijanki” 
na ulicy Źródlanej

Ustroń 
Zawodzie

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt zostaje skierowany do realizacji bez głosowania 

mieszkańców.

8 BOU08 Urszula 
Górniok

Zdrowy oddech przedszkolaka Ustroń 
Nierodzim

12 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

9 BOU09 Marzena 
Szlajss

Kolorowe przedszkole Ustroń 
Hermanice

19 400,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

10 BOU10 Edward 
Pękowski

Parking dla os. Manhatan Ustroń 
Centrum

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt zostaje skierowany do realizacji bez głosowania 

mieszkańców.

11 BOU11 Wit Kozub Sportowy Nierodzim 
- stół do tenisa stołowego

Ustroń 
Nierodzim

25.000,00 Opinia Komisji pozytywna. 
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców. * 
zweryfikowany koszt projektu – pierwotnie 18.800 zł

12 BOU12 Paweł 
Mitręga

Budowa mini tężni solankowej Ustroń 
Zawodzie

40 000,00 Opinia Komisji negatywna. 
Projekt nie został skierowany pod głosowanie mieszkańców

13 BOU13 Karolina 
Makarewicz

Aktywny Poniwiec 2021 
- kontynuacja projektu

Ustroń 
Poniwiec

39 990,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt zostaje skierowany do realizacji bez głosowania 

mieszkańców.

14 BOU14 Marek 
Górniok

Budowa boiska do siatkówki 
plażowej

Ustroń 
Nierodzim

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców. * 
zweryfikowany koszt projektu – pierwotnie 26.000 zł

15 BOU15 Maria 
Leszczyna

Zaczarowana biblioteka Ustroń 
Nierodzim

20 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

16 BOU16 Anna Lerch Zagospodarowanie Zieleńca 
– ławki, siłownia 

i eko-łąka.

Ustroń 
Hermanice

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców. 

*Zgoda wnioskodawcy na ewentualne ograniczenie zakresu 
projektu.

17 BOU17 Barbara 
Sutor

Czas na przerwę – czas na 
książkę!

Ustroń 
Górny

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

18 BOU18 Anna 
Lerch

Modernizacja Placu Zabaw 
(róg ul. Różanej i Osiedlowej)

Ustroń 
Hermanice

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców. * 

Zgoda wnioskodawcy na ewentualne ograniczenie zakresu 
projektu.

19 BOU19 Natalia 
Kowalik

Modernizacja placu zabaw przy 
ul. Różanej

Ustroń 
Hermanice

38 654,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

20 BOU20 Jerzy 
Mendrek

Mini pumptrack - plac zabaw 
dla rowerzystów, hulajnóg, 

deskorolek i rolek

Ustroń 
Lipowiec

40 000,00 Opinia Komisji negatywna.
Projekt nie został skierowany pod głosowanie 

mieszkańców.

21 BOU21 Kacper 
Szalbot

Siłownia Plenerowa - Park Street 
Workout Ustroń Górny

Ustroń 
Górny

40 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców. * 

Zgoda wnioskodawcy na ewentualne ograniczenie zakresu 
projektu.

22 BOU22 Arkadiusz 
Granda

Konserwacja zabytkowych 
Krzyży

Ustroń 
Polana

34 000,00 Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

Załącznik nr 3 do Zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego do Uchwały nr XV/213/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok
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40 TYS. DO WZIĘCIA

Budżet obywatelski wciąż wzbudza kontrowersje. Przeciwnicy 
wskazują na fakt, że pieniądze publiczne ulegają rozdrobnieniu 
i typowo konsumpcyjnemu wydatkowaniu, podczas gdy ich 
suma mogłaby załatwić niektóre palące problemy mieszkań-
ców. Wskazują również na to, że budżety miast i gmin de facto 
są obywatelskie, gdyż uchwalają je rady, których członków 
wybierają mieszkańcy i dlatego mieszkańcy mogą wpływać na 
swoich reprezentantów, by przeznaczali pieniądze na konkretne 
zadania. Zwolennicy budżetu podkreślają rolę edukacyjną w 
drodze do społeczeństwa obywatelskiego, integrację społeczną, 
zachęcenie do większego udziału w życiu samorządu i motywację 

do działania na rzecz lokalnej społeczności. Budżet obywatelski 
jest faktem i trzeba go jak najlepiej spożytkować, zwłaszcza że 
w naszym mieście do podziału jest 360.000 zł, po 40 tys. na każde 
z 9 osiedli: Polanę, Poniwiec, Ustroń Górny, Ustroń Centrum, 
Ustroń Dolny, Hermanice, Lipowiec, Nierodzim, Zawodzie. 

Do 31 maja mieszkańcy zgłaszali projekty, później weryfiko-
wała je komisja, która sprawdzała, czy koszt realizacji jest dobrze 
wyliczony, czy jest zgoda właściciela terenu, na którym projekt 
ma być realizowany, czy projekt spełnia warunki wyznaczone 
w regulaminie, m.in.: że termin realizacji nie przekroczy roku, 
projekt nie będzie generował późniejszych kosztów, nie stoi w 
sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, 
w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzen-
nego, programami gospodarczymi, unijnymi, przedsięwzięciami 
wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

W głosowaniu na projekty osiedlowe mogą wziąć udział tylko 
mieszkańcy danego osiedla, każdy mieszkaniec może oddać 
głos tylko jeden raz. Za nieważny uznaje się głos oddany w 
formularzu gdy:

– głos został oddany przez osobę spoza osiedla, 
– mieszkaniec zagłosuje więcej niż 1 raz na osiedlowy projekt 

(wówczas nie liczą się wszystkie oddane przez tą osobę głosy),
– głosujący nie wpisał lub wpisał nieprawidłowo swoje dane: 

imię, nazwisko, adres zamieszkania. 
Nie będą głosować mieszkańcy pięciu osiedli: Poniwca, 

Ustronia Centrum, Ustronia Dolnego, Lipowca i Zawodzia, 
bo w każdym z nich zgłoszony został tylko jeden projekt. Na  
stronie 6, gdzie umieszczamy spis wszystkich projektów, są one 
zaznaczone kolorem jasnoszarym.

Warto pamiętać, że od 9 do 23 września będzie można gło-
sować również na projekty zgłoszone w ramach II edycji Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.      Monika Niemiec  

Już teraz znane są zweryfikowane projekty, które zgodnie 
z harmonogramem miały być opublikowane do 31 sierpnia). 
Będzie można na nie głosować od 1 do 15 września za pomocą 
specjalnego formularza, wejście na stronie: www.budzeto-
bywatelski.ustron.pl. 
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Bogusława Lazar
O sesji zdjęciowej myślała już od jakiegoś 
czasu, ale ostatecznie przekonały ją znajome 
twarze w cyklu Kobiety Stela. Od razu pomyślała 
też, że skoro stela to... w stroju stela! A jako, 
że strój cieszyński pasjonuje ją od lat, to wybór 
stylizacji nie był trudny. Na co dzień Bogusia 
interesuje się haftem, robótkami ręcznymi  
i kultywowaniem kultury regionu, czego do-
wodzi uwieczniony na zdjęciu, samodzielnie 
przez nią wyhaftowany czepiec oraz koszulka. 
Jednym z jej marzeń jest pobicie rekordu ko-
biet ubranych w strój cieszyński i wpis do księgi 
Guinessa. 

