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W numerze m.in.: Histo-
ryczny zabieg, Rajdowcy 
– Kajetanowicz i Szejowie, 
31 dni na Czantorii, Wygra-
ny MKS Ustroń, Kryminał 
tango, Sprawozdanie z dzia-
łalności ustrońskiej policji,
Ambitne plany muzeum.   

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Taki jęczmień rósł w roku 2018 już końcem maja, ale podczas tegorocznej wiosny aura poważnie 
zahamowała wzrost roślin na polach i w ogrodach. Jednak okazuje się, że maj 2020 był jeszcze 
chłodniejszy. Średnia temperatura maja 2021 na stacji Bielsko-Biała Aleksandrowice wyniosła 
12°C i była niższa od obowiązującej normy o 1,4°C, w tamtym roku maj charakteryzował się 
średnią temperaturą na poziomie 10,5°C, a dwa lata temu 11,2°C. Najzimniejszym majem 
był ten z 1991 roku i charakteryzował się średnią temperaturą na poziomie zaledwie 9,2°C.  
W minionym miesiącu mieliśmy aż 25 dni z opadami. Średnio w maju takich dni jest 17, rekord 
należy do niechlubnego maja 2010 (29 dni deszczu). Średnia temperatura od marca do maja 
wyniosła w Bielsku-Białej 7°C. Porównywalnie chłodno było w 1997 roku, natomiast zimniej było 
w 1996, czyli 25 lat temu. I tu faktycznie można powiedzieć, że wiosna meteorologiczna była 
najzimniejsza od kilkudziesięciu lat. Takie i inne ciekawe informacje można znaleźć na stronie 
Łowcy Burz Podbeskidzie na Facebooku. To dobre, a co najważniejsze lokalne źródło informacji 
o zjawiskach meteorologicznych i prognozach pogody dla naszego regionu.        Fot. M. Niemiec (cd. na str. 8)
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Za nami zimny deszczowy maj, lecz 
czerwiec powitał nas piękną, słoneczną 
pogodą, a zatem czas najwyższy, by po 
trudnym covidowym roku zaplanować 
wymarzone wakacje i wyruszyć w nie-
znane daleko za horyzont. Wszak podróż 
to jedyna rzecz, na którą wydajemy 
pieniądze, a stajemy się bogatsi, więc nie 
odkładajmy marzeń, a raczej odkładajmy 
na marzenia. Wyprawy w nieznane mają 
przecież niezwykłą moc uzdrawiania 
duszy i pomagają zdystansować się do 
problemów dnia codziennego, więc za-
pytaliśmy kilku mieszkańców Ustronia  
o plany na wakacje. Mamy nadzieję, że te 
zwierzenia zainspirują Szanownych Czy-
telników do aktywności po lockdownach 
i uciążliwych obostrzeniach. A przecież 
już przed półwieczem Halina Kunicka 
śpiewała: Lato, lato, lato czeka, razem  
z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka 
las, a tam ciągle nie ma nas… 

Elżbieta Wantulok – pracownica Aka- 
demii Esprit: Już od roku mamy zabu-
kowane wakacje z najbliższą rodziną 

LATO CZEKA 
– WAKACYJNE 

PLANY 
USTRONIAKÓW

Podziękowania dla ustępującego Zarządu 
składają nowo wybrane władze OSP Polana. 
Więcej na str. 4.                  Fot. M. Niemiec

OBIECANKI CACANKI

Rzecznik Ryszard Pacer odpowiadał: 
Jeśli chodzi o przedsięwzięcia planowa-
ne na przyszły rok, to oczywiście mamy 
plany. Chociaż budżet województwa jest 
uchwalony, to nie mamy jeszcze Planu 
Rzeczowo-Finansowego, który uchwala 
Zarząd Województwa Śląskiego. Zwykle 
otrzymujemy go na początku nowego 
roku. Ów plan określa literalnie konkretne 
przedsięwzięcia i kwoty jakie są na nie 

Jeszcze w grudniu 2020 roku zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach z pytaniem, czy wiadomo już, jakie inwestycje będą prowadzone  
w 2021 roku na drodze wojewódzkiej DW 941 na terenie naszego miasta. Szcze-
gólnie interesowała nas sprawa wymiany najbardziej zniszczonych ekranów 
dźwiękochłonnych oraz przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej z Dominikańską 
i Kozakowicką. 

przeznaczone. Powstaje według naszych 
propozycji, ale Zarząd Województwa 
wprowadza zmiany zgodnie ze swymi 
kompetencjami będąc, z mocy prawa, 
Zarządcą dróg wojewódzkich w Śląskiem.

Przypomnijmy, że w lutym 2020 roku 
razem z burmistrzem Przemysławem 
Korczem oraz ówczesną przewodniczącą 
Zarządu Osiedla Hermanice, obecnie  

(cd. na str. 6)
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temu po owym bruku chodzili 
i jeździli kolasami cieszyńscy 
książęta. Odsłonięty fragment 
bruku stanowi gratkę dla tu-
rystów.  

W miniony weekend sezon 
letni zainaugurowano na ba-
senie miejskim w Strumieniu. 
Kąpielisko ma brodzik dla 
dzieci i rekreacyjną pływalnię 
dla dorosłych. Obok basenu 
funkcjonują korty do tenisa  
i squasha oraz plac zabaw.

Schronisko na Stożku w przy-
szłym roku będzie miało równe 
100 lat. Wybudowano je dzięki 
ofiarności polskich działaczy 
turystycznych i narodowych. 
Obiekt ten jest najstarszym 
polskim schroniskiem w Be-
skidzie Śląskim.              (nik) 
   

szczepień powszechnych. Po-
dawano jednodawkową szcze-
pionkę Johnson&Johnson.  
W sumie przygotowano 300 
dawek. Chętni musieli posia-
dać aktywne e-skierowanie.

Aleksandra Małysz-Pilch jest 
nową sekretarz gminy Bren-
na. Przejęła schedę po Izabeli 
Heller, która przeszła na eme-
ryturę. Co ciekawe, od listopa-
da ubiegłego roku nowa pani 
sekretarz, była sekretarzem 
gminy Skoczów.

W przyszłym roku Teatr im. 
Adama Mickiewicza w Cie-
szynie obchodził będzie swoje 
110-lecie. Placówka ta nie ma 
zespołu aktorskiego. Imprezy 
są kontraktowane przez impre-
sariat. Do najbardziej znanych 

należą Dni Teatru, podczas któ-
rych występują popularni pol-
scy aktorzy.

Przydrożny Krzyż Zakocha-
nych można napotkać na Spa-
cerowym Szlaku Wspomnień 
w Brennej. Wykonany został  
w 1934 roku prawdopodob-
nie w pracowni rzeźbiarskiej 
Ludwika Konarzewskiego  
w Istebnej. Jak wieść gminna 
niesie, upamiętnia nieszczęśli-
wą miłość bogatej dziewczyny 
i biednego chłopaka.

Jedną z atrakcji na Górze 
Zamkowej w Cieszynie jest 
średniowieczny bruk, który 
odkryto w okolicy rotundy św. 
Mikołaja. Wcześniej usunię-
to blisko metrowej grubości 
warstwę ziemi. Kilka wieków 

to i owo
z 

okolicy
Szpital Śląski w Cieszynie 
znalazł się pośród placówek 
nagrodzonych przez Ministra 
Zdrowia. Powiatowa lecznica 
otrzyma 1 mln zł na zakup 
sprzętu dla Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii. 
Dotacja pochodzi z Narodowe-
go Programu Rozwoju Medy-
cyny Transplantacyjnej. 

