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IZOLATORIUM
SAMOTNOŚCI

Kondukt pogrzebowy po wyjściu z kościoła udaje się na pobliski cmentarz ewangelicki.
Fot. L. Szkaradnik

CZUWAJ NAD USTRONIEM
KSIĘŻE PIOTRZE
Ceremonia pogrzebowa to zawsze smutna uroczystość, a osoby najbliżej
związane ze zmarłym, mając tego świadomość, że pozostanie on już tylko we wspomnieniach, ze łzami i bólem serca towarzyszą mu w ostatniej
drodze. Czy tak być musi?
7 października lotem błyskawicy przez
Ustroń i daleko poza jego granice przebiegła tragiczna wiadomość: „Ukochany
ksiądz Piotr Wowry odszedł do wieczno-

ści”. Był ciężko chory, więc w ostatnich
trzech tygodniach modliliśmy się za niego w kościołach różnych wyznań oraz
(cd. na str. 8)

Izolatorium według Słownika Języka
Polskiego to „zamknięty zakład leczniczy lub szpital sanatoryjny przeznaczony dla osób chorych na chorobę zakaźną”. Izolatoria powstają
najczęściej podczas epidemii lub
pandemii, często wtedy, gdy brakuje
miejsca na szpitalnych oddziałach
zakaźnych. Kiedy w marcu ogłoszono
stan epidemii SARS-CoV-2 zaczęły one
masowo powstawać w całym kraju.

Na izolatoria przeznaczone mogą być
budynki takie jak hotele, hostele, akademiki, sanatoria lub wydzielone budynki

(cd. na str. 6)

Ustroń, 13.10.2020 r.
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Liczni żałobnicy towarzyszący w ostatniej drodze Proboszczowi zajmowali cały cmentarz.
Fot. L. Szkaradnik
15 października 2020 r.
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LIST DO REDAKCJI
W sprawie budowy drogi
między ulicą Andrzeja Brody a Cieszyńską
Gdy dowiedziałam się o planowanej inwestycji budowy drogi
na odcinku ul. Andrzeja Brody – Cieszyńska, informacja ta bardzo
mnie negatywnie zaskoczyła, ponieważ mam świadomość, do
jakiej dewastacji przyrody to doprowadzi.
Ustroń – duże i bardzo znane uzdrowisko w Polsce południowej
– w ogóle nie działa w kierunku zmniejszenia ilości aut, spalin
i hałasu, a odwrotnie, samochody zdominowały miasto do ostatniego skrawka i ciągle ich przybywa.
Jako osoba, która dużo podróżowała i zna ochronę środowiska
z krajów zachodnich (Szwajcaria, Niemcy, Holandia) dziwię się,
że mimo otwartych granic w Europie decydenci nie korzystają
z wypróbowanych rozwiązań ekologicznych. Uzdrowiska w Szwajcarii w ogóle nie wpuszczają aut. W odległości kilku kilometrów
znajdują się parkingi zbiorcze i wahadłowo kursująca komunikacja elektryczna. Nie wycina się nawet 100 % suchych drzew,
jeżeli na danym drzewie znajduje się gniazdo ptaków. Jest także
ochrona ciszy, kosiarki, maszyny włączyć można w konkretne dni
tygodnia i o konkretnych godzinach, np. między 13.00 – 15.00
jest cisza obiadowa.
W pobliżu dzielnic mieszkalnych nie wolno pracować głośnymi
maszynami, o nowoczesnych katalizatorach spalin nie wspomnę.
Samochody z ich brakiem nie są dopuszczone do miast. U nas
wszystko wolno, a wydawałoby się, że czasy się zmieniły. Uzdrowisko ma być zielone, pełne kwiatów i ma stanowić strefę ciszy.
Obserwacje te poczyniłam już w 1984 roku, gdy pierwszy raz
dane mi było być w Szwajcarii. Dla przypomnienia informuję,
że drzewa to „płuca” miasta, które produkują tlen w procesie
asymilacji. Drzewa tłumią hałas, zatrzymują brud i kurz, spaliny,
chronią przed upałem, powodziami, osuwaniem się gruntu.
Myślę, że znalazłyby się osoby, które potrafiłyby skalkulować
finansowo: nowe drogi a inne rozwiązania.
Czytelniczka, której dobro i estetyka uzdrowiska leży na sercu
Elżbieta Szołomiak

ZDALNA KONFERENCJA
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zaplanowana
na 15 i 16 października Konferencja św. Jan Paweł II – turysta będzie miała charakter zdalny. Osoby, które zgłoszą drogą
e-mailową chęć udziału w konferencji otrzymają materiały
w pdf-ie. Zgłoszenia na adres e-mail: andrzej.georg@gmail.com.
Elżbieta i Andrzej Georgowie
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Podczas ostatnich zebrań
wiejskich w gminie Strumień,
mieszkańcy wybrali zadania
do realizacji, które zostaną
sfinansowane z funduszu sołeckiego i funduszu mieszkańców. W przyszłym roku na
te cele gmina wyasygnuje ze
swojego budżetu łącznie 288
335,15 zł, z czego na fundusz
sołecki 249 515,95 zł. Remon-
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towane będą chodniki i drogi,
modernizowane place zabaw,
wymieniane oświetlenie, itp.

* * *

Szkoła Podstawowa w Brennej, a później gminazjum,
nosiły imię króla Jana III Sobieskiego. Szkołę otwarto dokładnie w 250 rocznicę słynnej
Odsieczy Wiedeńskiej, czyli
w 1933 roku. W tym roku
przypada 337 rocznica tego
historycznego wydarzenia.

* * *

Przed wiekami cieszyński
region słynął z dużej liczby cisów. Dowodem nazwa
wsi Cisownica, przysiółków
Cisowa w Brennej i Cisowe
w Koniakowie. Tradycja podtrzymywana jest w Cisownicy, gdzie mieszkańcy sadzą te

PRZERWA NA PRZEGLĄD KOLEI
19 października rusza obowiązkowy przegląd techniczny, który
potrwa do 10 listopada. W tym okresie Kolej będzie nieczynna
w dni robocze. W soboty i w niedziele podczas przeglądu Kolej
będzie czynna w godzinach 08:30 – 16:30.

* * *

W 25. ROCZNICĘ ŚMIERCI
JÓZEFA PILCHA
25 rocznicę śmierci zasłużonego mieszkańca Ustronia Józefa
Pilcha uczciła nie tylko nasza gazeta, zamieszczając w poprzednim
numerze rocznicowy artykuł, lecz również Polskie Towarzystwo
Ewangelickie w Cieszynie. Z inicjatywy niedawno zmarłego Władysława Sosny 8 października dr Katarzyna Szkaradnik wygłosiła
prelekcję „O bibliofilu i historyku regionu Józefie Pilchu przez
pryzmat jego korespondencji w 25-lecie śmierci”.

* * *

NIE ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PONIWIEC
W związku z zaogniającą się sytuacją epidemiologiczną nie
odbędzie się spotkanie mieszkańców Osiedla Ustroń Poniwiec,
które zaplanowane było na koniec października w MDK „Prażakówka”.
Zarząd Osiedla Ustroń Poniwiec

* * *

KOMUNIKATY DLA SENIORÓW
KOŁA NR 2 W USTRONIU
Cotygodniowe, środowe spotkania Koła nr 2 w Ustroniu zostają
zawieszone do odwołania.
Wincenty Janus
drzewa na swoich posesjach,
żeby gatunek nie zaniknął.

* * *

W podziemiach cieszyńskiego
ratusza znajdował się kiedyś
areszt. Z zapisków w kronikach wynika, iż magistrat zapewniał skazanym tylko wodę.
O chleb musieli zadbać sami.
Obecnie w tym miejscu pod
ratuszem są magazyny.

* * *

Prawie 60 lat działa Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Pośród eksponatów
nie brakuje przeniesionych do
skansenu unikatowych budynków ze Śląska Cieszyńskiego.
Jest takowych kilkanaście.

* * *

Na Jonidle w Wiśle od minionego weekendu działa Centrum

Edukacji Ekologicznej. Urządzono tam ogrody edukacyjne
z labiryntem pnączy. Projekt
kosztował ponad 10 mln zł,
a pieniądze pozyskane zostały
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu województwa śląskiego.

* * *

Na cieszyńskim rynku odbyło
się spotkanie Jana Błachowicza z kibicami. W swoim rodzinnym mieście, mistrz wagi
półciężkiej UFC podzielił się
wrażeniemi ze zwycięskiej
walki, opowiedział o swojej
karierze, rozdawał autografy. Wcześniej został podjęty
w ratuszu przez władze miasta
i otrzymał na pamiątkę swój
artystyczny portret.
(nik)
15 października 2020 r.

KRONIKA MIEJSKA
42/2020/1/N

„To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy”
Ks. Piotr Pawlukiewicz

Pani Karinie Wowry oraz bliskiej rodzinie
składamy
wyrazy głębokiego współczucia
po śmierci

śp.

ks. radcy Piotra Wowrego
oraz żywimy nadzieję
na wiele łask Bożego pocieszenia.
Burmistrz Miasta
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
42/2020/2/N

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

„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie”
1.List Piotra 5,7

Całej wspólnocie parafialnej
kościoła ewangelicko – augsburskiego
ap. Jakuba Starszego w Ustroniu oraz wszystkim
pogrążonym w żałobie mieszkańcom Ustronia
składamy z serca płynące kondolencje
i wyrazy współczucia po stracie
proboszcza

śp.

ks. radcy Piotra Wowrego
składają
Burmistrz Miasta
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
42/2020/3/N

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

śp.

ks. radcy Piotra Wowrego
proboszcza
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.
Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarządy i pracownicy spółek
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A.
oraz
Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia „Ustroń” Sp. z o.o.
42/2020/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

15 października 2020 r.