Sesja powstała we współpracy z Wiślańskim Centrum 
Kultury.
                                              Fot. Karolina Francuz

KOBIETY 
STELA

warunkach uda się coś zebrać, ale nieraz zbiory są niewielkie. Po 
pewnym czasie po zerwaniu tykwa zdrewnieje i wtedy można ją 
traktować jako tworzywo. Gdy ona dobrze wyschnie wówczas ją 
nacinam i czyszczę wnętrze, usuwam nasiona i w zależności, co 
podpowie mi wyobraźnia, wycinam, maluję, graweruję lub wy-
palam i lakieruję. Mogę napisać też dowolną dedykację. Staram 
się wykonywać elementy pamiątkowe, ale również takie, które 
mają charakter użytkowy, jak na przykład koszyki, świeczniki, 
lampy, szkatułki, bombki choinkowe i grzechotki dla maluchów. 
Wyroby z tykwy są trwałe, tu u nas niespotykane, ale jeszcze mało 
popularne. Z kolei na desce lipowej przenoszę jakiś szkic i potem 
ten zarys traktuję pirografem, czyli wypalarką do drewna. Mogę 
na życzenie wykonać dowolny obraz, na przykład czyjeś zdjęcie 
i napis. Wzbudza to spore zainteresowanie, bo taki pamiątkowy 
wizerunek jest zamawiany na różne uroczystości jak na przykład 
ślub, urodziny. Na tej imprezie jestem już po raz trzeci, a miałam 
wystawę w Muzeum Ustrońskim, gdzie nadal można kupić moje 
wyroby pamiątkowe.

 Anna Mateja (serwetki, bańki szklane): 
– Jestem po raz trzeci na tej wystawie, a w innych miejscach 

nie prezentuję swego rękodzieła, bo traktuję to jako hobby, 
dziergam w wolnych chwilach, najczęściej w zimowe wieczo-
ry. Przekazuję potem moje wyroby jako prezenty dla rodziny 
i znajomych. Najchętniej ozdabiam bańki szklane na święta, do 
których  przyklejam koronkę, perełkę i takie ozdoby bardzo ładnie 
na choince wyglądają. Obrabiam malutkie kamyki rzeczne jako 
naturalną biżuterię, wykonuję też na szydełku niegdyś popularne, 
a dziś już zapomniane kołnierzyki. Wystawiam tu swoje wyroby, 

(cd. ze str. 4)

USTROŃSKA TYKWA 
Z OCTEM

Anna Mateja (serwetki, bańki szklane).               Fot. L. Szkaradnik

W ramach festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia” odbył się 
Piknik PRL. Landrynkowa oranżada lała się strumieniami, porządku 
pilnowali milicjanci, wśród publiczności przechadzali się prywacia-
rze, a po ulicach miasta jeździł autobus „ogórek”. Bardziej wybredni 
wybierali warszawę. Można się było też poczuć jak w filmie Bareji, 
gdy w barze mlecznym „Krystyna” na miskę przykręconą do stołu, 
wytartą ścierką, trafiała porcja kaszy.                      Fot. M. Niemiec
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żeby ludzie widzieli, co się robi. Czasem wykonuję też skarpetki 
na drutach i rękawiczki z jednym palcem, bo też są potrzebne. 

 Izabela Lewandowska (Placki Gazdy):
– Tradycyjnie od wielu lat podczas Dni Ustronia oferujemy 

placki na blasze, krupnioki i inne regionalne specjały. Zwykle 
mama Anna Gajdacz jest szefową, a my jej pomagamy. Jest nas 
pięcioro rodzeństwa i całą rodziną jesteśmy zaangażowani. Dziś 
mama jest na rynku, bo tam też zawsze jest sporo chętnych na 
nasze placki. Staramy się robić wszystko na bieżąco, więc brat 
właśnie przywiózł tarte ziemniaki. Dziś już są takie możliwości, 
żeby tę pracę sobie usprawnić, ale moja babcia zawsze mówiła, że 
prawdziwo trzicielina musi być zetrzito na takim tarle o małych 
oczkach. Na samym początku jak żeśmy zaczynali, to ziemniaki 
obieraliśmy i tarli ręcznie razem z naszymi kolegami, znajomymi, 
a oni byli zadowoleni, bo zawsze zostali poczęstowani plackiem. 
Mama i babcia nadal pieką je w domu na tradycyjnej blasze, bo 
są przyzwyczajone do tego wyjątkowego smaku. Placki na blasze 
cieszą się popularnością, ale mało kto sam w domu je przygotuje, 
bo to wymaga sporo pracy, więc co roku mamy stałych klientów, 
którzy jak raz spróbują to zawsze wracają.

Imprezę z wielkim zaangażowaniem prowadzili pracownicy 
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Szalbót 
i Maciej Russek, a oprawę muzyczną zapewniły zespoły regio-
nalne: „Beskidzcy Zbóje”, „Wisła”, „Wista” i „Rajwach”.

Komisja konkursowa, w której znaleźli się organizatorzy: 
Andrzej Nowiński i Elżbieta Pruszkowska oraz przewodniczący 
Rady Miasta Marcin Janik i radna Bożena Piwowar po obejrzeniu 
wszystkich stanowisk wybrali najlepszy produkt artystyczny, 
a został nim wyrób z tykwy i nagroda trafiła do ustronianki Edyty 
Gomoli, zaś najlepszym wyrobem spożywczym uznano octy 
firmy Beksien Przetwórnia z Czańca. 

Przedstawicielki Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Elżbieta Borejza i Elżbieta Pruszkowska po pierwszym dniu 
wystawy powiedziały: Od trzech lat prezentuje się wielu tych 
samych wystawców, więc impreza cieszy się popularnością skoro 

Izabela Lewandowska (Placki Gazdy).                    Fot. L. Szkaradnik

tu wracają i są zadowoleni. Wśród tej grupy mamy też sporo osób 
utytułowanych, docenionych na wystawach ogólnopolskich, na 
przykład Liderami Agroligi w 2019 r. została pasieka Buchalików. 
Staramy się promować regionalnych wytwórców, bo taka też jest 
nasza rola. Zauważamy obserwując osoby wystawiające od kilku 
lat, że się rozwijają, mają sukcesy i to nas cieszy, że po części 
przyczyniliśmy się do tego. Niejednokrotnie są to firmy kilku-
pokoleniowe i nieraz dzieci przejmują działalność po rodzicach. 
W tym roku wystawców jest mniej niż w latach poprzednich, bo 
niektóre starsze osoby odmówiły z obawy przed koronawirusem, 
a  nie wszyscy mają też własne namioty wystawowe, które tu 
w parku są konieczne. Wśród wystawiających zdania są podzielo-
ne, jedni uważają, że lepiej było na rynku, inni chwalą lokalizację 
w parku. Mamy nadzieję, że za rok jak nie będzie tych barier 
epidemiologicznych i więcej osób się zgłosi, a zarówno wystawcy 
jak i zainteresowani przyzwyczają się do tego pięknego miejsca. 

W niedzielę było już mniej wystawców, o czym zadecydował 
zapewne padający rankiem deszcz, ale też nikła sprzedaż wyro-
bów w dniu poprzednim. 

Organizatorzy starali się jak najlepiej sprostać wymaganiom, 
jakie nam narzuciła pandemia, jednak trudno byłoby porów-
nywać dawniejsze Dni Ustronia i tegoroczne. Było to zawsze 
wielkie święto nie tylko rolników, ale wielu ustrońskich rodzin. 
Tymczasem w tym roku na wystawach zauważyć można było 
niewielu miejscowych, no i nieco wczasowiczów. Szkoda, bo w 
sobotę była to rzeczywiście piękna ekspozycja niespotykanej na 
co dzień działalności wielu firm, których wyroby zasługują na 
najwyższe uznanie, lecz wystawcy też mogli się poczuć zawie-
dzeni niewielką frekwencją.                          Lidia Szkaradnik

W ramach zapowiadanej wystawy maszyn rolniczych zaprezentowała 
się jedynie „Chlebowa Chata” z Górek Małych, która przedstawiła 
dawne narzędzia używane w gospodarstwie i dwa zabytkowe ciągniki 
Guldner a2kn oraz Hanomag, a także dwóch młodych pasjonatów 
rolnictwa Paweł Moskwik i Jakub Polok, którzy przyjechali efektow-
nymi traktorami Ursus c360.                                   Fot. L. Szkaradnik