W ubiegły piątek w centrum 
Wisły działał mobilny punkt 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  * *  *  *

 ZAPISY  DO  OGNISKA  MUZYCZNGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 

że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2021/2022 
odbywają się od 1 czerwca br. u kierownika OM (nr tel. kom. 
501 057 750). Oferujemy naukę gry na następujących instru-
mentach: fortepianie, keyboardzie, skrzypcach, flecie poprzecz-
nym, saksofonie, gitarze klasycznej, klarnecie, akordeonie oraz  
w klasie śpiewu rozrywkowego – dla dzieci, młodzieży i doro-
słych w każdym wieku w formie indywidualnej. 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. Istnieje możliwość 
zapisania dziecka na dwa instrumenty. TKA zapewnia wysoko 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, konkurencyjne ceny, kom-
fortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu 
(25 zł miesięcznie). Więcej na facebooku i stronie www.tka.vot.pl

P.S. Ze względu na pandemię koronawirusa w roku szkolnym 
2021/2022 TKA nie prowadzi zapisów na zajęcia z przedszkola 
muzycznego.                                                                  Zarząd TKA

*  *  *

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie wyboru  Przewodniczącego Zarządu i Zarządu 
Osiedla Nierodzim

Zgodnie z §9 ust.1 Statutu dla Osiedla Nierodzim stanowiącego załącznik 
do uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/194/2012 z dnia 28 lutego 2012 r 
w sprawie Statutu Osiedla Nierodzim.

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

24 czerwca 2021 roku, o godz. 17 30
w SP nr 6 Ustroń Nierodzim przy ul. Kreta 6                       

odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nierodzim

na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Nierodzim

Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory 
Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, zgodnie  
z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców Osiedla 
posiadających prawo wybierania.
Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym mowa  
w ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie, 
tj. w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej go-
dziny pierwszego terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie 
było ważne, wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla po-
siadających prawo wybierania w liczbie 3% pomniejszonej o 20%.  
W przypadku, gdy liczba ta nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją  
w górę do pełnej liczby.

Osiedle Nierodzim obejmuje ulice:
Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra,  Gospodarska,  
Graniczna,  Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 
203 po stronie lewej), Józefa Kreta, Krótka, Lipowska (do nr 16 po stronie 
prawej  i do nr 21E po stronie lewej), Łączna, Potokowa, Skoczowska (od nr 
107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, 
Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa.
      Burmistrz Miasta

                                Przemysław Korcz

*  *  *

NOC MUZEÓW
Noc Muzeów to impreza kulturalna, która polega na udostęp-

nianiu muzeów, galerii i instytucji kultury. W wybranym dniu  
i o wybranych godzinach placówki te otwarte są dla odwiedza-
jących za darmo lub za symboliczną złotówkę. W dużych mia-
stach, takich jak Kraków czy Warszawa, z reguły faktycznie są 
to godziny nocne. W Ustroniu jednak Noc Muzeów zamieniła się  
w popołudnie i wieczór. To jednak nie umniejsza atrakcyjności 
wydarzenia! Organizatorzy przygotowują bowiem z tej okazji nie 
tylko darmowe wejście, ale także specjalne atrakcje np. zwiedza-
nie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, 
warsztaty czy pokazy. Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w 2019 r.  
i przyciągnęła bardzo duże grono zainteresowanych, którzy tłumnie 
odwiedzili ustrońskie placówki. W 2020 wydarzenie nie odbyło się  
z powodu lockdownu. Całe szczęście tego lata wszystko wraca już do 
normalności, a stęsknione ośrodki kultury czekają na zwiedzających. 
•  Muzeum Ustrońskie wstęp wolny  15-22,  ul. Hutnicza 3
•  Muzeum Zbiory 
 Marii Skalickiej wstęp wolny  15-22,  ul. Maja 69
•  MDK "Prażakówka" wstęp wolny  15-20
•  Galeria Rynek wstęp wolny  15-22,  ul. Rynek 4 
•  Miejska 
   Biblioteka Publiczna wstęp wolny  12-16 ul. Rynek 4
•  Dworzec 
 Dobrych Myśli wstęp wolny  19-22 ul. Dworcowa 4

W INTENCJI SPONSORÓW 
I SYMPATYKÓW FUNDACJI 

Zarząd Fundacji św. Antoniego serdecznie zaprasza na mszę. 
Odbędzie się ona w intencji wszystkich żyjących i zmarłych 
sponsorów, sympatyków i przyjaciół fundacji. Msza odbędzie się 
13 czerwca (niedziela) o godz 10.30 w kościele Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata i będzie połączona z tradycyjnym rozdawa-
niem chlebków. 
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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

23/2021/1/R

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112

Policja Ustroń  47 857-38-10 
                fax 47 857-38-14

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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Tomasz Jankowski  lat 27    ul. Szpitalna
Arkadiusz Rycko  lat 44   os. Manhatan

*   *   *

Miasto Ustroń oraz miasto Wisła mają dla Was świetny sposób 
na spędzanie górskiego czasu! Challenge „Zdobądź 6 szczytów  
i skompletuj nagrodę”. 

Jednym ze szczytów, które musicie zdobyć, jest właśnie 
Czantoria, dlatego tym bardziej zachęcamy Was do udziału  
w tym wyzwaniu! Czas: od czerwca do końca sierpnia. Szczyty 
do zdobycia: Barania Góra, Czantoria, Orłowa, Równica, Trzy 
Kopce Wiślańskie, Soszów.

Kolekcjonuj elementy niepowtarzalnej układanki! Zbierz całość 
i skompletuj fantastyczną panoramę naszych gór! Aplikacja do 
pobrania na stronie https://kompasgo.pl/            Organizatorzy

ZDOBĄDŹ 6 SZCZYTÓW 
I SKOMPLETUJ NAGRODĘ!

OKOLICZNE LASY POSPRZĄTANE
30 maja myśliwi z Koła Łowieckiego „Jelenica” w Ustroniu 

ponowili po dwóch latach szczytną akcję sprzątania lasów. Po-
sprzątali przy drogach dolinki w Dobce oraz w Jaszowcu. Mimo 
deszczowej pogody udało się zebrać pokaźną ilość śmieci i złomu. 
Inicjatywa była poczyniona za aprobatą Nadleśnictwa Ustroń, 
które przekazało rękawiczki i worki na śmieci.                      AS

Dwie kategorie: 
• Plastyczna na plakat propagujący recykling 
– wykonany dowolną techniką na papierze w formacie A3.
•  Literacka na temat „Jak segreguję śmieci w domu?” 
– w formie elektronicznej do 6500 znaków. 

Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej lub dwóch ka-
tegoriach. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Ustronia: 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla autorów najlepszych prac  
przewidziano nagrody pieniężne (pula 2.000 zł) i atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 

Prace należy przekazać do redakcji gazety w terminie do 
2 lipca 2021 r.