		

Piotr Wowry
Irena Lorek		
Helena Czyż
Tadeusz Cholewa
Marianna Holeksa
Jan Pilorz		

lat 57 		 pl. ks. K. Kotschego
lat 91			 os. Cieszyńskie
lat 90 		 ul. Polańska
lat 92 		 ul. Spokojna
lat 90 		 ul. Działkowa
lat 66 		 ul. Słoneczna
42/2020/2/R

Uprzejmie informuję
o przeniesieniu gabinetu lekarskiego

AKUPUNKTURA
I LECZENIE BÓLU
na nowy adres: Ustroń, ul. Pod Skarpą 6
Ośrodek Zdrowia SALUS

dr n. med. Irina Wiecha
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Pamiątkowa fotografia wychowanków i opiekunów „Sindbada” wraz z artystkami z okazji
15-lecia ustrońskiej placówki.
Fot. L. Szkaradnik

Muzyka ma wielką moc i budzi też
w sercu pragnienie dobrych czynów,
a zatem uczestnicy koncertu przekazywali
środki na wychowanków „Sindbada”,
którzy po koncercie wraz z artystkami
i opiekunkami pozowali do jubileuszowej
fotografii.
Proszona o podsumowanie piętnastu
lat działalności tej placówki Elżbieta
Grabowska-Jabłońska powiedziała: „Sindbad” Rodzinny Dom Czasowego Pobytu
w tym roku obchodzi swoje 15-lecie.
Pomagamy przede wszystkim dzieciom
z powiatu cieszyńskiego, ale też w miarę
możliwości z woj. śląskiego. W naszym
domu zamieszkało już ponad 230 wychowanków, a jesteśmy po to, żeby pomagać
dzieciom w momencie wystąpienia kryzysu w rodzinie. Jak coś złego u nich się
dzieje, wówczas dzieci trafiają do nas i my
przejmujemy nad nimi opiekę do czasu
uregulowania sytuacji prawnej. Potem
zgodnie z postanowieniem sądu dzieci

MISTRZOWSKA GRA
NA JUBILEUSZ „SINDBADA”
W piątek 9 października na długo przed koncertem wszystkie miejsca w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” były już zajęte, oczywiście zgodnie z przyjętymi zasadami
na czas pandemii. Do uczestnictwa w uroczystości dedykowanej Rodzinnemu Domowi
Czasowego Pobytu „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu zachęcił znakomity koncert dwóch
mistrzyń fortepianu Aleksandry Hałat i Agaty Hołdyk, który miał miejsce już w roku
ubiegłym.

Obecnie w tym trudnym czasie nasilenia
koronawirusa uroczystość 15-lecia „Sindbada” miała nieco skromniejszy wymiar,
ale wspaniały koncert był prawdziwą ucztą
duchową dla wszystkich zauroczonych
słuchaczy, wśród których znaleźli się m.in.
wychowankowie „Sindbada” wraz z opiekunkami i kierującą tą instytucją Elżbietą
Grabowską-Jabłońską, radna powiatowa
Anna Suchanek, burmistrz miasta Przemysław Korcz, który objął imprezę swoim
patronatem, przewodniczący RM Marcin
Janik, wiceprzewodnicząca RM Jolanta
Hazuka, radna dzielnicy Lipowiec Bożena
Piwowar, sporo mieszkańców Ustronia
i pobliskich miejscowości oraz kuracjuszy.
Obie artystki są absolwentkami Akademii
Muzycznej w Katowicach, nagradzane na
wielu prestiżowych konkursach muzycznych, a od ponad 10 lat tworzą duet fortepia-

nowy AHHA Piano Duo, który występując
u nas grał utwory różnych kompozytorów
na cztery ręce, lecz również na dwa fortepiany, co stanowi niebywałą okoliczność, gdyż
drugi fortepian przywieziono specjalnie na
to wydarzenie muzyczne aż z Krakowa.
Duet fortepianowy mający wielkie możliwości artystyczne, prezentował muzykę o bardzo szerokim spektrum od aranżacji znanych oper i operetek jak „Usta
milczą, dusza śpiewa”, „Wielka sława to
żart” po utwory Antonína Dvořáka, sonatę
Wolfganga Amadeusa Mozarta i Edvarda
Griega, „Taniec cukrowej wróżki” Piotra
Czajkowskiego, „Rapsodię węgierską”
Ferenca Liszta, a nie mogło też zabraknąć
Fryderyka Chopina. Koncert ze swadą
a zarazem znawstwem prowadziła Agata
Hołdyk, która jest wykładowcą uniwersyteckim.

Cała sala biła brawo doceniając kunszt mistrzyń fortepianu.
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Fot. L. Szkaradnik

To był niezwykły koncert na cztery ręce
i dwa instrumenty.
Fot. L. Szkaradnik

przechodzą do docelowego miejsca. Tak
przez te 15 lat funkcjonujemy, pomagamy
i myślę, że robimy dużo dobrych rzeczy.
Wielu rodzinom pomogliśmy, bo dzięki
temu, że dzieci trafiły do nas, to rodzice
zrozumieli swoje błędy, złe postępowanie,
poprawili się, zmienili swoje dotychczasowe życie i dzieci mogły z powrotem do
nich wrócić. Była to dla dzieci taka chwilowa przystań. Nasz dom przeznaczony
jest dla 12 wychowanków. Na przełomie
sierpnia i września 5 dzieci powróciło do
swoich rodzin pochodzenia i teraz na ich
miejsce przyjmowani są nowi podopieczni.
W trudnym czasie covidu wspieraliśmy naszą młodzież w nauce zdalnej i pozostałych
obowiązkach szkolnych. Dzięki naszym
wspólnym wysiłkom ogół podopiecznych
uzyskał promocję do następnych klas.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
dzieci, zostały wstrzymane odwiedziny
i urlopowania. Dzieci były cały czas
z nami, co jeszcze bardziej zbliżyło nas do
siebie. Jestem dumna ze swoich pracowników i doceniam ich wkład i zaangażowanie
w realizację zadań i sprawowanie opieki
nad powierzonymi nam dziećmi.
Lidia Szkaradnik
15 października 2020 r.

równie ważne jest tutaj słowo „tradycja”.
Ustronianka to w pełni polska, rodzinna
firma, kontynuująca i szanująca wartości
i wzorce wypracowane przez dziesięciolecia. I tak już ma pozostać.

WODA POLSKIEGO SPORTU

Nowoczesny zakład „Ustronianki” na Jelenicy.

W USTRONIU WODĘ LEJĄ

JUŻ OD 40 LAT

Historia firmy Ustronianka, której założycielem i właścicielem jest Michał Bożek,
sięga lat 80. Z niewielkiego, kilkuosobowego zakładu, w krótkim czasie przerodziła
się w ogólnokrajową firmę, zatrudniającą kilkaset osób i będącą w ścisłej czołówce
producentów wód i napojów w Polsce. W międzyczasie, w roku 1990, Michał Bożek,
razem z innymi ustrońskimi biznesmenami założył Gazetę Ustrońską.

Gdy pytamy twórcę „Ustronianki”, co
jest źródłem jego sukcesu, Michał Bożek
odpowiada:
– Najwyższa jakość, w pełni profesjonalna i skuteczna realizacja oczekiwań
klientów nie biorą się znikąd. Za nami
40 lat ciężkiej pracy, którą potrafiliśmy
przekuć w sukces. To nie znaczy jednak,
że teraz osiedliśmy na laurach. Wciąż się
rozwijamy i wspólnie idziemy w jednym
kierunku. To podstawa, której efekty były
bardzo widoczne w zeszłym roku.
„Ustronianka” od początku swej działalności czerpie z bogatych, sięgających XIX
wieku tradycji uzdrowiskowych miasta
Ustronia oraz źródła Bódzigłód, któremu
przypisywano właściwości zdrowotne.
Dzięki tym wyróżnikom „Ustronianka”
od 1980 roku sukcesywnie pozyskiwała
ogólnopolski rynek i poszerzxała asortyment produktów. W 1994 roku firma
rozpoczęła produkcję w swoim drugim
zakładzie, zlokalizowanym w malowniczo położonej części Ustronia – Jelenicy,

w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego. Powstały nowe hale,
co umożliwiło wydobycie, butelkowanie
i magazynowanie wody w warunkach
o najwyższym standardzie. Kolejną inwestycją był uruchomiony w 1994 roku
zakład w Białej koło Prudnika, u podnóża
Gór Opawskich. Zakład ten jest obecnie
jednym z najlepiej wyposażonych zakładów rozlewniczych w Polsce. W 2000 roku
„Ustronianka” przejęła istniejące od 1963
roku Zakłady Wytwórcze „Czantoria”
w Ustroniu, a dwa lata później, w roku
2002 zakład numer 2 na Jelenicy został
gruntownie przebudowany. Powstały nowoczesne pomieszczenia biurowe, nowa
hala magazynowa oraz produkcyjna z liniami do rozlewu wody mineralnej i napojów. Z roku na rok inwestycji – szczególnie
w nowe technologie produkcji – było coraz więcej, dzięki czemu produkty firmy
z Ustronia są dostępne w całym kraju.
„Stały rozwój” – to hasło zdaje się
przyświecać wszystkim w Ustroniu, lecz

„Ustronianka” wspiera polską piłkę...