23 sierpnia w Turnieju Szachowym z okazji 30-lecia firmy MOKATE wzięło udział 235 zawodników i zawodniczek, którzy zmagali się 
nie tylko z rywalami, upływającym czasem, ale także z 30-stopniowym upałem. Uczestnikami byli zarówno mistrzowie szachowi, jak 
i najmłodsi zawodnicy. Zwycięzcą turnieju został faworyt Jan Krzysztof Duda, który wyprzedził Daniela Sadzikowskiego i Pawła Teclafa. 
Wśród kobiet tryumfowała Monika Soćko, która wyprzedziła aktualną mistrzynię Polski Karinę Cyfkę. W ciągu całego Festiwalu MOKATE roz-
dało 5 tys. kaw i herbat (na zimno i ciepło) oraz 1,8 tys. puszek z Cappuccino. Na zdjęciach turniej na płycie rynku oraz otwarcie turnieju 
z udziałem: wiceprezydenta FIDE Łukasza Turleja, starosty cieszyńskiego Mieczysława Szczurka, arcymistrza Anatolija Karpowa, prezesa 
Zarządu MOKATE Adama Mokrysza, prezesa Śląskiego Związku Szachowego Andrzeja Matusiaka.                                          Fot. M. Niemiec

      Więcej zdjęć na Facebooku
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B IBLIOTEKA POLECA  

Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne:  
poniedziałek 9-15, wtorek 9-15,  środa 12-18, czwartek  nieczynne, piatek 9-15, sobota  nieczynne. Czytelnia zamknięta do odwołania.

tel 33-854-23-40 
www.biblioteka.ustron.pl

(katalog online)

Sylwia Skuza 
„Tylko nie Mazury” 

Komisarz Gromosław Sidorowicz zo-
staje czasowo przeniesiony z War-
szawy na komisariat na Mazurach. 
Policjant musi wyjaśnić zagadkowe 
morderstwo rolnika, którego ciało, 
z historyczną zapinką wbitą w szyję, 
znaleziono porzucone na bagnach. 
Kryminał osadzony w mazurskiej hi-
storii i kulturze.

Monika Grzelak 
„Kanadiana”

Gdy dziewięć lat temu autorka planowała 
swój roczny pobyt w Kanadzie, nie sądzi-
ła, że zostanie do dziś. Czuje się tam jak 
u siebie, postanowiła więc podzielić się 
swoimi spostrzeżeniam. Kanadiana – tak 
Kanadyjczycy nazywają wszystko to, co 
kanadyjskie: historię, obyczaje oraz fak-
ty, które są częściami składowymi tego 
niezwykłego kraju.

Koronawirus wymusił wiele obostrzeń sanitarnych, więc z ża-
lem musieliśmy się z tym pogodzić, że tego corocznego pięknego 
widowiska nie doświadczymy. O przemyślenia na temat organi-
zacji dożynek poprosiliśmy prezesa Stowarzyszenia Ustrońskie 
Dożynki Jana Szwarca, który kieruje przygotowaniem tej wielkiej 
imprezy od 22 lat: 

– Gdy okazało się, że zagrożenie koronawirusem uniemożliwia 
organizację masowych imprez na wniosek Urzędu Miasta, Za-
rząd Stowarzyszenia „Ustrońskie Dożynki” już w marcu podjął 
decyzję, że w tym roku takiej ogromnej jak dotychczas imprezy 
nie będzie. Wstępnie postanowiono włączyć się w organizację 
Dni Ustronia w takim ograniczonym zakresie, na jakie nam 
pozwoli aktualna sytuacja. W Parku Kuracyjnym planowano 
wystawę nowoczesnych maszyn rolniczych, ale organizacja 
takiej imprezy, jakie były dotychczas jest w tych warunkach 
niemożliwa. Przecież zwykle w amfiteatrze gromadziło się dwa 
tysiące ludzi, siedzieli jeden obok drugiego – nie było żadnych 
wolnych miejsc. Najczęściej sporo osób jeszcze stało. Sanepid 
nie pozwoliłby teraz na to, bo trzeba przejść wszystkie procedury          
i konieczne są odstępy, maseczki – jak by to wyglądało? Obawiam 
się, że żałośnie. A w każdej chwili mogłyby się jeszcze zmienić 
warunki na gorsze, gdyby rozprzestrzeniła się ta choroba, więc 

cała robota zmierzająca do przygotowania dożynek byłaby na 
nic. A w tych pracach organizacyjnych corocznie brało udział 
około tysiąca osób: kilkaset w samym korowodzie, poza tym 
orkiestra i zespoły występujące na scenie. Kieruję pracami or-
ganizacyjnymi dożynek wiele lat i mogę powiedzieć, że przez 
cały czas zaangażowanie rolników było duże, a włączały się w 
te przygotowania całe rodziny. Największy problem był zawsze 
z wyszukaniem gazdów, choć staramy się im pomóc, żeby nie 
ponosili wielkich kosztów, to jednak mieli zazwyczaj dużo pracy 
i stresu, żeby wszystko się powiodło jak najlepiej. Wszyscy nasi 
rolnicy już co najmniej raz byli gazdami, a teraz tę honorową 
funkcję pełnią następne pokolenia. 

W ostatnich latach jest dużo sponsoringu osób mających przed-
siębiorstwa na terenie Ustronia, które wspierają Stowarzyszenie 
finansowo, ponadto zawsze handel był ważnym atutem dożynek 
i dochody z niego też dostarczały nam funduszy, bo warto wspo-
mnieć, że zawsze dla organizatorów przygotowywano zabawę 
podożynkową, by ich zachęcić do dalszego uczestnictwa w do-
żynkach. Wydawałoby się, że takiego gospodarza, który haruje 
cały tydzień od rana do wieczora trudno będzie przekonać, żeby 
jeszcze w niedzielę wybrał się z ustrojoną maszyną i wraz z całą 
rodziną brał udział w korowodzie, ale wielu ludzi corocznie się 
w to angażowało i chwała im za to. Rolnicy zawsze się włączają 
do organizacji dożynek, choć niektórzy początkowo nie chcą, ale 
potem się włączą i zrobią co trzeba. Gdyby było inaczej, to nie 
cieszylibyśmy się dożynkami, bo to jest trud i wysiłek wielu osób. 

Dziś też ubolewam, że tych dożynek nie ma, bo to była zawsze 
piękna impreza, skupiająca rozmaitość ludzi, będąca promocją 
naszego miasta i jest to też satysfakcja dla rolników i docenienie 
ich codziennego trudu na szczeblu miejskim, bo dożynki każdy 
rolnik we własnym gospodarstwie nawet w tych dzisiejszych 
trudnych czasach może sobie sam przygotować. Pamiętam jesz-
cze z młodości, a pochodzę z gospodarstwa 30-hektarowego, że 
jak się ostatnią furę zboża zwoziło do stodoły, to szli wszyscy 
uczestnicy prac ze śpiewem. Mama ich przyjmowała  i dosta-
wała wieniec, który wisiał potem na ścianie przez następny rok. 
Zabijało się baranka na dobry gulasz, popijało miodónke i tak 
co roku się dożynki odprawiało. Była gościna, mama piekła 
chleb, nie z nowego zboża, ale chleb się zawsze w domu piekło. 
Uprawialiśmy dużo zboża na kilkunastu hektarach areału, a 18 
hektarów to były łąki i lasy na Czantorii. Tym moim pradzia-
dom to w czasach austriackich chyba Franciszek Józef nadał to 
wszystko. Mieliśmy nawet ziemie po czeskiej stronie, więc jak 
nastała nowa rzeczywistość, to nam kilka hektarów pola prze-
padło. Warto przypomnieć, że w tych dawnych czasach ważna 
była pomoc sąsiedzka, czy to podczas sianokosów, czy żniw nie 
wiadomo skąd ludzie przylatywali, brali grabie, pomagali, żeby 
siano czy zboże nie zamokło. Teraz już się to wszystko zmieniło, 
już nie ręce ludzkie są najważniejsze, a maszyny i różne urządze-
nia. To dawne czasy, które miło powspominać, ale powracając 
do współczesnych dożynek miejskich, jestem przekonany, że 
ta piękna tradycja nie zaginie i jeśli tylko będzie to możliwe 
w przyszłym roku, a mam nadzieję, że mogę się wypowiedzieć 
w imieniu wszystkich współorganizatorów, to będziemy znów 
z zapałem przygotowywać nasze ustrońskie dożynki. 