Celem konkursu, którego współorganizatorami są: 
Urząd Miasta  Ustroń, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

w Ustroniu i drukarnia „Modena” w Cieszynie jest: 
1.  Kształtowanie postaw ekologicznych. 
2.  Popularyzacja wiedzy o idei powtórnego 
   wykorzystywania  odpadów. 
3.  Zwiększenie efektywności recyklingu w mieście.

GAZETA USTROŃSKA
ogłasza konkurs z nagrodami 
pieniężnymi i rzeczowymi

ASANTE ZA LEGO I BUTY
Pracownicy Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowaw-

czego w Nierodzimiu pod dowódctwem dyrektor Doroty Kohut po 
raz drugi w ramach swojego urlopu i wolontariacko wyjeżdżają do 
zaprzyjaźnionego Domu Dziecka Dunia Ya Heri w Tanzanii. Będą 
tam zajmować się edukacją i fizjoterapią dzieci. Jeśli mieszkańcy 
Ustronia chcieliby włączyć się w tę inicjatywę, to bardzo cennymi 
prezentami byłyby klocki Lego (również używane, idealnie, jeśli 
z instrukcją) i nowe buty w rozmiarze dziecięcym 25-35. Można 
też wesprzeć projekt, wpłacając darowizny na  konto Ośrodka 
z dopiskiem „Tanzania”: 31 1050 1096 1000 0001 0108 6007. 
Wolontariusze zrobią zakupy sami i prześlą darczyńcom zdjęcie 
butów dla wychowanków afrykańskiej placówki. Walizki polecą 
27 czerwca. – Będziemy mogli powiedzieć dzieciom: „Hakuna 
matata”, co w języku Suahili znaczy „nie martw się” – mówi 
Dorota Kohut i dodaje: „Asante” (dziękujemy). 
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Ustępujący prezes przywitał druhów, którzy stawili się na 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w liczbie zapewniającej 
kworum. Z zaproszonych gości przybył komendant miejski 
ustrońskich OSP Marek Szalbot, który jest członkiem polańskiej 
jednostki, działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego.  

Ze sprawozdania prezesa Gajdzicy dowiadujemy się, że 
z własnych środków zakupiono drewno na sezon zimowy, pocięto 

Od lewej: wiceprezes Paweł Gomola, były prezes Józef Gajdzica, 
sekretarz Anna Czyż, prezes Michał Budniok, członek Zarządu Łukasz 
Schirmeisen, naczelnik Radosław Pinkas, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Tomasz Mizera. Z powodu obowiązków zawodowych na 
zdjęciu nie są ujęci pozostali członkowie nowego Zarządu: zastępca 
naczelnika Marian Malik, skarbnik Mateusz Kohut, członek Zarządu 
Michał Podżorski, gospodarz strażnicy Małgorzata Śliwka, sekretarz 
Komisji Rewizyjnej Maciej Szkaradnik i członek Komisji Rewizyjnej 
Bogusław Gluza.                                                      Fot. M. Niemiec

SZYBCY 
I SKUTECZNI

i zabezpieczono, oklejono folią szyby w łazienkach, założono 
monitoring w całej strażnicy. Miasto sfinansowało zakup węgla 
na sezon grzewczy i zapłaciło za materiały na wykonanie i prze-
budowę toalety męskiej. Dzięki dotacji z KRS i środkom własnym 
wyremontowano pomieszczenia po mieszkaniu, które mieściło 
się w strażnicy, lokal został przeznaczony na salkę szkoleniową 
i izbę pamięci. Druhowie położyli 90 m2 kostki brukowej z od-
zysku, wykonali też samodzielnie nową kanalizację deszczową 
do studzienek. Na materiały złożyli się druhowie ze środków jed-
nostki dołożono na cement i piasek. Wszystkie prace członkowie 
jednostki wykonali społecznie. Prezes podziękował wszystkim za 
całoroczną ciężką pracę i za poświęcony czas dla jednostki. Za 
zaangażowanie dziękował druhom, którzy opiekują się sprzętem 
bojowym, konserwacją i utrzymaniem go w gotowości do dzia-
łania, również tym członkom, którzy rozprowadzali kalendarze 
i tym, którzy brali udział w trudnych akcjach pomimo pandemii. 
Ustępując z funkcji prezesa dziękował władzom samorządowym, 
dowódcom Państwowej straży Pożarnej z Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Polanie 
i swoim wieloletnim współpracownikom. 

Na prowadzącego zebranie wybrany został wiceprezes jednost-
ki Adam Chwastek, który oddał głos naczelnikowi Michałowi 
Budniokowi. Ten złożył sprawozdanie z działań ratowniczo-
-gaśniczych. W roku 2020 jednostka OSP Polana odnotowała 
69 wyjazdów w tym do pożarów – 11, alarmów fałszych – 11, 
miejscowych zagrożeń 38, poszukiwań – 4, zabezpieczeń rejonu 
JRG Ustroń – 3. Druhowie wzięli udział w dwóch ćwiczeniach 
zgrywających i zabezpieczali imprezy, które odbyły się na terenie 
miasta. Decyzją komendanta powiatowego PSP w Cieszynie 
jednostka została skierowana do dostarczania paczek żywnościo-
wych mieszkańcom Ustronia, którzy przebywali na kwarantannie 
lub w przymusowej izolacji spowodowanej pandemią. Dokonano 
zakupu niezbędnego sprzętu – zestawu podpór do stabilizacji po-
jazdów i zestaw do wycinania szyb w samochodach. Ze środków 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wykonany został 
remont zaplecza sanitarnego dal członków podziału bojowego. 
Zakupiono też koszule i koszulki dla członków Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. 

Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdań finansowych 
i komisji rewizyjnej, podjęli uchwały, wprowadzili zmiany 
w statucie dotyczące nazwy jednostki, wybrali delegatów i przed-
stawicieli na zjazd miejski OSP, uchwalili też plan działania i plan 
finansowy na kolejny rok. Udzielili absolutorium ustępującemu 
zarządowi i wybrali nowy. 

Głos zabrał komendant miejski OSP Marek Szalbot, który pod-
kreślał, że w Polan zawsze szybko i konkretnie przeprowadza się 
obrady. Na ich początku włączył stoper i prawdopodobnie padł 
kolejny rekord, w związku z czym jemu też nie wypada długo mó-
wić. Wyraził wielkie uznanie i szacunek dla prezesa, wiceprezesa 
i innych druhów, którzy z wielkim oddaniem zarządzali jednostką 
przez ostatnie lata. Gratulował nowo wybranym władzom, życzył 
skuteczności w działaniach i powodzenia.         Monika Niemiec

W słoneczny długi weekend przez Polanę przewijały się tłumy 
turystów, a w położonej w centrum dzielnicy strażnicy odbyło 
się ważne zebranie, mające znaczenie przede wszystkim dla 
mieszkańców Ustronia. We władzach jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej dokonała się zmiana pokoleniowa, gdy w ręce 
Michała Budnioka oddał stery Józef Gajdzica, pełniący funkcję 
prezesa prawie cztery kadencje. 