... skoki narciarskie...

15 października 2020 r.

		

Ustronianka jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek z branży napojowej.
To właśnie Woda Mineralna „Ustronianka” jest przecież Oficjalną Wodą Reprezentacji Polski w piłce nożnej, której
nieprzerwanie towarzyszy już od 2015
roku. Awans na najbliższe Mistrzostwa
Europy jest trzecim wspólnym awansem na wielką, piłkarską imprezę. Na
przełomie czerwca i lipca przyszłego
roku czekają nas zmagania w ramach
przesuniętego o 12 miesięcy EURO 2020
i chyba wszyscy w Polsce będziemy trzymać kciuki za sukces naszego zespołu.
Z wodą z Ustronia w tle.
„Ustronianka” wspiera piłkę także lokalnie, sponsorując ekstraklasowe Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz czwartoligową
Kuźnię Ustroń.
Dzięki pomocy „Ustronianki” zarówno
młodzi, jak i profesjonalni zawodnicy
mogą rozwijać swoje talenty i osiągać
sukcesy na arenach sportowych. Michał
Bożek, sportowy pasjonat już na przełomie wieków promował polskich skoczków
narciarskich i dołożył cegiełkę do sukcesów w tej dyscyplinie, współtworząc
klub KS Wisła Ustronianka, którego zawodnikiem był wówczas Adam Małysz.
Wielki sentyment do skoków pozostał,
a zaangażowanie „Ustronianki” nie ustało.
Firma wspiera skocznię im. Adama Małysza w Wiśle i wszelkie zawody, które
odbywają się na terenie Podbeskidzia,
w tym prestiżowe zawody Pucharu Świata.

USTRONIANKA I HOOP RAZEM
Ostatnie miesiące były jednymi z najważniejszych w historii firmy, a sam
rok 2019 trzeba nazwać wyjątkowym.
A to dlatego, że firma w marcu zeszłego roku przejęła 100% udziałów
spółki Hoop Polska, producenta znanych i lubianych wód, napojów i syropów takich jak Arctic+, Hoop Cola
i Paola, z rąk czeskiej Grupy Kofola.
Za ten manewr właściciel i jednocześnie prezes „Ustronianki” Michał Bożek
został uhonorowany przez gremium Forum Rynku Spożywczego i odebrał prestiżową nagrodę w kategorii Wydarzenie
Rynku Spożywczego.
Ostatnie zmiany już teraz przynoszą
efekty, a z dobrych źródeł wiemy, że to
jeszcze nie koniec.

...i odbiera prestiżowe nagrody.
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10 października inny zawodnik SSz
„Olimpia”, również ustroniak, uczeń naszej Szkoły Podstawowej nr 1 Michał
Niesyt wygrał wszystkie partie w turnieju
dla dzieci rocznika 2010 i młodszych,
który był wydarzeniem towarzyszącym
Mistrzostwom Polski Seniorów (weteranów), które tradycyjnie odbyły się
w Jaszowcu.
(mn)

ROSNĄ NASTĘPCY DUDY
Od 5 do 11 października w Puławach
o medale Mistrzostw Polski walczyli szachiści w wieku od 11 do 14 lat. Turniej
odbył się w ramach XXVI Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży i był kolejną okazją
do zaprezentowania umiejętności przez
zawodników Stowarzyszenia Szachowego Olimpia Goleszów. W barwach klubu
występują ustroniacy, a przede wszystkim

ustronianka, już utytułowana Maja Nieckarz, uczennica Szkoły Podstawowej
nr 6 w Nierodzimiu. Maja zajęła dobre
13. miejsce, choć, jak podejrzewa prezes
„Olimpii” Karol Linert, z pewnością czuje
niedosyt. Podopieczna Macieja Mroziaka
zremisowała z wicemistrzynią świata do
12 lat z ubiegłego roku, zwyciężczynią
turnieju, mimo iż miała wygraną pozycję.

IZOLATORIUM SAMOTNOŚCI
(cd. ze str. 1)

na terenie szpitali. Miejsca te przeznaczone są dla osób, u których stwierdzono
pozytywny wynik testu na COVID-19,
lecz przebieg choroby jest łagodny i nie
muszą być hospitalizowane. Choć choroba
nie zagraża ich życiu, w dalszym ciągu
mogą oni zarazić najbliższych, rezygnują
więc z odbycia kwarantanny w miejscu
zamieszkania. Do izolatorium mogą udać
się również ci, którzy narażeni byli na zarażenie chorobą i oczekują na wynik testu
laboratoryjnego. A jak wygląda procedura
przyjęcia pacjenta? Lekarz kierujący ze
szpitala zakaźnego wykonuje telefon do
lekarza dyżurnego i informuje, że do
dwóch godzin zostaną przywiezieni pacjenci. Pracownicy placówki mają więc
czas, żeby przygotować personel i zabezpieczyć warunki na przyjazd pacjenta.
Z rozmowy z Aliną Kucharzewską, rzecznik prasową Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, dowiedziałam się, że wraz
z ogłoszeniem stanu epidemii utworzenie
takich placówek na terenie wszystkich
województw, w tym woj. śląskiego, stało
się konieczne. Decyzja ta podyktowana
była wytycznymi Ministerstwa Zdrowia,
które określiło również zasady i regulacje
w ramach których te miejsca miałyby funkcjonować. Początkowo władze wojewódzkie borykały się z licznymi problemami i
utrudnieniami, jednak pomimo tego już na
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początku kwietnia w kompleksie uzdrowiskowym Goczałkowice-Zdrój powstało
pierwsze wojewódzkie izolatorium. Od 17
września placówka przestała już pełnić tę
funkcję, a pacjenci kierowani są teraz do
ustrońskiego izolatorium, które utworzone
zostało w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Muflon”. Obiekt musiał
zostać ściśle dostosowany, aby sprostać
odgórnie narzuconym wymogom i zasadom, a jego pracownicy przeszli szereg
szkoleń przygotowujących ich do piastowania nowej roli. Do izolatorium pacjenci
są przekazywani bez bliskiego kontaktu
z personelem i od razu kierowani do pokoju, który wyposażony ma być we wszystkie
przedmioty niezbędne do życia i funkcjonowania. Kontakt z pacjentami odbywa się
wyłącznie telefonicznie. Chorzy nie korzystają ze wspólnej jadalni, posiłki trzy razy
dziennie dostarczane są pod drzwi pokoju.
Dwa razy dziennie odbywa się mierzenie temperatury, które wykonywane jest
z odpowiedniej odległości, poprzez termometry bezdotykowe. Badania dokonuje
pielęgniarka zabezpieczona maseczką,
rękawiczkami, fartuchem, przyłbicą lub
goglami i to jedyny kontakt, jaki nawiązuje
ona z pacjentem. Jeżeli zaś podopieczny
wymagałby interwencji medycznej, np.
w przypadku zawału serca, personel jest
w tym celu przeszkolony i wyposażony

10 października wielki sukces odniósł najlepszy polski szachista Jan Krzysztof Duda,
który w sierpniu gościł w Ustroniu. 22-letni
arcymistrz z Wieliczki pokonał mistrza świata Magnusa Carlsena w turnieju w Stavanger i
tym samym zakończył serię 125 klasycznych
partii bez porażki Norwega. Fot. M. Niemiec

w odpowiednie środki ochrony osobistej. Najważniejszym aspektem pobytu
w izolatorium jest całkowity zakaz opuszczania pokoi, aż do czasu wyzdrowienia.
W tym celu obiekt jest monitorowany przez
kamery oraz systematycznie sprawdzany.
Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie
na podstawie wypisu, po dwukrotnym
uzyskaniu wyniku ujemnego, a pomieszczenia, które zajmował, po wypisaniu
każdorazowo są dokładnie dezynfekowane
i przygotowywane na przyjęcie nowych
osób. Opisany proces wynika z odgórnie
nałożonego regulaminu, a mieszkańcy
oraz personel izolatorium są bezwzględnie
zobligowani do przestrzegania go. Jak
jednak wygląda sytuacja w Muflonie?
Na internetowych forum oraz portalu
facebook możemy przeczytać o szeregu
odstępstw od wytycznych. Komentujący
w swoich wypowiedziach wspominają o bójkach, awanturach, nadużywaniu alkoholu i swobodnie poruszających
się pacjentach, a nawet o hucznych imprezach, które miałyby odbywać się na
terenie obiektu. Nauczeni doświadczeniem wiemy, że informacje pozyskiwane
z internetowych źródeł często nie tylko nie
są rzetelne, ale można wręcz określić je
jako wyssane z palca. Jak jest w tym przypadku? Ciężko powiedzieć, gdyż dyrektor
obiektu wstrzymała się od komentarza.
Pozostaje więc mieć nadzieję, że opinie
internautów to wyłącznie plotki, a osoby
przebywające obecnie w Muflonie wracają
do zdrowia w spokoju… i w samotności!
Karolina Francuz
15 października 2020 r.