                                                     Notowała: Lidia Szkaradnik

TO PIĘKNA TRADYCJA
wspomnienia Jana Szwarca

prezesa Stowarzyszenia „Ustrońskie Dożynki” 

„Plon niesiemy plon w gospodarza dom”, „Chwalmy wszyscy 
wraz dożynkowy czas” – to popularne przyśpiewki, która zwy-
kle rozbrzmiewały na miejskich dożynkach, lecz w tym roku 
barwnego korowodu i wzruszającego obrzędu dożynkowego 
w naszym amfiteatrze nie było. 

Jan Szwarc z chlebem dożynkowym (pierwszy z prawej), a obok bur-
mistrz Ireneusz Szarzec i radna Marzenna Szczotka.     Fot. W. Suchta
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Po naszymu...
Ludeczkowie kochani

Czy Wy też fórt mocie stracha przed 
tym przebrzidłym korónawirusym? Jo 
teroski przez lato ani bardzo na tele-
wizor sie nie podziwóm, bo fórt móm 
jakómsik pilobe. A to zawarzowałach  
w starodownych wekach trześnie, po-
tym robiłach galaretke z czyrwionych 
rybiźli i nalywke z wiśni (łacny szpy-
rytus nalywkowy był w jednym z mar-
ketów kole torgu). No, a jak sie zaczył 
siyrpiyń toch już na całego chyciła sie 
kiszynio łogórków. Tóż nie dziwota, że 
ani mi w głowie jakisi rzóndowe wieści 
z telewizora ło tej epidymi. Dziepro 
sómsiadka mi prawiła, że zaś bydóm 
łobostrzynia, bo coroz wiyncyj nimoc-
nych. Człowiek żyje w swojim świecie 
i zdo mu sie, że je bezpieczny jak je 
w chałupie i na gospodarstwie. Ale 
ponikiedy wyńś trzeja i tu już niejedyn 
może sie poczuć niehersko, downi na 
to prawili, że kómusi szupi. 

Jako sie przed tym pieróństwym 
ludzie brónióm? Na, rozmaicie. Jedni 

noszóm ty maski calutki czos, jak jyny 
wyńdóm z chałupy, bo tak sie czujóm 
zabezpieczóni. Insi jeszcze noszóm do 
tego rynkawiczki i fórt sie dezynfeku-
jóm szpyrytusym abo ksiynżycówkóm. 
Sóm też tacy, co se śnich kapke szpa-
sujóm i chojraczóm, że sie nie bojóm, 
bo nima czego. To też je jakosi metoda, 
bo przeca łod tego strachu sie idzie 
doista roznimóc, ale jakby tak sie to 
choróbsko nasiliło i u nas doprowdy 
sie rozpanoszyło, a taki śmiałek by 
uwidzioł, że tu sómsiod nimocny leży  
w szpitolu, a tu zaś kierysi z bliski ro-
dziny, abo kamrat walczy ło żywobyci, 
to by mu jako to prawióm ruła zmiyn-
kła i byłby doista wylynkany. 

Jo łoto czytała w „Głosie” jako to 
taki nimocny w szpitolu sóm leży i jyno 
sztyry razy na dziyń, kierysi z persó-
nelu przijdzie sie na takigo boroka 
podziwać, czy jeszcze żyje. 

Tóż jak chcecie, róbcie se błozna, 
bo przeca nielza sie cały czos przej-

mować, ale łostrożności nigdy za moc 
i róbmy wszycko co możebne, by sie  
u nas to wirusisko nie rozmnożyło. 

Byjmy łopaterni, coby nas tu skwóla 
tej epidymi nie ubyło i za pore roków 
jak już to plugastwo ganc zdechnie, 
bydymy sie mógli z tych dzisiejszych 
niewesołych czasów serdecznie po-
śmioć.                      Staro ustrónioczka

USTROŃSKI  BOHATER
Nad kuźniczym, szarym stawem w grudniowy poranek,
W małym domku "Donatówki'' na świat przyszedł Janek.
Któż to wtenczas mógł przewidzieć jaki los mu dany,
Że szybować śladem ptaków będzie pod chmurami?
Jako dziecko przy rodzicach wesół był, szczęśliwy,
To zabawiał się nad stawem wśród bagien i trzciny.
To na dąb się wdrapał stary wraz z rówieśnikami
I tak rósł wśród serdeczności pod okiem swej mamy.
W szkole kiedy siedział w ławce ciekawy był świata,
Pewnie dumał o przestworzach kiedy będzie latał.
Szykowała się już wtenczas wojny zawierucha,
Pociągnęła w swe szeregi i naszego DRUHA.
Z troską żegnał swych rodziców w piękny dzień wrześniowy,
Bo w obronie kraju stanąć zawsze był gotowy.
Tak zaczęła się tułaczka, wojenne wojaże,
Gdzie ciernista wiodła ścieżka wśród przeróżnych zdarzeń.
Na obczyźnie docenili ustrońskiego DRUHA
I pilotażowy talent świetnego lotnika.
Czekała nań umęczona Warszawa wśród nocy,
Widział jak z rąk wroga kona wzywając pomocy.

21 sierpnia 2020 r. po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 
80 lat, zmarła najukochańsza Towarzyszka życia Honorowego 
Obywatela Miasta Ustronia, prof. Karola Daniela Dadłubca – śp. 
Zuzanna Hilda KADŁUBCOWA, z domu Jedzok. Profesor tak 
wyraził się o Niej: Zmarła moja Najdroższa Żona, która była 
dla mnie wszystkim (…). Straciłem Osobę, której zawdzięczam 
wszystko – wspierała mnie zawsze i wszędzie, dodawała sił, nie 
pozwalała się załamywać, była pierwszym i najmądrzejszym re-

A że wiodła go tęsknota do rodzinnej wioski,
Toteż wrócił wraz z rodziną do swoich, do Polski.
Tutaj los był niezbyt hojny, w tym tragedia cała,
W sile wieku śmierć okrutna nić życia zerwała.
Pochylmy dziś nisko czoło ponad jego grobem,
A dla młodych niech ON będzie bohaterstwa wzorem.

cenzentem moich tekstów, stworzyła bezpieczne gniazdo rodzinne. 
Po prostu Złoty i Mądry Człowiek. (...)

Uroczystość żałobna odbyła się w środę 26 sierpnia br. o godz. 
14.00 w kościele „Na Rozwoju” w Czeskim Cieszynie, a spoczęła 
na cmentarzu w Mistrzowicach. Po jej zakończeniu, w restauracji 
„Na Brandysie” w Czeskim Cieszynie, miało miejsce spotkanie 
poświęcone pamięci zmarłej.