Druhowie udzielili absolutorium Zarządowi OSP Polana, który do soboty 5 czerwca pracował w składzie: prezes Józef Gajdzica, wiceprezes 
Adam Chwastek, naczelnik Michał Budniok, zastępca naczelnika Marian Malik, sekretarz Radosław Pinkas, skarbnik Małgorzata Śliwka, członek 
zarządu Łukasz Schirmeisen, gospodarz Józef Śliwka, kronikarz Michał Podżorski.                                                                       Fot. M. Niemiec
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(cd. na str. 15)

z okazji 65. urodzin Wojsława Suchty i 60. 
urodzin Marka Więcławka. Kolejna zwią-
zana będzie z Festiwalem Ekumenicznym 
i przedstawi nam świat ikon autorstwa 
Jerzego Wojtowicza. W harmonogramie 
wystaw na szczególną uwagę zasługuje 
grudniowa premiera – „Spectrum twór-
czości Zdzisława Beksińskiego”, współ-
organizowana z Muzeum Historycznym 
Sanoka. W najbliższym czasie czeka nas 
Noc Muzeów, Industriada i Wieczorynka 
Naukowców zorganizowana we współ-
pracy z Politechniką Śląską w Gliwicach. 

„Koncepcja funkcjonowania Muzeum 
Ustrońskiego”, którą kandydatka na sta-
nowisko dyrektora przedstawiła w czasie 
procedury konkursowej była bardzo ob-
szerna. Zawierała plany wystawowe, ale 
również plany koniecznych modernizacji 
i remontów zarówno budynków, skanse-
nu, parku maszynowego, Domku Pracy 
Twórczej przy ul. Hutniczej, jak i Od-
działu Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” 
przy ul. 3 Maja 68. W Oddziale Muzeum 
konieczne jest przeprowadzenie remon-
tu stropu, który obecnie uniemożliwia 
przyjęcie jednorazowo większej liczby 

23/2021/2/R

AMBITNE PLANY

Jak czytamy w statucie Muzeum, to 
dyrektor zarządza i reprezentuje je na 
zewnątrz, organizuje pracę i odpowia-
da za całokształt działalności. Zgodnie  
z paragrafem 7. przy Muzeum działa Rada 
Muzeum, której członków na 4-letnią ka-
dencję powołuje i odwołuje Rada Miasta 
Ustroń. Zakres działania Rady Muze-
um określa art. 11 ustawy o muzeach,  
a w nim czytamy m.in.: „rada muzeum: 
1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem 
przez muzeum jego powinności wobec 
zbiorów i społeczeństwa, w szczegól-
ności nad realizacją celów określonych 
w art. 1 ustawowe pojęcie muzeum; 2) 
ocenia, na podstawie przedłożonego przez 

dyrektora muzeum sprawozdania rocz-
nego z działalności, działalność muzeum 
oraz opiniuje przedłożony przez dyrek-
tora roczny plan działalności.” Pięcioro 
członków Rady Muzeum Ustrońskiego 
27 maja złożyło nowo wybranej dyrektor 
wizytę, na koniec której pogratulowano 
Magdalenie Lupinek wyboru i wzniesio-
no toast, życząc powodzenia w realizacji 
ambitnych planów. 

A że plany są bardzo ambitne, niech 
świadczy fakt, że rozmawiano o nich 
prawie dwie godziny. Dyrektor przed-
stawiła wystawy, które obecnie można 
oglądać – malarstwa z okazji 70. urodzin 
Stanisława Sikory i dwie fotograficzne:  

Członkowie Rady i dyrektor Muzeum Ustrońskiego. Od lewej: Andrzej Piechocki, Barbara 
Staniek-Siekierka, Anna Łęczyńska, Magdalena Lupinek, Elżbieta Sikora, Zbigniew Niemiec. 
W Radzie Muzeum pracują również Krzysztof Krysta i Mateusza Bielesz.     Fot. M. Niemiec

Na warsztatach malarskich dzieci wykonały 
portret Przemysława Korcza i podarowały 
go burmistrzowi z okazji urodzin. Inspiracją 
była twórczość meksykańskiej artystki Fridy 
Kahlo, a zajęcia odbyły się w Domku Pracy 
Twórczej pod kierunkiem Dagmary Choroby. 

W maju odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Ustrońskiego. Po raz 
drugi komisja powierzyła to stanowisko Magdalenie Lupinek, która pracuje w pla-
cówce od 1996 roku, a kieruje nią od 2018 roku.
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radną Rady Miasta Ustroń Dorotą Walker zawieźliśmy do 
dyrektora ZDW Zbigniewa Tabora ponad 3.000 podpisów od 
mieszkańców Ustronia i nie tylko z apelem o poprawę bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniach dróg miejskich i powiatowych  
z drogą wojewódzką na terenie Ustronia oraz rysunki dzieci wy-
słane na konkurs dotyczący bezpieczeństwa na drodze. Rozmowa  
z dyrektorem Taborem była konstruktywna, m.in. przedstawio-
no reprezentantom Ustronia schemat nowej organizacji ruchu 
nad osiedlem Manhatan, która została wprowadzona w życie 
i sprawdza się, gdyż w tym miejscu zmniejszyła się znacznie 
liczba zdarzeń drogowych. Jeśli chodzi o skrzyżowanie w Her-
manicach, szef ZDW zapowiadał zamknięcie na wniosek policji 
niebezpiecznego skrzyżowania, które miało być rozwiązaniem 
tymczasowym. Barierkę postawiono w marcu i od tamtej pory na 
samym skrzyżowaniu siłą rzeczy nie dochodzi do żadnych kolizji 
i wypadków. Jednak zrobiło się niebezpiecznie na odcinkach 
dwupasmówki, które prowadzą do przejazdów na drugą stronę 
i na samych przejazdach. Rozwiązanie tymczasowe trwa już 
ponad rok i w połowie maja interpelację w tej sprawie wysłał do 
marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego radny 
wojewódzki z Wisły Andrzej Molin. W jego piśmie czytamy: 

W imieniu mieszkańców gminy Ustroń i Goleszów oraz użyt-
kowników drogi DW941 zwracam się z prośbą o przeprowa-
dzenie przebudowy skrzyżowania tej drogi z ul. Dominikańską 
i Kozakowicką w Ustroniu. W sprawie konieczności realizacji 

tej inwestycji pisałem kilkakrotnie w swoich interpelacjach oraz 
sygnalizowałem o niej w czasie dyskusji na posiedzeniach Ko-
misji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Radny Molin przypomniał, że skrzyżowanie zamknięto na 
wniosek policji i zapewniano o tymczasowości rozwiązania. 
Dalej pisze:

„W grudniu 2019 roku otrzymałem informację o przystąpieniu 
do realizacji projektu przebudowy skrzyżowania oraz o planowa-
nym terminie realizacji w 2021 roku. W tej sprawie interwenio-
wały również wielokrotnie władze samorządowe gmin Ustroń, 
Goleszów oraz powiat Cieszyński i zyskały podobne informacje 
na temat terminu realizacji. Z uwagi na duże zagrożenie dla 
licznych użytkowników drogi wojewódzkiej, łączącej stolicę 
województwa z Beskidem Śląskim oraz z wcześniejszymi infor-
macjami na temat realizacji tej inwestycji, przyłączam się do apelu 
o przyspieszenie terminu realizacji tej niezbędnej inwestycji.” 

Z odpowiedzi, jaką otrzymał na swoją interpelację były bur-
mistrz Wisły wynika, że Zarząd Dróg nie tylko nie przyspieszy 
terminu, ale w ogóle nie zacznie inwestycji w tym roku. W piśmie 
czytamy:

W odpowiedzi na interpelację nr INT.6.0003-0306/21 z dnia 
14.05.2021 r. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej nr 941 z ulicami Kozakowicką i Dominikańską w Ustro-
niu, poniżej przedstawiam informacje dotyczące ww. inwestycji.