KOMISJE
I KANDYDACI

wą, Folwarczną, Jabłoniową, Jana Sztwiertni (od nr 32 po stronie
prawej i od nr 17A po stronie lewej), Katowicką (od nr 150 do
nr 178 po stronie prawej i od nr 155 do nr 201 po stronie lewej),
Laskową, Malinową, Osiedlową, Porzeczkową, Różaną. Mieszkańcy wymienionych ulic wybiorą nowego radnego w niedzielę
8 listopada.
(mn)

25 września 2020 r. postanowieniem nr 184/2020 Komisarz
Wyborczy w Bielsku-Białej II powołał Miejską Komisję Wyborczą w Ustroniu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ustroń zarządzonych na dzień 8 listopada
2020 r w okręgu nr 10. Przewodniczącą MKW jest Maria Dorota Sikora, zastępcą Monika Grzyb. W skład komisji wchodzą
również osoby zgłoszone przez Komitet Wyborczy Wyborców
Doroty Walker – Jolanta Ewa Gałązka, Danuta Procner, Kinga
Ewelina Procner oraz osoby zgłoszone przez Komitet Wyborczy Wyborców Rozwijamy Hermanice – Marcin Józef Błoński,
Stanisław Jan Mierwa, Józef Adam Waszek.
9 października 2020 r. Miejska Komisja Wyborcza w Ustroniu przyznała numery listom kandydatów na radnych. Numer 1
otrzymał KWW Doroty Walker, a numer 2 KWW Rozwijamy
Hermanice.
Postanowieniem nr 187/2020 z dnia 12 października 2020 r.
Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej II powołał Obwodową Komisję Wyborczą nr 6, w skład której wchodzą: osoby zgłoszone
przez KWW Doroty Walker: Paulina Czerwiakowska i Weronika
Maria Mynarz, osoby zgłoszone przez KWW Rozwijajmy Hermanice: Ewa Filipiak i Paweł Dominik Matuszka, komisarze
wyborczy: Joanna Agnieszka Tetera i Monika Zawada.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 ma siedzibę w budynku
Rodzinnych Ogródków Działkowych „Wypoczynek” przy ul.
Dominikańska 12. Lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Przypomnijmy, że wybory uzupełniające odbędą się w okręgu
nr 10 z powodu wygaśnięcia mandatu radnego Wincentego Janusa. Okręg obejmuje ulice: Agrestową, Brzoskwiniową, Czereśnio-

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu
z dnia 9 października 2020 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Ustroń zarządzonych
na dzień 8 listopada 2020 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Miejska Komisja Wyborcza w Ustroniu podaje do wiadomości publicznej
informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Ustroń zarządzonych
na dzień 8 listopada 2020 r.

Okręg wyborczy Nr 10
1. WALKER Dorota, lat 38, zam. Ustroń, zgłoszona przez
KWW DOROTY WALKER – Lista nr 1
2. KUBOK Michał Jan, lat 29, zam. Ustroń, zgłoszony przez
KWW ROZWIJAJMY HERMANICE – Lista nr 2
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu
Maria Dorota Sikora

SPONTANICZNE
KONCERTY NA RYNKU

Fot. L. Szkaradnik

15 października 2020 r.

		

Dobra muzyka zawsze stanowi balsam dla serca i duszy, a zatem
w tych trudnych czasach również jest ona ukojeniem skołatanych
nerwów. Miło więc w słoneczny jesienny dzień przysiąść na
ławeczce naszego rynku i posłuchać urokliwej melodii, gdyż
miejsce to ostatnio cieszy się niespodziewaną atrakcją. Otóż
nieopodal ratusza brzmi piękna muzyka instrumentalna, która
przyciąga wrażliwych słuchaczy, siadających w pobliżu lub chociaż na chwilę zatrzymujących się w wirze codziennych spraw.
Nieraz już z oddali rozlegają się znane utwory, a także muzyka
filmowa, zaś wszystko za sprawą Jana Siwego, od kilku lat
mieszkańca Ustronia, który całe swoje zawodowe życie związał
z muzyką. Po minikoncercie artysta przekazał nieco informacji
o sobie: – Ukończyłem Akademię Muzyczną w Katowicach. Przez
ponad 20 lat grałem w zawodowej orkiestrze w Niemczech oraz
różnych zespołach jazzowych i rockowych. Występowaliśmy
zarówno dla dzieci jak również dla seniorów. Gdy przeszedłem na
emeryturę grałem solo lub w różnych zespołach, a gdy wybuchła
pandemia, to wymyśliłem sobie takie zajęcie i muzykowałem
na rynkach w Pszczynie, Bielsku-Białej i w Żywcu. W Ustroniu
latem było bardzo gorąco i mało cienia, ale kiedyś się tu odważyłem zagrać i stwierdziłem, że jest tu bardzo fajnie i coraz więcej
ludzi przychodzi i pytają, kiedy znów będę grać. Tak mi się tutaj
spodobało, bo publiczność jest zainteresowana i wsłuchuje się
w muzykę. Gram teraz na saksofonie altowym i na klarnecie, bo
podczas studiów to był mój główny instrument. Grywałem na
fortepianie, ale też gram na gitarze i flecie. Pracowałem również
w Filharmonii Śląskiej, potem na różnych statkach, m.in. na
„Stefanie Batorym”, a także pod banderą fińską i niemiecką.
A tutaj na rynku najbardziej lubię grać przed zachodem słońca
i cieszy mnie, że ludzie siadają i słuchają. Jestem też otwarty na
współpracę z Miastem i instytucjami kulturalnymi.
(LS)
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Błogosławieństwa udziela biskup Jerzy Samiec (w środku), obok biskup elekt Marcin Makula
i biskup Marian Niemiec.
Fot. L. Szkaradnik

CZUWAJ NAD USTRONIEM
KSIĘŻE PIOTRZE
(cd. ze str. 1)

rodzinnych wspólnotach. Mieliśmy do końca nadzieję, że powróci do nas, a jednak Bóg
chciał inaczej. On ufał Bogu w każdej sytuacji, bo przecież nie żyjemy, aby umierać, ale
umieramy, aby żyć wiecznie i On poprzedził
nas w drodze do wieczności. Przywołując
słowa ks. Jana Twardowskiego: Odszedłeś
cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie
chciał, swym odejściem smucić... Tak jakbyś
wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem... z dobrą wieścią wrócić.
Był człowiekiem wyjątkowym, kto miał
szczęście spotkać Księdza na swojej życiowej drodze przyznaje, że stanowił uoso-

bienie dobroci i tolerancji, a w drugim
człowieku zawsze widział swego bliźniego,
więc opłakuje szanowanego proboszcza,
duchowego przewodnika i przyjaciela nie
tylko cała wspólnota ewangelicka, lecz
wszyscy, którzy Go poznali.
W sobotę 10 października parafia ewangelicka w Ustroniu urządziła wyjątkową
uroczystość pożegnania Księdza Proboszcza, jaka dotychczas nie miała nigdy miejsca
w dziejach tego kościoła. Otóż ze względu
na obostrzenia sanitarne wynikające z pandemii, ale też uwzględniając przewidywaną
ogromną ilość żałobników, chcących towa-

BOLESNA STRATA
7 października nad ranem odszedł do
Pana proboszcz parafii ewangelickiej w
Ustroniu ks. radca Piotr Wowry. Ukochany
mąż, brat, przyjaciel. Ten który ufał Bogu w
każdej sytuacji i zawsze widział w drugim
człowieku swojego bliźniego. Ksiądz Piotr
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Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku. Po studiach teologicznych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie został ordynowany na księdza
w dniu 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowicach, przez ks. biskupa Janusza Narzyń-

rzyszyć Mu w ostatniej drodze, nabożeństwo urządzono w kościele ewangelickim
ap. Jakuba Starszego, a przygotowane
nagłośnienie i ławki na placu kościelnym
umożliwiły wszystkim 500 przybyłym
uczestnictwo w tej smutnej ceremonii, którą
również można było przeżywać w domu
poprzez Internet. Relację on-line obejrzało
ponad 11 tys. zainteresowanych (do 13.10).
Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem do kościoła w czasie bicia
dzwonów 30 księży, w tym 6 z kościoła
rzymskokatolickiego, oraz Rady Parafialnej. Wzruszająca oprawa muzyczna stanowiła istotny element żałobnej ceremonii,
a składały się na to: preludium w wykonaniu
Justyny i Jakuba Gazdów, śpiew artystki rodem z Ustronia Magdaleny Hudzieczek-Cieślar, występ Ustrońskiego Chóru
Ewangelickiego pod kierunkiem Szymona
Staniszewskiego, gra na skrzypcach Marleny Janik oraz piękne pieśni śpiewane
przez wszystkich uczestników, a cały program uroczystości został wydrukowany
i może stanowić pamiątkę tego smutnego
wydarzenia.
Uczestników powitał ks. radca Waldemar Szajthauer, proboszcz wiślańskiej
parafii ewangelickiej, a kazanie pożegnalne
wygłosił biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce, który nawiązał do słów z II
Ks. Samuela 1/26: „Żal mi ciebie bracie
Jonatanie, byłeś mi bardzo miły”. Żal mi
Ciebie przyjacielu, to uczucie, które nam
towarzyszyło w ostatnim tygodniu. Najpierw
w niedzielę zmarła diakonisa siostra Maria
Czyż, w środę poruszyła nas śmierć ks. radcy Piotra Wowrego, a w czwartek biskupa
Jana Szarka. (...) Żal mi Ciebie przyjacielu – to nie tylko wyrażenie żalu, bólu,
ale stwierdzenie, że jeszcze tak wiele było
skiego. Po wikariacie w parafii Św. Trójcy
w Warszawie (1987-1990) i w Ustroniu
(1990-1993), został w Ustroniu najpierw
proboszczem pomocniczym (1993-2007),
a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem parafii ewangelickiej w Ustroniu.
W latach 2007-2016 radca diecezjalny
Diecezji Cieszyńskiej. Członek Synodu
Kościoła XIV kadencji. W 2016r. został
wybrany na radcę Konsystorza Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ks.
Piotr Wowry był inicjatorem i prezesem
Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby
niepełnosprawne. Od 2007 r. był wiceprezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Wspierał
ekumeniczne działania na rzecz jedności chrześcijan, w szczególności dialogu
katolicko-luterańskiego na terenie miasta,
powiatu i regionu poprzez organizowanie
nabożeństw ekumenicznych, uroczystości
patriotycznych, prelekcji, wystaw, licznych
koncertów.
Ks. Piotr Wowry zajmował się także nauczaniem młodzieży. Był też współautorem
książek do lekcji religii. W roku 2018 za
działalność na rzecz drugiego człowieka
odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla
województwa śląskiego”.
(źródło: Parafia Ewangelicka)
15 października 2020 r.