W imieniu społeczności ustrońskiej składam Panu Profesorowi 
wyrazy najgłębszego i najszczerszego współczucia. Niech od-
poczywa w pokoju Pańskim, a beskidzkie groniczki, tak pięknie 
wielokrotnie zobrazowane literacko przez Męża – wielkiego 
oratora i erudytę, kłaniają Jej się nisko i szumią na zawsze pieśń 
dziękczynną.                                                        Elżbieta Sikora      

POŻEGNANIE 
śp. ZUZANNY HILDY KADŁUBCOWEJ

Wanda Mider
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na pół świata i teraz ruguje rodzime gatunki biedronek z ich sied-
lisk, włazi jesienią do naszych mieszkań i domów w poszukiwaniu 
ciepłych zimowisk, gryząc nas przy tym i alergizując. Trochę po-
dobnie było z olbrzymimi ropuchami, które sprowadzone w wielu 
krajach jako skuteczni tępiciele owadzich szkodników plantacji 
trzciny cukrowej, w Australii na przykład okazali się skutecznymi 
eksterminatorami wielu gatunków gadów na czele z… krokodylem 
australijskim! Ani biedronka arlekin, ani ropucha aga w swych no-
wych „ojczyznach” skutecznych wrogów nie mają, więc się rządzą 
po swojemu, a szkody przez nie wyrządzane są wielokrotnie większe, 
niż zakładane początkowo korzyści.

Tak to na ogół bywa, kiedy człowiek próbuje odgrywać rolę tego, 
co w przyrodzie rządzi i dzieli, nie zdając sobie sprawy z tego, jak 

subtelną i delikatną pajęczą siecią 
zależności różne gatunki są ze 
sobą powiązane. Pajęczynę przy-
wołuję nie bez kozery, bowiem do 
rozważań o komarach i jerzykach 
oraz o biedronkowych arlekinach 
i ropuchach kururu, przywiodły 
mnie obserwacje ogrodowych pa-
jąków. Odniosłem ostatnio wraże-
nie graniczące z pewnością, że co 
rusz natrafiam na martwe pająki 
leżące w charakterystycznej pozie 
z podkulonymi nogami. Nawet 
mnie zaintrygowało jakaż to plaga 
trzebi mych sojuszników w woj-
nie z komarami, kiedy pewnego 
razu przyuważyłem, że wokół 
„martwego pająka” (dlaczego uję-
tego w cudzysłów – okaże się za 
chwilę) kręci się jakaś czarnawa 
błonkówka, czyli krewniaczka 
żądlących ós, pszczół, trzmieli 
i szerszeni. Co było wielce in-
trygujące i po czasie okazało się 
charakterystyczne, błonkówka 
raczej nerwowo biegała, niż latała, 
a jeżeli już odrywała się od ziemi, 
to raczej na zasadzie krótkich pod-
lotów i podskoków. Aż wreszcie 
dopadła pajęcze „zwłoki”, chwy-
ciła wydatnymi żuwaczkami za 

jedną z nóg i dalejże „ciągnie i ciągnie z mozołem”. Taki – dla mnie 
nad wyraz oryginalny i zaskakujący – obrazek sprawił, że chwilowo 
porzuciłem swe ogrodowe obowiązki i postanowiłem śledzić, dokąd 
to zmierza teoretyczna ofiara (błonkówka) z równie teoretycznym 
myśliwym (pająkiem). Trochę to trwało zanim wspólnie ustaliliśmy 
nieprzekraczalną granicę – odległość, w której mogę przebywać  
i obserwować, nie wywołując u błonkówki paniki, co skutkowało 
porzuceniem pająka i trwającym długie chwile krążeniem wokół  
i ostrożnymi próbami ponownego złapania pajęczej nogi. Po kilku 
minutach i kilku metrach dotarliśmy wreszcie do niewielkiej dziurki 
w piaszczystej ziemi, do której błonkówka wciągnęła pajęcze „tru-
chło”. Po pewnym czasie wyłoniła się z norki i zaczęła maskować 
otwór kamyczkami i grudkami ziemi. W takich oto okolicznościach 
poznałem przedstawiciela nasteczników – błonkówek, które zamiast 
być ofiarami pająków, aktywnie na nie polują. Żądląc nie zabijają 
jednak swoich ofiar, ale je paraliżują i zanoszą do norek. W każdej 
norce umieszczają jednego pająka, na którym składają jedno jajo. 
Dorosłe nasteczniki odżywiają się iście po wegańsku – nektarem, 
ale ich żarłoczne larwy są zaprzysięgłymi mięsożercami i objadają 
się żywymi, tyle że sparaliżowanymi pająkami.

Och, aż by się chciało doradzić: nie lubicie pająków, to dbajcie  
o nasteczniki, które z tymi ośmionożnymi drapieżnikami skutecznie 
się rozprawiają. Tyle że kto nas wówczas wspomoże w walce z ko-
marami i równie uprzykrzającymi życie muchami? Bez obaw: nie 
dość, że samice nasteczników nagminnie podrzucają sobie jaja do 
norek z pająkami, to na dodatek inne błonkówki – pięknie kolorowe 
złotolitki – składają jaja do norek nasteczników i to ich larwy zjadają 
larwy nasteczników, pożerające sparaliżowane pająki, które jedzą 
komary, które tak nas boleśnie kłują… Niby to skomplikowane, 
a jakże proste, nieprawdaż? Może się lepiej nie wtrącajmy w ten 
naturalnym rytm przyrody?      Tekst i zdjecie: Aleksander Dorda

Komary jakoś nie dają w ostatnich tygodniach o sobie zapomnieć, 
niech więc pozostaną punktem wyjścia do dzisiejszych „rozważań” 
z cyklu „Bliżej natury”. Pośród rozlicznych medialnych doniesień 
poświęconych tym uporczywie nękających nas owadom, poczesne 
miejsce zajmują przeróżne warianty „wujków dobra rada”, zachwa-
lających sposoby na komary: zarówno te domowe, przekazywane 
rodzinnie z pokolenia na pokolenie, jak i na wskroś profesjonalne, 
wsparte naukowymi dowodami skuteczności. Moją szczególną 
uwagę zwróciły sugestie i pomysły, aby komary zwalczać z pomocą 
jerzyków (tych pisanych przez „rz”, a nie przez „ż”, czyli ptaków,  
a nie ssaków), które – jak to w kilku artykułach sformułowano – po-
winniśmy „zaprosić do naszych miast i osiedli”. Oczywiście błądzi 
ten, kto sądzi, że pod słowem „zaprosić” należy rozumieć li tylko 
kilka grzecznościowych gestów. 
Jerzyki mają dosyć specyficzne 
wymagania siedliskowe i zapew-
nienie tym ptakom odpowied-
nich warunków, aby zechciały się  
w większej ilości osiedlać pośród 
ludzkiej zabudowy, do banalnie 
prostych bynajmniej nie należy, 
a z pewnością samo powieszenie 
specjalnej konstrukcji budki lęgo-
wej sprawy nie załatwia. Nie je-
stem fachowcem od ptaków, a od 
jerzyków w szczególności, więc 
rzuciłem okiem na „definicję” 
tego gatunku w Wikipedii. Oka-
zuje się, że muchówki (do których 
komary się zaliczają) stanowią 
ledwie 10% menu tych niezwy-
kle uzdolnionych lotniczo stwo-
rzeń, a internetowa encyklopedia 
odwołuje się w tym przypadku 
do ornitologicznego autorytetu, 
czyli do Andrzeja Kruszewicza. 
Co więcej, ponad połowę dzien-
nej strawy jerzyków stanowią 
błonkoskrzydłe, a do tejże grupy 
owadów entomolodzy zaliczają 
np. pszczoły i trzmiele. Oby więc 
poniewczasie się nie okazało, że 
dzięki jerzykom komarów ow-
szem, jakby mniej, ale jeszcze 
mniej wielu innych drobnych i skrzydlatych owadów, wśród któ-
rych wiele okazuje się być całkiem dla nas przyjaznych, czy też 
wręcz gospodarczo użytecznych. Na szczęście wśród medialnego 
antykomarzego i projerzykowego zgiełku pojawiły się także głosy 
rozsądku, sugerujące, że wrogami komarów jest całkiem spora grupa 
zwierząt, m.in. jaskółki – oknówki, dymówki i brzegówki, sikorki 
(np. bogatki czy modraszki), pająki, no i oczywiście nietoperze 
(tak, tak, stworzenia, które – jak powszechnie wiadomo – oprócz 
tego, że niefizjologicznie zwisają z sufitu głową w dół, to jeszcze 
we włosy się wkręcają, a na dodatek wirusy roznoszą i na człowieka 
przenoszą. I jak tu takich sprzymierzeńców do antykomarzej koalicji 
zaprosić?). Trochę nazbyt cicho wybrzmiały natomiast głosy, że – 
w myśl zasady „Polak mądry po szkodzie” – być może nie trzeba 
by było teraz faunistycznych „koalicjantów” szukać i do naszych 
miast i wsi zapraszać, gdyby wcześniej ich się stamtąd skutecznie 
nie rugowało i wypraszało! 