Dla przedmiotowej inwestycji została opracowana kompletna 
dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej nr 14/2020 z 17.12.2020 r. Sza-
cunkowy koszt przebudowy ww. skrzyżowania wynosi 9,5 mln zł.

Ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie 
Województwa Śląskiego w chwili obecnej trudno jest wskazać 
przewidywany termin realizacji przedmiotowego zadania. Będą 
czynione starania w celu zabezpieczenia w budżecie i Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego nakładów 
finansowych na realizację ww. zadania.

Czy daliśmy się nabrać, organizując pokojową akcję zbierania 
podpisów, szukając spokojnego rozwiązania, mimo że emocje 
sięgały zenitu i wielu zdesperowanych mieszkańców mówiło już  
o organizacji pikiet i blokadzie drogi. Tymczasowe rozwiązanie na 
skrzyżowaniu w Hermanicach spełniło swoją funkcję, ale trzeba 
wziąć pod uwagę, że jego zamknięcie zbiegło się z wybuchem 
pandemii, a więc sprawdzało się w warunkach bardzo ograniczo-
nego ruchu. W momencie, gdy gmina Skoczów otrzymuje prawie 
120 milionów złotych na przebudowę skrzyżowania i budowę 
estakady, 9,5 miliona złotych nie robi wrażenia. Oczywiście 
tamte środki nie pochodzą z budżetu województwa, tylko z Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jako że dotyczą 
skrzyżowania w ciągu Drogi Krajowej nr 81, jednak trzeba wziąć 
pod uwagę, że poprawa przepustowości w kierunku Ustronia  
i Wisły po zakończeniu tej inwestycji (plany realizacji 2023-2025) 
zwiększy natężenie ruchu na naszym terenie. Kierowcy wprost  
z estakady wypadać będą na drogę wojewódzką w rejonie Har-
butowic i wtedy zawracanie na przepustach stanie się prawdziwą 
zmorą zarówno dla zawracających, jak i dla jadących w stronę 
Wisły czy Skoczowa. Ustroniacy uwierzyli w dobrą wolę Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, ale za nią powinny iść konkretne działania, 
na które w dalszym ciągu liczymy.                    Monika Niemiec

OBIECANKI 
CACANKI

(cd. ze str. 1)

Podczas spotkania z dyrektorem Zbigniewem Taborem oraz pracow-
nikami Zarządu Dróg Wojewódzkich burmistrz Przemysław Korcz 
i przewodnicząca Dorota Walker przekazali podpisy od pieszych  
i kierowców oraz rysunki od dzieci.                           Fot. M. Niemiec

Skrzyżowanie zamknięto w marcu 2020 roku.         Fot. M. Niemiec
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NA SKRZYDŁACH 
WOLNOŚCI

Ustrońscy strażacy w ciągu 7 dni aż dwukrotnie interweniowali, 
aby pomóc uwięzionym zwierzętom. Pomocy mundurowych tym 
razem jednak nie potrzebowały koty, lecz ptaki. 4 czerwca w go-
dzinach wieczornych z domu  uciekła papuga Tosia. Ptak odfrunął 
na jedno z drzew przy ul. Tartacznej. Właściciele wzywali pupila 
po imieniu i zapewne obyłoby się bez interwencji strażaków, gdy-
by wtem na to samo drzewo nie przyfrunęła… sowa! Spłoszona 
papuga odleciała jeszcze wyżej, postanowiono więc zadzwonić 
pod 998. Niestety, z uwagi na słabą widoczność i trudny dostęp 
ptaka nie udało się ściągnąć. Całe szczęście tej nocy sowa nie 
miała w planach polowania na egzotyczną koleżankę, więc papuga 
Tosia około 4 rano powróciła do domu. Druga akcja ratunkowa 
odbyła się 7 czerwca około godziny 12. Strażacy pojawili się na 
ulicy Konopnickiej w Ustroniu, gdzie uwolnili ptaka uwięzionego 
na balkonie.                                                                                 (kfz)                                             Fot. K. Francuz

ZWALCZANIE
W CZOŁÓWCE POWIATU

Na majowej sesji Rady Miasta Ustroń radnym przedstawiono 
informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. 
W załączonych do porządku obrad materiałach znalazło się 
sprawozdanie z działalności straży miejskiej (obszerne fragmen-
ty zamieściliśmy w ubiegłym tygodniu), sprawozdanie z pracy 
Komisariatu Policji w Ustroniu i informacje o interwencjach 
ochotniczych straży pożarnych i jednostki zawodowej PSP. 

Ze sprawozdania komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu 
podinsp. Michała Batorka dowiadujemy się, że naszemu komi-
sariatowi podlega całe miasto Ustroń i cała gmina Goleszów,  
w sumie teren o powierzchni 125 km2, który na stałe zamieszkuje 
ok. 29 tys. ludzi. Ruch ludności związany z turystyką ma zauwa-
żalny wpływ na zagadnienia związane z analizą bezpieczeństwa 
– pisze podinspektor Batorek. 

W pionie kryminalnym jest 6 etatów i obecnie pracuje w nim  
6 funkcjonariuszy, którzy w 2020 roku przeprowadzili 415 postę-
powań przygotowawczych oraz 200 czynności sprawdzających 
na podstawie kodeksu postępowania karnego. Kradzieży z wła-
maniem było 15 (rok 2019 – 28; 2018 – 25), rozboje – 5 (7; 1), 
kradzież – 46 (50; 41), kradzież samochodu – 5 (1; 2), uszkodzenie 
mienia – 15 (15; 15), uszczerbek na zdrowiu – 6 (7; 8), bójka  
i pobicie – 2 (3; 1), łącznie 7 kategorii przestępstw – 94 (104; 99), 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – 14 (21; 6), nietrzeźwi 
kierowcy – 51 (47; 26). 

Dalej w sprawozdaniu czytamy: Rok 2020 był rokiem,  
w którym ograniczono przestępczość na terenie gmin Goleszów 
i Ustroń. W 7 wybranych kategoriach przestępstw kryminal-
nych zanotowano spadek o 10 postępowań. Niezależnie jednak  
o wyników statystycznych analiza zdarzeń i danych ujętych spraw-
ców przestępstw pozwoliła wnioskować, iż ustrońscy policjanci  
w roku 2020 zatrzymali osoby, których przestępcza działalność 
w przeważającej mierze miała wpływ na przytaczane statystyki. 

W zakresie wykrywalności przestępstw Komisariat Policji  
w Ustroniu w świetle danych statystycznych jest drugą spośród 
jednostek powiatu cieszyńskiego, gdzie wykrytych zostało 44,9% 
czynów przestępczych.