Uczestnicy pogrzebu wypełnili świątynię, ale zajmowali też odpowiednio przygotowany plac kościelny z ławkami i nagłośnieniem.
Fot. L. Szkaradnik

przed nim do zrobienia, tak wiele spraw
otwartych, tak wiele perspektyw. (...) Ksiądz
Piotr zostawił ślad w życiu wielu ludzi,
a szczególnie przez niego umiłowany obszar
służby to praca dla i z niepełnosprawnymi.
Wraz z żoną Kariną założyli Stowarzyszenie
„Maria-Marta” zrzeszające osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół, którzy
przyjeżdżali do Ustronia z wielu zakątków
Śląska, by cieszyć się swoją obecnością.
(...) Ksiądz biskup zacytował pierwsze kazanie Zmarłego przygotowane na niedzielę
wieczności, podsumowane stwierdzeniem,
że dla każdego z nas czas jest bliski. Nie
znamy dnia ani godziny śmierci i jest to
dla nas błogosławieństwem, możemy więc
skoncentrować się na życiu, w którym zdajemy sobie sprawę, że kiedyś się zakończy.
Poszukujemy swojego powołania, czyli
celu życia i jednocześnie szukamy najlepszych dróg jak ten cel osiągnąć. Wyznawca
Chrystusa jest przygotowany na śmierć, a
równocześnie nie jest na nią gotowy, bo ona
oznacza powrót do domu Ojca, jednak dla
większości z nas każda śmierć jest za wcześnie, bo większość z nas jest skoncentrowana
na życiu. Ks. Piotr do końca był oddany
służbie Bogu, Kościołowi, a szczególnie
swojej parafii. Służbę pełnił ramię w ramię
ze swoją żoną i razem wkładali serce w
wykonywane dzieła. (...) Nie koncentrował
się na swojej chorobie, ale myślał o swoich
najbliższych, o ukochanej żonie. Żal mi Ciebie przyjacielu, choć wiem, że jesteś w domu
Ojca swego, choć wiem, że nasz Pan wszystko dobrze czyni i w odpowiednim czasie, a
my nie rozumiemy i często nie zgadzamy się
z Jego decyzjami i dla nas ks. Piotr odszedł
za szybko, bo tak wiele zadań było jeszcze
przed nim do wykonania.
Przemówienie pożegnalne wygłosił także
burmistrz Przemysław Korcz: Pozwólcie
Państwo, że podzielę się swymi osobistymi
doświadczeniami, które było mi dane przeżyć czy odczuwać albo razem ze zmarłym
ks. Piotrem albo dzięki Niemu. (..) Na
początku chciałem podziękować z całego
serca Tobie ks. Piotrze, że miałem zaszczyt
Ciebie spotkać na krętych drogach mojego
życia. Dziękuję za to, że byłeś, ale i za to,
że będziesz – tylko inaczej. Będziesz wciąż
z nami. Nigdy tego nie zapomnę i będę
wciąż czerpać z Twego dobrego ducha,
ważnych słów, siły, wsparcia dla innych.
Byłeś księdzem wszystkich mieszkańców
Ustronia, prawdziwym duszpasterzem
i mądrym nauczycielem. (...) Miałem dwóch
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duszpasterzy. Jednego obecnego tutaj
z mojej macierzystej parafii rzymskokatolickiej, drugiego ks. Piotra. Z tymi oboma
konsultowałem wszystkie ważne sprawy
dotyczące miasta, nie tylko działań ekumenicznych, ale również innych – prospołecznych. (...) Miałem zaszczyt przebywać
w Jego towarzystwie wiele razy i prowadzić
z nim bardzo ciekawe, ważne i wypełnione
wzajemnym szacunkiem rozmowy. Tego nie
doświadczamy na co dzień, tego doświadcza
się w towarzystwie niezwykłych ludzi. Takim
był śp. ks. radca Piotr Wowry. Z pełnym
przekonaniem oraz szacunkiem mogę powiedzieć, że był wspaniałym człowiekiem
o dobrym sercu i humanistą, pełnym wiary
w ludzi. Zawsze zaangażowany w życie parafii i miasta, służąc pomocą każdemu. Takim był i takim pozostanie w mojej pamięci.
Czuwaj nad nami księże Piotrze, nad swoją
ustrońską parafią, nad swoim Ustroniem
i do zobaczenia po drugiej stronie.
Wystąpił również proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. Wiesław Bajger, który
przytaczając słowa biskupa Romana Pindla
powiedział: Z głębokim żalem przyjąłem
wiadomość o śmierci ks. Piotra Wowrego.
(...) Patrząc z ludzkiej perspektywy Bóg
przeniósł go do wieczności za wcześnie.
Chciałbym jednak odnieść do jego życia
słowa z Księgi Mądrości: Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat
się jej nie mierzy, Sędziwością u ludzi jest

mądrość, a miarą starości życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu znalazł Jego
miłość. Dziękując dobremu Bogu wraz ze
wszystkimi zgromadzonymi na uroczystości
pogrzebowej mam przed oczyma wszystko
to, w czym wraz z Nim i Jego wspólnotą
uczestniczyli dwaj kolejni księża proboszczowie parafii św. Klemensa. Dzięki tej
współpracy m.in. obie parafie mogą cieszyć
się odnowionymi świątyniami. Odejście ks.
Piotra jest wielką stratą dla Jego parafii,
ale też dla nas katolików. Mam wrażenie,
że ks. Piotrowi z łatwością przychodziło
działać w duchu ekumenicznym, bo wynikało to ze sposobu w jaki przeżywał on swe
chrześcijaństwo, ale była to też jedna z jego
naturalnych cech ludzkich i wielkiej kultury
i taktu. Z ust naszych księży wielokrotnie
słyszałem świadectwo o śp. ks. Piotrze,
chyba najpiękniejsze, jakie można wydać
o chrześcijaninie i duszpasterzu, że jest to
człowiek naprawdę głębokiej wiary.
W imieniu Rady Parafialnej, stowarzyszeń i grup działających w parafii oraz
współpracowników głos zabrał Marcin
Janik, pełniący funkcję przewodniczącego
Rady Miasta: Wszyscy, którzy znali Księdza
wiedzą, jakim był. Pracowity, sumienny,
stroniący od konfliktów, pomocny, zawsze
miły i sympatyczny, otwarty na dialog
i rozmowę, spolegliwy. Wspierany przez
żonę był znakomitym organizatorem, a nade
(cd. na str. 10)

Przemówienie pożegnalne na cmentarzu wygłosił proboszcz pomocniczy ustrońskiej parafii
ks. Dariusz Lerch.
Fot. L. Szkaradnik
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Śpiew Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego pod kierunkiem Szymona Staniszewskiego stanowił
jeden ze wzruszających akcentów muzycznych uroczystości.
Fot. L. Szkaradnik