Przykład jerzyków, które mają być naturalnym i jakże ekologicz-
nym sposobem na komarzą plagę, ale niejako przy okazji mogą mieć 
po pewnym czasie mało korzystny wpływ na liczebność innych grup 
owadów, sprowokował mnie do przypomnienia sobie, jak często  
w dziejach człowieka nasza niepełna wiedza i brak orientacji  
w skomplikowanych relacjach pomiędzy różnymi stworzeniami 
żyjącymi w jakimś ekosystemie, okazywały się zgubne i miały 
dramatyczne konsekwencje dla wielu gatunków. Ot, pierwsze  
z brzegu przykłady – biedronka azjatycka, zwana arlekinem oraz 
ropucha olbrzymia, znana także jako aga lub kururu. Zacznijmy od 
biedronki – ta na pozór sympatyczna krewna naszych kropkowanych 
„wysłanniczek do nieba po kawałek chleba” początkiem ubiegłego 
wieku została sprowadzona do USA (a w drugiej połowie stulecia 
do kilku krajów europejskich), aby walczyć z mszycami. Walczyć 
walczyła, ale szybko wymknęła się spod kontroli, rozprzestrzeniła 

BLIŻEJ 
NATURY

ZABÓJCY PAJĄKÓW 
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Z soboty na niedzielę (22/23 sierpnia) 
odbyły się nocne zawody, zorganizowane 
przez Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń”. 
Na starcie stanęło 7 uczestników, wśród 
których najlepsze wyniki osiągnęli: 
1. Andrzej Cieślar, 2. Dariusz Bembeni-
sta, 3. Jan Szturc, kolejne miejsca zajęli: 
Jerzy Chlebowski, Zdzisław Chlebowski, 
Marian Połowczuk, Jan Śliwka. 

Ustrońscy wędkarze spotkali się oczy-
wiście na łowisku Towarzystwa przy ul. 
Sportowej, które sprawia wrażenie oazy 
zieleni i spokoju w gwarnym, tętniącym 
życiem, turystycznym Ustroniu. Wieczo-
rem jest to szczególnie odczuwalne. Za-
wody rozpoczęły się odprawą, a później, 
od godz. 20 aż do godz. 5 rano trwało 
łowienie. Między północą a godz. 1 za-
rządzono przerwę na posiłek. 

WĘDKOWANIE NOCĄ

Majek trafił do schroniska w 2012 roku jako 2-letni pies. 
Mimo młodego wieku, nie udało mu się znaleźć domu. Dla wielu 
ludzi był po prostu nijaki, zbyt pospolity i może dlatego swoje 
najlepsze lata spędził za kratami, niezauważony przez nikogo. 
W sierpniu br. wolontariuszka Stowarzyszenia As zabrała Maj-
ka do domu. Został wykąpany, wyczesany, dał się poznać jako 
spokojny, ułożony pies, który lubi odpoczywać w obecności 
człowieka oraz bardzo lubi inne psy. Nie jest nachalny, nie zna 
komend, ale doskonale rozumie słowo NIE WOLNO, w domu 
zachowuje czystość. Jest już na tym etapie życia, że nie w głowie 
mu gryzienie butów i niszczenie mebli, przekopywanie ogródka 
czy ujadanie przy płocie. Ma 10 lat energię, chęć życia, wiecznie 
uśmiechnięty pysk i dobre zdrowie. 

Adoptuj Majka, a zyskasz wspaniałego przyjaciela. Obecnie 
przebywa w Ustroniu, tel 795 003 521.

Prezes Towarzystwa Wędkarskiego 
„Ustroń” Zbigniew Gluza tak ocenił za-
wody: –  Co roku organizowane są Nocne 
Zawody TWU dla najbardziej zagorza-
łych wędkarzy, choć w tym roku nie 
dopisała pogoda, jak i aktywność ryb. 
Drapieżniki: szczupak, sandacz i karpio-
wate nie miały ochoty na zarzuconą przy-
nętę, pomimo tego wszyscy uczestnicy 
byli zadowoleni, bo najważniejsza jest 
zabawa, spotkanie w gronie znajomych. 
Serdecznie zapraszamy do wędkowania, 
dobrej zabawy, wypoczynku, relaksu z 
rodziną i znajomymi na terenie ośrodka 
Towarzystwa Wędkarskiego, więcej in-
formacji na stronie www: lowisko-twu.
ustron.pl, e-mail: biuro@lowisko-twu.
ustron.pl. Nie jest wymagane pozwolenie 
PZW, tzw. biała karta. Zapraszam.  (mn)

BĘDZIE PRZYJACIELEM

ZNOWU RAZEM 
I NA TRZEŹWO

W czasie pandemii nie jest łatwo także 
osobom uzależnionym od alkoholu. Sytu-

acja rodzi stresy, a alkoholik radzi sobie 
z nimi, jak umie, czyli pijąc. Alkoholik 
robi tak do czasu, gdy nie ma już siły pić, 
gdy konsekwencje picia nie przygniotą 
go do ziemi, czyli nie sięgnie dna. Wtedy 
może zapragnąć się odbić i wtedy musi 
mieć wokół siebie dobrych ludzi. Takich 
jak członkowie Ustrońskiego Stowarzy-

szenia Trzeźwości Klub Abstynenta „Ro-
dzina” w Ustroniu. Na co dzień prowa-
dzą klub abstynenta, organizują mityngi 
Anonimowych Alkoholików, wycieczki, 
warsztaty terapeutyczne, turnieje bilardo-
we, a raz w roku „Piknik Świętojański bez 
Alkoholu” na polu biwakowym w Dobce. 
Od kilku lat zabawę przygotowują wspól-
nie z zaprzyjaźnionym Skoczowskim 
Stowarzyszeniem Abstynentów Klub 
„Jonasz” ze Skoczowa i Cieszyńskim Sto-
warzyszeniem Klub Abstynentów „Fami-
lia” z Cieszyna. W tym roku, w niedzielę 
9 sierpnia, mimo trudności zabawa udała 
się świetnie, a że na pikniku w Dobce 
zawsze są tańce, nie zrezygnowano i tym 
razem, choć z zachowaniem środków bez-
pieczeństwa. Jak zwykle stoły uginały się 
pod ciężarem ciast, były zimne i gorące 
napoje, możliwość postrzelania do celu z 
wiatrówki i wielka atrakcja festynu –  lody 
z maszyny! Zimne smakołyki ufundował 
właściciel firmy AP POLSKA KIECOŃ, 
za co organizatorzy serdecznie dziękują. 
Czas spędzony z życzliwymi ludźmi 
jest niezwykle ważny nie tylko w czasie 
trzeźwienia, ale i trzeźwości, dobrze o tym 
wiedzą osoby uzależnione, dlatego przy-
kładają dużą wagę do organizacji spotkań, 
a potem świetnie się na nich bawią. (mn)

Fot. Grażyna Kohut Fot. Grażyna Kohut

Zwycięzca Andrzej Cieślar. 
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, 
ul.Stawowa 27 - szafy, garde-
roby, 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.

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

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

Koszenie, kosiarka, wykaszar-
ka. 888-901-824.