Ustrońska policja kładzie szczególny nacisk na zwalczanie 
przestępczości narkotykowej i w tej dziedzinie znajduje się w 
czołówce powiatu. W przeliczeniu na ilość funkcjonariuszy służby 
kryminalnej, przy wszczętych 14 postępowaniach, komisariat nasz 
jest niekwestionowanym liderem w zakresie utrudniania młodym 
ludziom dostępu do środków narkotycznych. Podkreślić w tym 
miejscu należy, że kierownictwo komisariatu podejmuje obecnie 
działania zmierzające do intensyfikacji czynności wykrywczych w 
zakresie przestępczości narkotykowej – informuje ustroński ko-

mendant. Dalej podaje dane dotyczące przestępstwa polegającego 
na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego: 

W związku z nowelizacją przepisów, od roku 2017 nastąpił 
znaczny wzrost ilości postępowań w tej kategorii przestępstw. 
Powoduje to praktyczne wyłączenie jednego policjanta z dotych-
czasowej pracy na rzecz czasochłonnych postępowań. Na pozio-
mie naszego komisariatu nie mamy możliwości rozwiązania tego 
problemu. Jedynym możliwym działaniem jest sygnalizowanie 
problemu w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie.

                                                            cdn.   Monika Niemiec

Już w czwartek rano „korek do Wisły” zaczynał się prawie w Ocha-
bach. Wytrwali kierowcy stali w pełnym słońcu, aby jak najszybciej 
dotrzeć do celu swojego majowego wypoczynku. Ustroń, Wisła oraz 
okoliczne miasta po wielu miesiącach lockdown’owego zamknięcia 
z utęsknieniem czekały na tych turystów. Jednak natężenie ruchu 
często jest powodem wzrostu ilości niebezpiecznych wydarzeń na 
drogach. Jak było tym razem? Jak mówi oficer prasowy cieszyńskiej 
policji asp. Krzysztof Pawlik, było wyjątkowo spokojnie. Oczywi-
ście funkcjonariusze mieli dużo pracy, szczególnie podczas patroli  
i zwiększonej ilości rutynowych kontroli, jednak wypadków i kolizji 
było tego dnia niewiele. W naszym powiecie złapano 9 kierowców 
pod wpływem alkoholu i 1 pod wpływem narkotyków, a 1 osoba nie 
zatrzymała się do kontroli. Poza drogami doszło także do innych 
przestępstw, a były to 9 kradzieży i 2 oszustwa. 
W samym Ustroniu doszło do jednego zdarzenia w dniu 5 czerwca 
o godz. 12:15 na ul. Katowickiej. 20-latek kierujący samochodem 
marki Reno nie ustąpił pierwszeństwa 48-latce kierującej Punto.  
W wyniku tego doszło do zderzenia czołowego. Wydarzenie zakończy-
ło się mandatem karnym.                                                           (kfz) 

 Fot. Bielskie drogi 
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

– z mężem i dziećmi – w tym samym miej-
scu, gdzie byliśmy w zeszłym roku, czyli 
w Chorwacji w Omišiu. To było cudne 
miejsce. Mieliśmy apartament dla siebie  
z ogromnym tarasem i widokiem na mo-
rze. Przez cały rok wspominamy to sobie, 
rozmawiamy z dziećmi, co znów będziemy 
robić, gdy tam przyjedziemy po raz drugi. 
Mieliśmy sporo atrakcji, zwiedzaliśmy 
okolicę, spacerowaliśmy nad morzem, a co 
rano wraz z mężem chodziliśmy do miasta, 
żeby kupić dzieciom świeże croissanty, 
burka, a przy okazji szliśmy na kawę. Po 
powrocie przygotowywaliśmy śniadanie, 
a potem staraliśmy się aktywnie spędzać 
czas. Unikaliśmy jednak miejsc oblega-
nych, bo dla nas najważniejszy jest spokój, 
cisza, przestrzeń i wspólnie spędzony czas 
z najbliższą rodziną. Ta przestrzeń i prze-
cudny widok sprzyjały również treningom 
tańca towarzyskiego (pamiętaliśmy z na-
szego kursu w Akademii Esprit), był walc, 

cha-cha i salsa. My już tak czekamy na ten 
wyjazd, że gdy wychodzimy wspólnie na 
spacer, to zawsze planujemy, co będziemy 
robić: czy kupimy sobie rybę, czy owoce 
na kilka dni. Na tę cześć nawet nauczy-
liśmy się nowej choreografii tanecznej. 
Było cudnie i wciąż marzymy o tym, by 
to powtórzyć.

Łukasz Sitek – pilot rajdów samocho-
dowych: Urlop w zdecydowanej większo-
ści wykorzystuję na starty w Rajdowych 
Mistrzostwach Europy, które nie są jednak 
wypoczynkiem, lecz ciężką pracą zawod-
nika. Chwila odpoczynku jest jednak 
bardzo istotna, dlatego postaram się choć 
na kilka dni wraz z narzeczoną odwiedzić 
jakiś cieplejszy region globu. W tym roku 
nasz sezon rajdowy rusza od czerwca, 
rozpoczyna go jubileuszowy Rajd Polski 
na Mazurach, a potem rajd Łotwy, Rzymu, 
Czech, Węgier i na koniec Rajd Wysp Ka-
naryjskich. Na przygotowania do rajdów 
nie mam za dużo czasu, praca w ratuszu, 
przygotowania Festiwalu Ekumenicz-
nego, Rada Parafialna, więc ten czas mi 
się mocno zawęża. Staramy się być wraz 
z kierowcą dobrze przygotowani na tak 
długie i wymagające rajdy, natomiast przed 
samym startem mamy sesję treningową  
w kraju, gdzie odbędzie się rajd, albo też  
w Polsce trenujemy i analizujemy dokład-
nie nasze występy. Bierzemy udział w cy-
klu ABARTH RALLY CUP w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Europy. 

i Hercegowinę aż po Albanię. Marzymy  
o takich kolejnych wyprawach, ale musimy 
poczekać aż sytuacja covidowa się ustabili-
zuje. Każdorazowo poznajemy ciekawych, 
wartościowych ludzi z różnych krajów. 
Jest to okazja, by wykazać się umiejętnoś-
cią porozumiewania w językach obcych  
i zawsze jesteśmy z siebie dumni, gdy nam 
się to udaje. W zeszłym roku w Chorwacji 
czuliśmy się bezpieczniej niż w Polsce, ale 
trzeba przyznać, że sytuacja pandemiczna 
była tak niepewna, że zdecydowaliśmy się 
na wyjazd w ostatniej chwili. Napisałam 
do recepcji kampingu o godzinie trzeciej  
w nocy, o czwartej otrzymałam odpowiedź, 
że mają dla nas miejsce, a o szóstej już wy-
jeżdżaliśmy. Nastrój na kampingach jest 
uroczy i niepowtarzalny. Można przez całą 
dobę przebywać na świeżym powietrzu. 
Nocą namioty oświetla się lampionami  
i tzw. cottonami, co jeszcze dodaje uroku. 
W zeszłym roku spaliśmy na rozkładanych 
leżakach pod gołym niebem i czuliśmy się 
całkowicie bezpieczni, chociaż tuż obok 
przechodzili kampingowicze. Zawsze 
panuje wyjątkowa atmosfera i mamy ta-
kie przeświadczenie, że ludzie mają tam 
poczucie wspólnoty, nikt nie wrzeszczy 
i nie zakłóca wieczornego spokoju. Tego 
klimatu tak blisko przyrody, tak blisko 
plaży nie można osiągnąć jadąc do hoteli 
czy pensjonatów. Jedziemy po odpoczynek 
i wyciszenie pod gwiaździstym niebem 
wśród dźwięków cykad. Wielu napotka-
nych wędrowców twierdzi, że kampingo-
wanie to styl życia, a nawet pewien rodzaj 
filozofii życiowej. 