CZUWAJ NAD USTRONIEM
KSIĘŻE PIOTRZE
(cd. ze str. 9)

wszystko bardzo dobrym gospodarzem. Dla
nas był mądrym, cierpliwym i wyrozumiałym
szefem. Jesteśmy wdzięczni za każdą chwilę,
za służbę Bogu i ludziom. (...) Odszedłeś
cicho w samotności, mimo że setki katolickich i ewangelickich serc żarliwie wołało:
„Panie zmiłuj się!” Tu w parafii już nic nie
będzie takie samo, ale chcemy wdzięczni
podążać drogą wyznaczoną przez Księdza,
pomnażać ten dorobek, dbać o to, co Ksiądz
nam pozostawił.
Z kolei ks. Michał Matuszek przemówił
w imieniu żony Kariny: Wszystkim osobom wspierającym mnie w ciągu ostatnich

tygodni w obliczu choroby i hospitalizacji
mojego męża składam serdeczne podziękowania za okazane serce. (...) Ogromny ból
w moim sercu i bezsilność, kiedy nie mogłam być obecna przy najukochańszej
osobie, łagodziły z jednej strony niezwykła
postawa całego personelu szpitalnego,
z drugiej sygnały wsparcia i modlitewne
inicjatywy z wielu Kościołów. (...)
Po zakończeniu uroczystości pożegnalnej
w kościele długi kondukt z księżmi na czele
udał się na pobliski cmentarz ewangelicki,
gdzie po śpiewie pieśni nastąpiło pożegnanie Księdza przez duchownych przed-

stawicieli wszystkich diecezji, a mowę
pożegnalną i podziękowania w imieniu
Zmarłego przedstawił proboszcz pomocniczy ustrońskiej parafii ks. Dariusz Lerch.
Nawiązując do słów biblijnych o tonącym
Piotrze, który wyszedł z łodzi powiedział:
Ostatnie trzy tygodnie, gdy ks. Piotr przebywał w szpitalach zmieniły wszystko. Był
to czas niepewności, bólu, ale i nadziei,
targowania się z Bogiem o każdy kolejny
dzień. Czas nieustannych modlitw wszystkich, których życiowe drogi skrzyżowały się
z drogą ks. Piotra lub biegły równolegle.
Dla mnie był to czas dziewięciu lat i słowo, które by najlepiej charakteryzowało
ks. Piotra, to autentyczność. Był szczery
w tym, co mówił i w tym co robił. To, co
głosił z ambony, co przekazywał kolejnym
pokoleniom na lekcjach religii, podczas
rozmów duszpasterskich przekładało się na
jego codzienne życie. Ufał Bogu i ludziom,
zawsze widząc w drugim człowieku swojego
bliźniego. Przez ostatni czas słyszałem zapewnienia o modlitwach, od osób które nie
do końca podejrzewałbym o zaufanie Bogu.
Tak właśnie ks. Piotr oddziaływał na otoczenie. (...) „Wołaliśmy, ratuj Panie!”, a Jezus
zaraz wyciągnął rękę i uchwycił go. Nasz
Pan wziął ks. Piotra w swoje ramiona i zabrał go do siebie. Bóg wyznaczył najlepsze
rozwiązanie, chociaż dziś go nie rozumiemy.
Zaufajmy Panu i dziękujmy, że pozwolił nam
iść z ks. Piotrem przez życie. Dziękujmy
za to wszystko co nam pozostawił, czego
nas nauczył. Prośmy, aby miłosierny Bóg
nas pocieszył i wzmocnił naszą wiarę i napełnił nas nadzieją, że zejdziemy się znów
w domu Ojca.
Dwugodzinne smutne, a zarazem przepiękne i uroczyste pożegnanie Księdza
Proboszcza dobiegło końca. Żałobnicy
zgromadzeni na całym cmentarzu z wolna
opuszczali tę nekropolię. Pozostał wielki
smutek i ból w sercu wszystkich, którym był
bliski, a któż nie zaliczy się do tego grona,
skoro był ustrońskim duszpasterzem przez
trzydzieści lat?
Lidia Szkaradnik

BIBLIOTEKA POLECA
Leopold Tyrmand – „Porachunki osobiste”
Zbiór felietonów publikowanych w paryskiej „Kulturze” głównie w latach
60 i 70. Tyrmand opisuje,
jak wyglądało m.in. zdobywanie paszportów i wyjazdy za granicę. Jak polscy
artyści traktowani byli
przez władze państwowe
i z czym borykali się na co
dzień.
Rok 2020 został ogłoszony
Rokiem Leopolda Tyrmanda (w 100. rocznicę urodzin i 35 rocznicę śmierci).

tel 33-854-23-40
www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Romain Gady – „Latawce”
Ostatnia, dotychczas niepublikowana w Polsce, powieść
francuskiego pisarza. W czasie
gdy Hitler dochodzi do władzy, w małym gospodarstwie
w Normandii Ludo dorasta
pod opieką ekscentrycznego
wuja Ambrożego – listonosza
i konstruktora latawców. Spokój sielskiego życia kończy
się, gdy Ludovic zakochuje
się w mieszkającej w pobliżu
dziewczynie z polskiej arystokratycznej rodziny.
To działa!

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.
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POJEMNIKI NA ODPADY
BIODEGRADOWALNE
W okresie od II połowy października 2020 r. do 31 grudnia
2020 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie dostarczało mieszkańcom Miasta Ustroń pojemniki na odpady
biodegradowalne.
Pojemniki będą dostarczane bezpłatnie właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
określonych nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
(pojemniki nie przysługują osobom uiszczającym opłatę ryczałtową). Odbiór bioodpadów z pojemników będzie realizowany od
01.01.2021 r., jednak ze względu na dużą ilość pojemników, którą
należy dostarczyć mieszkańcom do końca roku, ich dystrybucja
będzie odbywała się w ciągu najbliższych tygodni. Do końca
2020 roku odpady biodegradowalne będą odbierane wyłącznie
w workach do tego przeznaczonych (brązowy kolor) – na dotychczasowych zasadach. W przypadku pytań dotyczących dystrybucji
pojemników proszę o kontakt z Przedsiębiorstwem Komunalnym
Sp. z o.o. pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.

W dawnym

Ustroniu

Pasjonatów „Dawnego Ustronia” zapraszam dziś do dzielnicy Nierodzim, gdzie
dokładnie 90 lat temu oddano do użytku
dwie niezwykle ważne budowle. Obie
możemy podziwiać na pięknej fotografii,
pochodzącej z kolekcji Czesława Krainy,
wykonanej około 1938 r. przez wybitną
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fotografkę Reginę Sytniewską-Syjud ze
Skoczowa.
Zacznijmy od widocznego z prawej
strony niewielkich rozmiarów obiektu
z wieżyczką, ukrytego nieco za drzewami. To pierwsza nierodzimska remiza
strażacka, uroczyście otwarta 10 sierpnia
1930 r., która stała przy starej drodze do
Ustronia. Służyła strażakom do 1972 r.,
kiedy kiedy rozebrano ją ze względu na
budowę nowej drogi DW 941. Pozostały
po niej fundamenty, które można odszukać
w rejonie ul. Wiejskiej.
Wyeksponowany na pierwszym planie,
okazały gmach to Policyjny Dom Zdrowia
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sanatorium, wzniesione w modernistycznej

stylistyce, rozpoczęło swą działalność 7
lipca 1930 r. Jego twórcą był inż. architekt
Witold Eyssmont, absolwent Politechniki
Warszawskiej. W międzywojniu mieściły
się tu również Szkoła Instruktorów Zuchowych ZHP, założona przez słynnego
Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” oraz
Uniwersytet Ludowy Ziemi Cieszyńskiej, prowadzony przez Józefa Kreta. Ta
ostatnia instytucja w latach powojennych
znana była jako Szkoła Pracy Społecznej
dla Wsi. W 1950 r. obiekt dawnego Domu
Policyjnego stał się siedzibą Szkoły Podstawowej nr 6. Zainteresowanych historią
tego miejsca odsyłam do 19 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”.
Bożena Kubień
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Trenerka Magdalena Kubala i utalentowane dziewczyny: Maja Chamot, Kinga Górny, Martyna
Balcar z optymizmem patrzą w przyszłość.
Fot. Kasia Górny

MISTRZOWIE
Z MKS

Michał Kunc, brązowy medalista Mistrzostw
Polski U-16 również.
Fot. Kasia Górny

Skaczą: Kinga Górny i Zuzanna Macura.
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Dawno, dawno temu, kiedy nie było
jeszcze pandemii, tyczkarki MKS-u
Ustroń odnotowywały pierwsze sukcesy w roku 2020. W styczniu podczas
Halowych Mistrzostwa Śląska juniorki
młodsze zajęły całe podium. Maja Chamot została mistrzynią, Martyna Balcar
– wicemistrzynią, a Zuzanna Macura
– brązową medalistką. Złoty krążek
zawisnął na szyi juniorki Kingi Górny.
Młodziczki: Zuzanna Musiał i Wiktoria
Zawada zajęły 1. i 3. miejsce. W lutym
dziewczyny zdążyły jeszcze pokazać,
na co je stać na Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu, gdzie Maja
zdobyła złoto, a Kinga uplasowała się
tuż za podium. A potem świat stanął na
głowie, skończyły się treningi i mitingi,
formy szlifowanie i rekordów pobijanie.