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

Sprzedam działkę 659m2. Her-
manice. 668-815-874.

Firma start-upowa z branży 
zielonej energii zatrudni na 
umowę zlecenie pracownika 
biurowego. Praca w Ustroniu 
oraz on-line. Aplikacje: net.
zacny@gmail.com 

PROFESJONALNE CZYSZ-
CZENIE KOSTKI BRUKO-
WEJ. 798-081-406.

Pokój z aneksem, łazienką 
blisko centrum do wynajęcia. 
505-201-564.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

TRUDNA RÓWNICA
Równica urosła, stała się obecna w świadomości wszystkich, 

którzy śledzili Tour de Pologne. Ta właśnie góra była kluczowym 
miejscem ustrońskiego etapu. Czy przez to stała się także trud-
niejsza do zdobycia? W sobotę, 21 sierpnia, wyjechało na nią 
122 kolarzy. Najmłodsza uczestniczka zawodów miała 6 lat. Były 
to czwarte, ostatnie zawody w ramach tegorocznej edycji cyklu 
UPHILL MTB BESKIDY. „Uphill” oznacza wjazd na górę. Nie 
ma przepychania się, jak podczas ogromnych maratonów, nie ma 
wielkich odległości i szybkich zjazdów.

OKOŁO 30 RAJDÓW
O startach w rajdach samochodowych marzy większość, 

szczególnie młodych ludzi. Wielu z nich ogranicza się jedynie 
do oglądania relacji w telewizji albo czytnia gazet. - Już jako 
dziecko przejawiałem zainteresowanie sportem samochodowym. 
Miałem szczęście, bo mieszkałem przy trasie odcinka specjalnego 
dawnego Rajdu Wisły – mówi Kamil Heller, kibic, pilot rajdowy 
oraz kierowca. K. Heller to wicemistrz Mistrzostw Beskidzkich 
Kierowców Amatorów w pucharze markowym Fiata 126 p  
z 2007 roku.

SPORO SYTUACJI
Nierodzim - Mieszko Piast Cieszyn 1:1 (1:1)
W ostatnią niedzielę Nierodzim podejmował w meczu o mi-

strzostwo A-klasy drużynę Mieszko-Piasta. Mecz rozpoczyna się 
lekką przewagą Piasta, ale to Nierodzim pierwszy strzela bramkę,  
a dokonuje tego w 15 min po dynamicznej akcji Tomasz Niedziół-
ko. Teraz wydaje się, że to Nierodzim strzeli kolejnego gola, ale  
z czasem gra się wyrównuje i Piast doprowadza do remisu.

                                                                                Wybrała: (lsz)
 

 

10 lat temu - 2.09.2010 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

A jednak Ustrońska lepsza...                                    Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

27.08      Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 33 855-10-14
28-29.08  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
30-31.08  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 33 854-24-59
1-2.09    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
3-4.09    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
5-6.09    Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 33 300-30-40

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00. 

29.08 9.00 Downhill City Tour 2020
29.08 9.50 „Z buta i na kole”, wycieczka piesza  
  z przewodnikiem na Jelenicę, zbiórka w Miejskiej  
  Informacji Turystycznej, rynek 
29.08 17.00 IV Liga Śląska: Mecz Kuźnia Ustroń – LKS Unia  
  Książenice, stadion przy ul. Sportowej  
30.08 9.50 „Z buta i na kole”, wycieczka rowerowa  
  z przewodnikiem do Zaborza, zbiórka w Miejskiej  
  Informacji Turystycznej, rynek 
31.08 9-14.30 Akcja krwiodawstwa „Oddaj krew”, rynek 
4.09 18.00 Otwarcie XVI Festiwalu Ekumenicznego, koncert  
  Krzysztofa Karcza – organy i Michała Mogiły – obój  
  kościół ewangelicki Apostoła Jakuba St. 
5.09 19.00 Koncert Główny XVI Festiwalu Ekumenicznego 
  „Śpiewajmy Panu”, kościół pw. św. Klemensa 
8.09 17.00 Prelekcja Przemysława Korcza „Udział mieszkańców  
  Śląska Cieszyńskiego w II Powstaniu Śląskim i wojnie  
  polsko–bolszewickiej.”, sala parafii ewangelickiej
12.09 19.00 Recital harfowy w wykonaniu Anny Scheller,  
  kościół pw. św. Anny w Nierodzimiu
13.09 11.00 Klasa A Skoczów: Mecz KS Nierodzim – LKS Olza 
  Pogwizdów, stadion w Nierodzimiu
13.09 16.00 Koncert Andrzeja Sikory – trąbka i Wojciecha  
  Wantuloka –  organy, kościół pw. Podwyższenia Krzyża  
  Świętego w Lipowcu

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

35/2020/3/R

24.08.2020 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Zakup, dostawa 
i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta 
Ustroń, termin składania ofert: do dnia 01.09.2020 do godziny 8:00.
24.08.2020 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Remont na-
wierzchni kładki dla pieszych w ciągu ul. Parkowej nad Wisłą  
w Ustroniu, termin składania ofert: do dnia 01.09.2020 do godziny 8:00.

PRZETARGI
  www.ustron.bip.info.pl
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Nie taki dawny Ustroń, 2001 r.                                    Fot. W. Suchta

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) popularna kasza, 8) podobno czyni złodzieja, 
9) gatunek owcy, 10) plakat z apelem, 12) kraj w Ameryce 
Środkowej, 14) dawniej: chętka na coś pysznego (wspak), 
15) popularne osiedle na warszawskim Mokotowie, 16) leśny 
duszek, 19) z ponurą miną, 22) stan w USA, 23) ktoś swój, 
24) książęce rezydencje (wspak).
PIONOWO: 2) duży w kinie, 3) uzależniona od leków,  
4) największy wynalazek człowieka, 5) angielski szarak,  
6) wyjątkowe zdarzenia, 7) za porwanego, 11) zwolennik 
demokracji, 13) zastąpiły bileterki w kasach, 17) spór-kłótnia, 
18) lekarstwo z wieloryba, 20) koleżanka Bolka i Lolka,  
21) ryżowa wódka. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 3 września.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 33

LOTNIK MAŁY JANEK
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Wanda Brudna z Ustronia,  
ul. Bema. Redakcja nadal jest zamknięta. Zwycięzcę zapraszamy po 
nagrodę, 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.
 

NAGRODĘ 
za rozwiązanie krzyżówki

STRZYŻENIE + MODELOWANIE
ufundowała Katarzyna Lipowczan

firma Mobilny Fryzjer
Tel. 505 152 958

Mobilny fryzjer to idealne rozwiązanie dla: zapracowanych pań 
i panów, zabieganych mam, dzieci obawiających się wizyty  
w salonie fryzjerskim, osób starszych, rencistów i emerytów.

Strzyżenie damskie, męskie, dziecięce, 
fryzury weselne i okolicznościowe.

Mobilny fryzjer z dojazdem do klienta!