Zdzisław Brachaczek – długoletni 
pracownik oświaty: Wakacje to wycze-
kiwany czas chyba dla każdego z nas. 
W moim przypadku należy rozróżnić 
czas wakacyjny od sezonu urlopowego. 
Praca, którą wykonuję można określić 
bardzo ogólnie jako biurowa merytoryka 
oświatowa, dlatego szczególnie miesiące 
od kwietnia do połowy września to apo-
geum prac „papierkowych”. Jak zatem 
sprostać prośbie Pani Redaktor z Gazety 
Ustrońskiej związanej z opisem moich 
planów wakacyjnych? Spróbuję jednak... 
Moi znajomi na pewnym znanym portalu 

LATO CZEKA 
- WAKACYJNE 

PLANY 
USTRONIAKÓW

Przecudny widok sprzyjał treningom tańca 
towarzyskiego. 

Starty w Rajdowych Mistrzostwach Europy 
nie są wypoczynkiem. 

Alicja Michałek – etnolog w Muzeum 
Ustrońskim: Planujemy wraz z mężem 
i córkami znów pojechać do Chorwacji 
i mam nadzieję, że nie powstrzyma nas 
wirus. Od kilku lat jesteśmy wielbicielami 
kampingów i jeździmy z własnym namio-
tem i całym potrzebnym wyposażeniem. 
Przez cały rok myślimy nad organizacją 
tego pobytu, doposażamy się oraz udosko-
nalamy nasze sprzęty. Choć byliśmy już  
w tym kraju kilkakrotnie, to zawsze 
jeździmy w inne miejsce. Wraz z mę-
żem jesteśmy dziećmi PRL-u, wówczas 
nie mieliśmy okazji podróżować i teraz  
z córkami to nadrabiamy. Nasze wymarzo-
ne wakacje były kilka lat temu, gdy zatrzy-
mywaliśmy się na kampingach od Węgier 
przez Chorwację, Czarnogórę, Bośnię  

Tylko kilka kroków dzieliło nas od morza, 
więc całe nasze życie toczyło się na plaży.

W wolne dni od pracy uciekam w teren. 

(cd. ze str. 1)

(cd. na str. 15)
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Poszerzeniu uległa również sama ka-
dra lekarska Oddziału Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej, jak i Bloku Opera-
cyjnego. Umożliwia to rozwój lekarzy  
w interesujących ich zakresach zwią-
zanych ze stosowaniem nowoczesnych 
technik operacyjnych. W marcu tego roku 
zespół Oddziału Chirurgii Urazowo-Orto-
pedycznej pod kierownictwem koordyna-
tora oddziału dr n. med. Michała Mielnika 
wykonał – po raz pierwszy w historii 
ustrońskiego szpitala – zabieg wszczepie-
nia (implantacji) endoprotezy odwróconej 
barku. Operację przeprowadził lek. med. 
Artur Szczerbak, który jest specjalistą  
w Centrum w zakresie operacyjnego lecze-
nia schorzeń stawu ramiennego.

Endoprotezoplastyka stawu barkowego 
polega na wszczepieniu protezy (implantu) 
w miejsce zniszczonego przez schorzenia 
reumatyczne stawu. Wszczepienie endo-
protezy całkowitej odwróconej rozważa 
się, gdy oprócz uszkodzenia powierzchni 
stawowych głowy kości ramiennej oraz 
panewki, uszkodzone są także ścięgna 
stożka rotatorów i chory nie może sam 

unieść ręki ponad głowę. W tej endopro-
tezie całkowitej głowa kości ramiennej 
zastępowana jest panewką endoprotezy,  
a panewka łopatki – sztuczną głową kości 
ramiennej. Dzięki temu odwróceniu (stąd 
nazwa – endoproteza całkowita odwró-
cona) możliwe jest przesunięcie środka 
obrotu stawu i uzyskanie w nim czynnego 
ruchu z użyciem nieuszkodzonych mięśni.

Tworzący zespół specjaliści z Centrum 
Reumatologii po raz kolejny dowiedli swo-
ich umiejętności. Pacjentka, która poddała 
się zabiegowi operacyjnemu, czuje się 
bardzo dobrze, a badania RTG potwierdziły 
jego pomyślny przebieg i efekt. Wczesne 
obserwacje procesu rehabilitacyjnego pa-
cjentki również są bardzo obiecujące.

 W jakim stopniu zabieg endoprote-
zoplastyki, wraz z późniejszym  procesem 
rehabilitacji, może przywrócić funkcjo-
nalność zniszczonym stawom? – Z moich 
doświadczeń i praktyki wynika, że co 
czwarty konsultowany przeze mnie reuma-
tologicznie pacjent skarży się na większą 
lub mniejszą dysfunkcję barków, a choroby 
zapalne dotykają nas niezależnie od wieku. 

Odsetek ludzi młodych z uszkodzonymi 
stawami ramiennymi jest duży – mówi 
Artur Szczerbak, specjalista w zakresie 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu.  
– Zabieg wszczepienia endoprotezy jest 
czasem jedyną drogą powrotu do zado-
walającej sprawności, ale kluczowym 
aspektem implantacji jest likwidacja bólu. 
Endoprotezoplastyka po prostu uwalnia 
pacjentów od bólu i przywraca funkcje 
kończyny. W jakim stopniu te funkcje 
zostaną odzyskane – to indywidualna 
kwestia. Nie można oczekiwać po endo-
protezoplastyce stawu ramiennego odzy-
skania sprawności takiej jak u sportowca. 
Efekt sprowadza się głównie do odzyska-
nia możliwości wykonywaniu zwykłych 
czynności dnia codziennego, co nale-
ży uznać za ogromną zdobycz. Przecież  
u pacjentów  z zaawansowanym procesem 
zwyrodnieniowym lub zapalnym barku 
nawet tak podstawowe czynności mogą 
być niemożliwe do wykonania – podkreśla 
ustroński ortopeda-traumatolog.

Niewiele ośrodków w Polsce zajmuje 
się schorzeniami barku, a jeszcze mniej 
wszczepianiem endoprotez stawu ramien-
nego. Co dla ustrońskiej placówki oznacza 
dołączenie do tego grona? – To jest po-
twierdzenie wysokich kompetencji kadry 
medycznej Oddziału Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej, ale to także szanse na 
pozyskanie nowych pacjentów, dalszy 
rozwój ortopedii w Śląskim Centrum Reu-
matologii i jak najlepsze wykorzystanie 
Bloku Operacyjnego – ocenia Janusz Król, 
prezes zarządu Centrum Reumatologii  
w Ustroniu Sp. z o.o.

 

 

HISTORYCZNY ZABIEG
Po ubiegłorocznych gruntownych pracach modernizacyjno-budowlanych, Centrum 
Reumatologii w Ustroniu dysponuje nowoczesnym, funkcjonalnym – trzy sale do 
zabiegów – Blokiem Operacyjnym. Znakomite warunki sprzętowo-organizacyjne, 
w tym nowe instrumentarium zgodne z najnowocześniejszymi rozwiązaniami me-
dycznymi i technicznymi, zwiększyły bezpośrednie bezpieczeństwo pacjentów, jak 
i komfort, jakość oraz efektywność pracy kadry medycznej.