Fot. Kasia Górny i Łukasz Szeląg

Do pracy mogły się wziąć dopiero latem
i nie było to łatwe. Jak mówi trenerka
Magdalena Kubala tak samo jak nad ciałem, trzeba było pracować nad psychiką.
Jednak ciężka praca i doświadczenie
zarówno trenerki, jak i zawodników, pozwoliły wrócić na szczyt. Reprezentanci
sekcji skoku o tyczce MKS Ustroń znów
budzą respekt wśród rywali i pokonują
własne ograniczenia.
Początek tegorocznego sezonu letniego
przypadł dopiero na sierpień. W Memoriale Zdzisława Furmanka w Kielcach (1
sierpnia) Kinga Górny zdobyła 1. miejsce, a Maja Chamot – 2. miejsce. Takie
same sukcesy odnotowały ustronianki
w Otwartych Mistrzostwach Aleksandrowa Łódzkiego (22 sierpnia), a swoje trzy
grosze dorzucił jeszcze Michał Kunc, który również wygrał rywalizację tyczkarzy.
Zanim jeszcze skończył się miesiąc Kinga
Górny pojechała na Mistrzostwa Polski
senioró we Włocławku (29-30 sierpnia)
i tam stanęła w szranki z najlepszymi
zawodniczkami naszego kraju. Dwie najlepsze pokonały wysokość 4,2 m, dwie
kolejne 4,0 m, a te z miejsc od 5 do 10 –
3,8 m. Kinga zajęła 10. miejsce, bo kolejne
wysokości zaliczała w dalszych próbach,
jednak osiągnęła 5. wynik w Polsce, a nie
była to nawet jej życiówka. Tę osiągnęła
20 września podczas Turnieju Nadziei
Olimpijskich – Międzypaństwowego Meczu U20 Polska – Czechy. Była jedną
z setki młodych Polaków, którzy zdecydowanie pokonali swoich rówieśników
zza południowej granicy. Walnie przyczyniła się do wygranej zajmując 1. miejsce
w skoku o tyczce z wynikiem 3,85 m.
6 dni później również życiówkę odnotował kolega klubowy Kingi – Michał Kunc.
Reprezentował Ustroń w Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego w Słupsku,
mającym status Mistrzostw Polski U-16
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zajął 3. miejsce, przeskakując poprzeczkę
zawieszoną na wysokości 3,8 m. A gdy
mowa o Mistrzostwach Polski, to wcześniej, 12 i 13 września w Radomiu o tytuł
najlepszej w kraju rywalizowały juniorki.
Tym razem Kinga Górny nie dostała się na
pudło, zajmując 4. miejsce z wynikiem 3,7
m. Tydzień później również w Radomiu
o tytuł mistrzowski walczyły juniorki
młodsze i mistrzynią Polski w tej kategorii
została Maja Chamot, odnotowując najlepszy wynik w sezonie – 3,8 m. Zuzanna
Macura osiągnęła rekord życiowy – 3,3
m, co dało jej 7. miejsce w klasyfikacji.
Co tu dużo mówić, zawodnicy MKS
należą do ścisłej czołówki krajowej,
a w naszym województwie nie mają sobie
równych, co potwierdzili 5 września na
Mistrzostwach Śląska w Gliwicach. Tam
znów podium należało do reprezentantów MKS-u. 1 m. zajęła Maja Chamot,
2. Martyna Balcar, 3. Zuzanna Macura.
Mistrzostwo zdobył Michał Kunc. Nazwa klubu po raz pierwszy pojawiła się
też w klasyfikacji innej lekkoatletycznej
dyscypliny za sprawą Julii Wilińskiej,
która zdobyła 3. miejsce w pchnięciu kulą.
Monika Niemiec
Sekcja skoku o tyczce MKS Ustroń dziękuje za wsparcie Miastu Ustroń, panu
Andrzejowi Ogórkowi i firmie Drewnostyl.
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specjalnych o łącznej długości blisko 240
kilometrów, a na trasie licznie towarzyszyli im kibice, również z Polski.
Od samego początku Kajetanowicz
narzucił bardzo dobre tempo. Już podczas
drugiego etapu awansował na pozycję
wicelidera i z zamiarem walki przystąpił
do niedzielnych odcinków specjalnych.
Pilotowany przez Macieja Szczepaniaka
ustroniak od początku konsekwentnie
zbliżał się do lidera. Wygrał z nim obie
próby pierwszej pętli, redukując stratę do
pięciu sekund. Polak podjął rękawicę na
finałowej pętli, niestety przebicie opony
poskutkowało stratą nie do odrobienia.

Fot. M. Snopkowski

WALECZNY WICELIDER
Kolejny świetny występ Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka w
Rajdowych Mistrzostwach Świata. Załoga
LOTOS Rally Team wywalczyła doskonałe, drugie miejsce w Rajdzie Sardynii i
jest to ich drugie z rzędu podium w tym
sezonie. Polacy ponownie pokonali w
równej walce wszystkich konkurentów
jadących w fabrycznych samochodach

kategorii WRC 2, zajmując jednocześnie
świetne, dziewiąte miejsce w klasyfikacji
generalnej!
Rajd Sardynii stanowił szóstą rundę
Rajdowych Mistrzostw Świata. Zawody
rozgrywane były o kilka miesięcy później,
niż zazwyczaj, co znacznie zmieniło warunki na trasie. Najlepsze załogi świata
rywalizowały na szesnastu odcinkach

Jedyną bramkę dla Nierodzimia strzelił w tym spotkaniu Marcin Marianek, który w jesiennej
rundzie ma ich już 8 na swoim koncie.
Fot. M. Niemiec

Fot. M. Snopkowski

dla którego było to już dziesiąte trafienie
w bieżącym sezonie. Niestety w kolejnych
minutach podopiecznym trenera Krystiana
Szleszyńskiego nie udało się doprowadzić
do wyrównania, choć okazji ku temu nie
brakowało. W doliczonym czasie gry zabójczą kontrę miejscowych sfinalizował
Kamil Król, czym przypieczętował finalny
rezultat spotkania. W najbliższej serii gier
ustrońscy piłkarze podejmą drugą w tabeli
Victorię Hażlach.
KS Nierodzim wystąpił w składzie:
Mateusz Fajkier – Dominik Olchawa,
Mateusz Cieślar, Krzysztof Słowiński,
Artur Adamczyk (od 86 minuty Zbigniew
Krysta), Sylwester Makarski (od 46 minuty Dawid Kisza), Marcin Czyż (od 46
minuty Dariusz Stokłosa), Nikodem Czyż,
Seweryn Sobota (od 72 minuty Piotr Husar), Wiktor Żertka (od 46 minuty Szymon
Rucki), Marcin Marianek (od 81 Grzegorz
Drobik).
Arkadiusz Czapek

WYJAZDOWA PORAŻKA
LKS Kończyce Małe – KS Nierodzim 3:1 (2:0)
Podopieczni trenera Krystiana Szleszyńskiego stracili ostatniej niedzieli trzy
bramki, co oznaczało, że z trzech punktów
cieszyli się zawodnicy z Kończyc Małych.
Gospodarze tego spotkania już od
pierwszych minut ruszyli do ataku. Na
efekty ich ofensywnej gry trzeba był
poczekać do 23. minuty, kiedy to sposób na ustrońskiego bramkarza znalazł
15 października 2020 r.

		

Jakub Kolondra. Pięć minut później prowadzenie miejscowych podwyższył Tomasz Wcisło, który uderzeniem z główki
zwieńczył dośrodkowanie z narożnika
boiska. Ustrońscy zawodnicy do odrabiania strat ruszyli w drugiej połowie,
czego owoce zebrali bardzo szybko. Już
dwie minuty po zmianie stron bramkę
kontaktową zdobył Marcin Marianek,

Klasa A
(Podokręg Skoczów - grupa I)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CKS Piast Cieszyn
LKS Victoria Hażlach
LKS Olza Pogwizdów
LKS Błękitni Pierściec
LKS Kończyce Małe
KS Nierodzim
LKS Iskra Iskrzyczyn
GKS Kaczyce
MKS Promyk Golasowice

26
24
22
18
17
15
9
6
0

68:12
24:13
38:21
25:23
29:26
19:22
33:30
24:50
2:65
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i 20.00
18.10
11.00
			
23.10
18.00
			
24.10
15.00
			
25.10
9-13.00
26.10
9-14.30
31.10
18.00

Koncert piosenek Seweryna Krajewskiego w wykonaniu Krzysztofa Płonki, MDK „Prażakówka”(bilety
35 zł)
Ustrońskie Spotkania Teatralne „Kobieta idealna”,
MDK „Prażakówka”(bilety 60 zł)
Klasa A Skoczów: Mecz KS Nierodzim – LKS Viktoria
Hażlach, stadion w Nierodzimiu
Koncert Trzech Tenorów, MDK „Prażakówka” (bilety
35 zł)
IV Liga Śląska: Mecz Kuźnia Ustroń – KS Rozwój
Katowice, stadion przy ul. Sportowej
Targi staroci „Skarby Stela”, targowisko miejskie
Akcja krwiodawstwa, rynek
Koncert Adama Makowicza, MDK „Prażakówka”

10 lat temu - 21.10.2010 r.
... doda ci skrzydeł!

Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. 33-854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0%. 728-340-518, (33) 854-2257. www.komandor.pl
Mobilne usługi fryzjerskie
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 505152-958.
Koszenie, kosiarka, wykaszarka.
888-901-824.
Spawanie plastików. Ustroń, ul.
Obrzeżna. 501-444-534.
Skoczów M3 do wynajęcia na
długo. 513-797-150.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie
schodów. 666-989-914.
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ. 798-081-406.
Sprzedam polskie znaczki pocztowe w klaserach rocznikowych, koperty, karty pocztowe,
znaczki zagraniczne. 785-391758.
ANGIELSKI. Nauczyciel dyplomowany. Konwersacje,
przygotowanie do matury. Od
50zł. Preferowane lekcje online.
Agnieszka 503810303
Sprzedam działkę rekreacyjną Hermanice. 507-455-653.
Bagażówka - przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00

15-16.10		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76			tel. 33 300-30-40
17-22.10		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76
23-24.10 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93
25.10						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76

UWAGA! APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul.
Bobreckiej 27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
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BĘDZIE RĘCZNA
14 października uroczyście otwierano nową halę sportową przy
Szkole Podstawowej nr 1. Otwarcie połączono z obchodami Dnia
Edukacji Narodowej. Wszystkich witali uczniowie pełniący rolę
konferansjerów: Karolina Szlęk i Kamil Kopieczek. Wstęgę przed
wejściem do hali przecinali: wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Marzena Szczotka, starosta Czesław Gluza, przewodniczący RM
Stanisław Malina i burmistrz Ireneusz Szarzec. Modlono się wspólnie z proboszczami parafii: rzymskokatolickiej ks. Antonim Sapotą
i ewangelicko-augsburskiej ks. Piotrem Wowrym. (...) Kulminacyjnym momentem był mecz piłki ręcznej pomiędzy byłymi reprezentantkami i reprezentantami SP-1. Przed meczem honorowano
znanego nauczyciela i trenera piłki ręcznej Jerzego Kowalczyka.
Wyrażano nadzieję, że w tak wspaniałej sali będzie okazja odtworzenia drużyny piłki ręcznej odnoszącej sukcesy w województwie,
a nawet wyżej, tak jak to było za czasów J. Kowalczyka.
KREATOR NASTROJU
Ciepłym wieczorem, 1 października, Muzeum Ustrońskie otwarło
swoje podwoje dla miłośników poezji oraz niebywałego talentu
recytatorskiego Mariana Żyromskiego. Tym razem znany i ceniony
ustroniak interpretował utwory swego osobistego przyjaciela, Henryka Jasiczka (1919-1976), jednego z najpopularniejszych poetów
na Śląsku Cieszyńskim, działacza polonijnego na Zaolziu, redaktora
„Głosu Ludu”, „Jutrzenki” i „Zwrotu”. (...) M. Żyromski, polonista,
pedagog oraz wykładowca akademicki, zaczarował wszystkich swoim słowem, kreując nastrój, który długo jeszcze pozostał w murach
Muzeum. Zgromadzeni goście, przy smacznym poczęstunku, aż do
zmroku wymieniali się wzajemnie przemyśleniami.
STRZELECKI POKAZ
Kuźnia Ustroń - Spójnia Górki Wielkie 6:1 (3:1) Piłkarze Kuźni
urządzili sobie ostre strzelanie podejmując na własnym boisku
drużynę Spójni z Górek. Rozpoczyna się bardzo dobrze, bo już
w 8 min. Robert Madzia strzela pod poprzeczkę z ostrego kąta
i Kuźnia prowadzi. Następnie sędzia dyktuje problematycznego
karnego dla Spójni, ale Krzysztof Głąbek broni. Sędzia powtarza
karnego i teraz już jest 1:1. Kolejne bramki dla Kuźni strzelają,
w 35 min. Dawid Janoszek po rykoszecie, w 39 Paweł Wydra
w sytuacji sam na sam z bramkarzem, w 65 Michał Pszczółka, tym
razem z karnego dla Kuźni, w 69 min. Przemysław Kożdoń, a ustala
wynik w 92 min. Dariusz Szpernol. Wcześniej w 75 min. Spójnia ma
karnego, ale K. Głąbek broni. Oglądaliśmy w tym spotkaniu cztery
razy rzut karny. Sędzia chyba zbyt drobiazgowo wyłapywał faule
w polu karnym. Za to nie brakowało błędnych decyzji wzbudzających śmiech na trybunach.
Wybrała: (lsz)
15 października 2020 r.

42/2020/1/O

P R Z E TA R G I

KĄCIK SZACHOWY

www.ustron.bip.info.pl

7.10.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn Usunięcie i zagospodarowanie odpadów w tym niebezpiecznych – termin
składania ofert – do dnia 15.10.2020 do godziny 8:00.
9.10.2020 r. został opublikowany konkurs ofert pn Zakup, dostawa
i rozładunek płyt betonowych „YOMB” – termin składania ofert – do
dnia 19.10.2020 do godziny 8:00.

Mokate pobudza myślenie!

42/2020/3/R

Mat w dwóch posunięciach.

W. Suchta 2020 r.

Rozwiązania z GU nr 40: Hg4
Nie taki dawny Ustroń, 2014 r. 		

Fot. M. Niemiec

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) zdrowotne w ogrodzie, 8) rajdowa ulica
w Warszawie, 9) piekielny kompan Rokity, 10) punkt widzenia
w danej sprawie, 12) słodki egzotyczny przysmak, 14) kuzynka
maliny, 15) bałtycki bursztyn, 16) obywatelski w Ustroniu,
19) tnąca krawędź noża, 22) z niego uzbiera się miarka,
23) autor, 24) kolorowy w kościelnym oknie.
PIONOWO: 2) cienka skórka do polerowania, 3) kusi go
lewa kasa, 4) stolica Ghany, 5) ślad łap, 6) zajęcie marudy,
7) gruba kłoda, 11) żyje z giełdy, 13) słynne Kent na Wyspach
Brytyjskich, 17) Gienek dla Rosjan, 18) pracuje w cylindrze,
20) element kanalizacji, 21) ulubiony syn Izaaka.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 23 października.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 40

DESZCZOWA PORA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Wanda Brudna z Ustronia,
ul. J. Bema. Redakcja nadal jest zamknięta. Zwycięzców zapraszamy
po nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 33
854-34-67.
15 października 2020 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta
Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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Radość piłkarzy Kuźni po zdobyciu czwartej bramki przez Adriana Sikorę. Uścisk
dłoni strzelców bramek i gratulacje od kolegów. Mecz podobał się kibicom, którzy
podziękowali swojej drużynie gromkimi oklaskami. W związku z tym, że powiat
cieszyński znalazł się w strefie żółtej, oglądający mecz mogli zająć tylko 25% miejsc
na trybunach i musieli mieć założone maseczki. Ustroniacy podeszli poważnie do
obostrzeń.
Fot. M. Niemiec

UDANA REHABILITACJA
KS Kuźnia Ustroń - TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała - 4:2 (1:1)
Zawodnicy ustrońskiej Kuźni pokazali
minionej soboty, że ich ubiegłotygodniowa klęska ze Spójnią Landek była jedynie

wypadkiem przy pracy. Na własnej skórze
przekonały się o tym rezerwy ekstraklasowego Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Strzelanie w tym spotkaniu zainaugurowali podopieczni trenera Mateusza
Żebrowskiego, którzy prowadzenie objęli
w 20. minucie za sprawą Daniela Dobrowolskiego. Były zawodnik między innymi
GKS-u Jastrzębie, czy też niemieckiego
Heidenauer SV celną główką zwieńczył
dośrodkowanie Bartosza Iskrzyciego z rzutu rożnego. Niestety siedem minut później
bielszczanie doprowadzili do wyrównania
skutecznie egzekwując rzut karny. Na kolejne gole ustrońscy kibice musieli poczekać do drugiej połowy. Dwadzieścia minut
po zmianie stron przyjezdni po raz drugi
w tym spotkaniu znaleźli sposób na strzegącego bramki Kuźni Michała Skocza.
Prowadzenie bielszczan trwało niezwykle
krótko, bowiem już 120 sekund później do
wyrównania doprowadził Paweł Brzóska.
W 84. minucie Arkadiusz Jaworski dośrodkował do Maksymiliana Wojtasika,
a ten uderzeniem z główki wyprowadził
swój zespół na prowadzenie. Pięć minut
później kapitalnym uderzeniem z rzutu
wolnego triumf Kuźni przypieczętował
Adrian Sikora. Co ciekawe, trener Mateusz
Żebrowski popisał się w tym spotkaniu
prawdziwym „trenerskim nosem”, bowiem
wszystkie trzy bramki zdobyte przez jego
podopiecznych po przerwie były autorstwa
rezerwowych! W najbliższej serii gier
ustrońscy piłkarze udadzą się do Jasienicy,
gdzie ich rywalem w walce o kolejne trzy
punkty będzie miejscowy Drzewiarz.
KS Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał
Skocz – Damian Madzia, Cezary Ferfecki, Konrad Pala (od 59 minuty Paweł
Brzóska), Jakub Wojtyła, Bartosz Iskrzycki
(od 55 minuty Jakub Chmiel), Arkadiusz
Jaworski, Konrad Kuder, Daniel Dobrowolski, Michał Pietraczyk (od 73 minuty
Maksymilian Wojtasik), Mateusz Wigezzi
(od 64 minuty Adrian Sikora).
Arkadiusz Czapek
IV Liga (Śląsk - grupa II)

Wracający po dłuższej przerwie Maksymilian Wojtasik po 7. minutach od wejścia na boisko zdobył żółtą kartkę, a po
11. minutach bramkę. Fot. M. Niemiec

Autorzy bramek mogą sobie pogratulować. Dla Pawła Brzóski był to pierwszy
gol w sezonie, Daniel Dobrowolski strzelił trzeciego.
Fot. M. Niemiec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LKS Unia Książenice
APN Odra Wodzisław
LKS Bełk
KS Spójnia Landek
LKS Czaniec
KS Kuźnia Ustroń
KP GKS II Tychy S.A.
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Rozwój Katowice
MKP Odra Centrum Wodzisław
LKS Orzeł Łękawica
MKS Czechowice-Dziedzice
TS Podbeskidzie II BB S.A.
LKS Unia Turza Śląska
LKS Jedność 32 Przyszowice
GKS Radziechowy-Wieprz
MKS Iskra Pszczyna

28
24
20
18
18
17
16
16
15
15
14
14
14
14
9
6
6

24:12
29:11
19:20
22:11
23:23
22:23
26:24
15:20
26:19
19:22
17:11
17:16
21:22
19:20
8:21
11:25
13:31
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