W piątek 22 odbył się wyjątkowy koncert w ustrońskim amfiteatrze, 
podczas którego arcymistrz Anatolij Karpow dekorował turniejowych 
mistrzów. Później można było śpiewać, tańczyć, klaskać, fruwała 
nawet marynara. Znakomity zespół „The Backwards” grał przeboje 
„Beatelsów”, uświetniając finał festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą 
pokolenia”. Zespół wykonał m.in. ulubiony utwór Karpowa „Yester-
day”. Relacja z wydarzenia do obejrzenia na YouTube.Fot. M. Niemiec

W ramach Festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia” odbyło 
się wiele ciekawych imprez towarzyszących. Jedną z nich było 
kino szachowe na rynku. Nie za dużo osób skorzystało z możliwości 
obejrzenia filmów o tematyce szachowej, ale znaleźli się nawet 
tacy pasjonaci, którzy obejrzeli 5 filmów w 5 wieczorów. Głównym 
organizatorem festiwalu był Śląski Związek Szachowy, a współorga-
nizatorem Miasto Ustroń.                                           Fot. K. Francuz
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1 APN Odra Wodzisław 12 16:5
2 LKS Unia Książenice 12 11:3
3 TS Podbeskidzie II B-B S.A. 10 10:4
4 LKS Bełk 10 10:5
5 MKS Czechowice-Dziedzice 10 7:2
6 KS Rozwój Katowice 7 13:7
7 KS Kuźnia Ustroń 7 9:8
8 LKS Drzewiarz Jasienica 7 7:9
9 KS Spójnia Landek 5 4:4
10 LKS Czaniec 5 10:11
11 LKS Unia Turza Śląska 5 8:14
12 LKS Orzeł Łękawica 4 6:5
13 GKS Radziechowy-Wieprz 4 6:12
14 KP GKS II Tychy S.A. 3 7:9
15 MKS Iskra Pszczyna 3 3:9
16 MKP Odra Centrum Wodzisław 3 5:14
17 LKS Jedność 32 Przyszowice 3 3:13

    Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, HERMES Nierodzim, Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” 
Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Delikatesy Centrum Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, 
STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelna: 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: 24.08.2020 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 31.08.2020 r.

Opromieniona ostatnim, ligowym 
triumfem Kuźnia Ustroń udała się po-
przedniej soboty do Łękawicy, gdzie jej 
rywalem w walce o kolejne trzy punkty 
był miejscowy Orzeł. Orzeł, który tego 
spotkania nie zainaugurował dobrze, 
bowiem w pierwszym kwadransie gry 
podopieczni trenera Mateusza Żebrow-
skiego dwukrotnie cieszyli się ze zdoby-
cia bramki. W obu przypadkach na listę 
strzelców wpisał się Michał Pietraczyk, 
który przy pierwszym trafieniu wyko-
rzystał dogranie Bartosza Iskrzyckiego, 
natomiast przy drugim Dariusza Ru-
ckiego. Niestety jeszcze przed przerwą 
gospodarze zdołali zdobyć bramkę kon-
taktową wykorzystują rzut karny. Sześć 
minut po zmianie stron ustrońscy kibice 

mieli kolejne powody do zadowolenia, 
bowiem bramkarza Orła pokonał Da-
niel Dobrowolski, dla którego było to 
pierwsze trafienie w barwach Kuźni. 
Osiemnaście minut później gospodarze 
po raz drugi w tym spotkaniu cieszyli się 
ze zdobytej bramki, czym przypieczęto-
wali finalny wynik. 

Kuźnia Ustroń wystąpiła w składzie: 
Michał Skocz – Konrad Pala (od 46 mi-
nuty Damian Madzia), Cezary Ferfecki, 
Kamil Turoń, Jakub Wojtyła, Konrad 
Kuder, Bartosz Iskrzycki (od 67 minuty 
Adrian Sikora), Daniel Dobrowolski, 
Dariusz Rucki, Michał Pietraczyk (od 89 
minuty Jakub Chmiel), Mateusz Wigezzi 
(od 75 minuty Arkadiusz Jaworski) 

                              Arkadiusz Czapek

POSZLI ZA CIOSEM IV Liga (Śląsk - grupa II)

1 CKS Piast Cieszyn 10 25:4
2 LKS Victoria Hażlach 10 11:6
3 LKS Olza Pogwizdów 9 16:8
4 LKS Błękitni Pierściec 9 12:5
5 LKS Kończyce Małe 7 10:10
6 KS Nierodzim 5 5:11
7 LKS Iskra Iskrzyczyn 4 15:10
8 GKS Kaczyce 3 7:23
9 MKS Promyk Golasowice 0 1:25

Klasa A (Podokręg Skoczów - 
grupa I)                

Osiem dni temu, w spotkaniu trzeciej 
rundy okręgowego Pucharu Polski, KS 
Nierodzim podejmował występującą ligę 
wyżej Spójnię Zebrzydowice. Faworytem 
tego spotkania byli przyjezdni, którzy 
w akompaniamencie ulewnego deszczu 
trzykrotnie cieszyli się ze zdobycia bramki. 
Podopieczni trenera Krystiana Szleszyń-
skiego odpowiedzieli dwoma trafienia-
mi zdobytymi po uderzeniach z rzutów 
karnych, a skutecznymi wykonawcami 
jedenastek byli Krzysztof Słowiński oraz 
Nikodem Czyż. Pomimo porażki ustrońscy 
piłkarze pokazali się na tle wyżej notowa-

nego rywala z bardzo dobrej stron, walcząc 
ambitnie do ostatniej minuty o doprowa-
dzenie do wyrównania. 

KS Nierodzim wystąpił w składzie: 
Jakub Pisarski (od 46 minuty Robert Wa-
larus) – Dominik Olchawa, Dawid Kisza, 
Mateusz Cieślar (od 46 minuty Szymon 
Górniok), Dawid Jenkner (od 46 minuty 
Łukasz Piela), Krzysztof Słowiński (od 75 
minuty Michał Gembala), Marcin Czyż, 
Wiktor Żertka, Nikodem Czyż, Marcin 
Marianek (od 75 minuty Piotr Husar), 
Dariusz Stokłosa (od 60 minuty Grzegorz 
Drobik).                     Arkadiusz Czapek

KONIEC PRZYGODY

--- IV LIGA ----    LKS Orzeł Łękawica – KS Kuźnia Ustroń  2:3

W ostatniej kolejce drużyna z Nierodzi-
mia uległa na własnym boisku zespołowi 
CKS Piast Cieszyn - 0:6. 

4 TURNIEJE W 2 DNI

--- PUCHAR POLSKI ---   KS Nierodzim – Spójnia Zebrzydowice 2:1

Gdybyś ktoś myślał, że w weekend 
Ustroń żył tylko szachami, to byłby 
w błędzie. W sobotę i niedzielę odbyły się 
4 turnieje tenisowe, które zorganizował 
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”. 
Na kortach UKS-u na Brzegach oraz 
w hali tenisowej przy ul. Sportowej, 
a także na kortach Ustrońskiego Towa-
rzystwa Tenisowego nad Wisłą rozegrano 
75 meczy. Tenis też połączył pokolenia 
i zawodników o różnym poziomie umie-
jętności, np. w turnieju Polskiej II Ligi Te-
nisa dla amatorów, którzy nigdy nie grali 
zawodniczo. W ustrońskim turnieju II Ligi 
Tenisa „Letnie Mistrzostwa Śląska 2020”  
1. miejsce zajął debiutant z Kędzierzyna-
-Koźla Tomasz Antosiak. 

Z soboty na niedzielę przez Ustroń prze-
szła ulewa i rano na kortach stała woda. 

Dlatego drugi z czterech turniejów „Viol-
-Dent Cup” rozegrano w hali. W tych 
rozgrywkach udział wzięły dzieci do lat 
10. Udział w imprezie sprawił dużo frajdy 
Filipowi Rozborskiemu, który utrzymuje 
się w ścisłej czołówce krajowych turnie-
jów, ale nie miał jeszcze okazji zagrać 
jako gospodarz. Spisał się bardzo dobrze 
na własnym podwórku, przegrywając 
dopiero w finale. Filip mieszka w Rzeszo-
wie, ale jest zawodnikiem ustrońskiego 
UKS-u Beskidy. 

Za tydzień o Amatorskich Mistrzostwa 
Ustronia i Eurobaza Cup.                 (mn)

Wszystkie imprezy zostały objęte Honoro-
wym Patronatem Burmistrza Miasta Ustroń. 
Zawodnicy, trenerzy i działacze UKS Beskidy 
dziękują partnerom i sponsorom: Miasto Ustroń, 
Viol-Dent, Eurobaza, Hotel Olympic, Hotel Wisła 
Premium, Oliwka C&O, Pacific Polska. Filip Rozborski (pierwszy z lewej). 