Zespół, który wykonał zabieg wszczepienia endoprotezy odwróconej barku (od prawej): 
Michał Mielnik (dr n. med.), Artur Szczerbak (lek. med.), Joanna Bujok (licencjonowana 
pielęgniarka), Jakub Kaczor (lek. med.), Mateusz Bączek (mgr pielęgniarstwa).

23/2021/3/R

23/2021/5/R23/2021/4/R
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Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: 
poniedziałek 8-15, wtorek 8-15, środa 11-18, czwartek nieczynne, piatek 8-15, sobota 8-12 (oddział dla dzieci nieczynny)

B IBLIOTEKA POLECA  tel 33-854-23-40 
www.biblioteka.ustron.pl

(katalog online)

C.J. Lyons – „Wdowa”
Thiller psychologiczny. Kiedy 
detektyw Luka Jericho zo-
staje wezwany na miejsce 
przestępstwa, z zaskocze-
niem stwierdza, że morderca 
pozostawił świadka – małą 
córeczkę ofiary. Luka despera-
cko pragnie dowiedzieć się, co 
Emily zobaczyła tej nocy. Wie, 
że morderca może nadal być  
w pobliżu, czekając, by po-
nownie zaatakować.

Robet J. Szmidt – „Mrok nad Tokyoramą”
Fantastyka spod znaku cyberpunk. Ziemia, rok 2077. 
Globalne ocieplenie i zatrucie środowiska doprowa-
dziły do szeregu katastrof naturalnych, życie jest 
możliwe tylko tam, gdzie wkracza technologia. 
Futurystyczna wizja świata skorumpowanego i nie-
sprawiedliwego, gdzie życie pojedynczego człowieka 
nic nie znaczy. W tej rzeczywistości żyje Rafał Tymu-
ra, Polak o japońskich korzeniach, były żołnierz sił 
specjalnych, pracujący jako ochroniarz podrzędnego 
polityka. Gdy ludzie jednego z lokalnych oligarchów 
mordują jego żonę, Tymura rusza mroczną ścieżką 
zemsty.

KRYMINAŁ TANGO
NA 65. URODZINY

REDAKTORA WOJSŁAWA SUCHTY
Jestem skowronkiem. Kocham świty i wczesne stawania z łóżka. 

Od wczesnej młodości zawsze uczyłam się po przebudzeniu. I tak 
zostało do dziś. Do pracy przychodziłam jak można było najwcześ-
niej. Wtedy otwierałam główne drzwi wejściowe, wyłączałam 
alarm i zapalałam światło na korytarzach gmachu. Lubiłam ciszę 
biura bez niemilknących telefonów. Z kolei Naczelny to typowa 
sowa pracująca najbardziej wydajnie wieczorem i nocą. Materiały 
do gazety zbierał w terenie przez cały boży dzień, a wieczorem 
zapisywał je na komputerze.

Nie zawsze z Redaktorem spotykaliśmy się w ciągu dnia pracy. 
Jedynie gdy trzeba było go zapoznać z wynikami finansowymi ga-
zety. Wpływów nigdy nie można było przewidzieć, bo to zależało 
od koniunktury gospodarczej – czy do gazety spłyną jakieś większe 
reklamy. Czasami miały na to wpływ nieprzewidziane zdarzenia, jak 
nadzwyczajne wybory bądź zmarła osoba wyjątkowo zasłużona dla 
miasta. Zawsze rozmowy z szefem o finansach w gazecie kończyły 
się rozbieżnością zdań i brakiem kompromisu w tych kwestiach. 

Pewnego razu wchodząc bladym świtem do gmachu zauważyłam 
na schodach plamy krwi, prowadzące wprost pod drzwi redakcji.

Pierwsza myśl – masakra, morderstwo z zimną krwią. Naczelny 
zawsze ostatni opuszczał biuro. We wtorki składał gazetę nieraz do 

północy, gdyż następnego dnia trzeba było ją zawieźć do drukarni, 
by w czwartek mogła znaleźć się w punktach sprzedaży.

Stojąc pod drzwiami biura, wyjęłam klucze i chusteczkę, jak przy-
stało na oczytaną w kryminałach, aby nie zatrzeć odcisków palców. 
Przez chusteczkę chwyciłam klamkę i chciałam otworzyć drzwi, 
które jednak okazały się być zamknięte. Z duszą na ramieniu po-
stanowiłam, iż wejdę sama do środka, bez wzywania kogokolwiek.

Ostrożnie otwierając drzwi, w świetle padającym z korytarza zo-
baczyłam w przedpokoju jeszcze nie bardzo zaschnięte plamy krwi. 
Podążyłam ostrożnie do biura i zapaliłam lampy, a serce waliło mi 
jak młot „Filip” w Kuźni. Nie wiedziałam, jaki się przede mną ukaże 
widok. Spojrzałam, a tam krew na biurku Bożenki i na podłodze. 
Cisza niesamowita w  całym budynku – tylko nieznośne brzęczenie 
świetlówek. Ślady krwi prowadziły do pokoju Naczelnego.

Zapaliłam kolejne lampy i tu znów krew na klawiaturze kompu-
terowej szefa. Nie pozostało mi nic jak wejść do trzeciego pokoju 
i odkryć zwłoki. Zrobiłam znak krzyża i zapaliłam kolejne światło, 
a tu oczom moim pokazał się nieład twórczy: niewygaszony kom-
puter, niedopita herbata i mnóstwo poprzerzucanych dokumentów. 
Tak, jak zawsze, kiedy skład komputerowy gazety kończył się zbyt 
późno i zmęczeni redaktorzy oraz korektor nie mieli sił już cokol-
wiek za sobą posprzątać. Czynili to na drugi dzień, archiwizując 
materiały i wtedy myto filiżanki po herbacie.

Z progu zauważyłam, że gazeta jest przygotowana do druku  
i wraz z dyskietką leży sobie na biurku – nie została jak zwykle 
zabrana przez Naczelnego. Dalej nie wchodziłam, aby na wszelki 
wypadek ułatwić ekipom dochodzeniowym  prowadzenie śledztwa. 
Rozdygotana, otworzyłam szafę ubraniową, lecz trupa w niej nie 
było. Powiesiłam płaszcz i usiadłam przy swoim biurku komplet-
nie rozdygotana, od razu sięgając po środki uspakajające. Nie 
wiedziałam, co dalej robić, co się tam wydarzyło, gdzie dzwonić? 
Wypadałoby najpierw do szefa z pytaniem, czy żyje. Nagle w tej 
niesamowitej ciszy usłyszałam skrzypnięcie drzwi wejściowych  
i kroki na schodach, które zatrzymały się pod redakcją. Chwyciłam 
wielki żeliwny dziurkacz, tak na wszelki wypadek, gdyby trzeba 
było się bronić. A tu nagle w drzwiach stanął Redaktor z zaklejoną 
plastrami głową i błyskiem wściekłości w oczach, i pierwszym 
słowem, którym rzucił: – Zwalniam natychmiast Bożenkę! Zapy-
tałam – za co? Otrzymałam odpowiedź – Za tak nieodpowiedzialne 
powieszenie szafek z segregatorami. Naczelny, będąc jako ostatni 
w biurze, chciał jeszcze sprawdzić pocztę w stojącym na biurku 
pracownicy komputerze i przy jego zamykaniu nagle wstał i uderzył 
głową w róg wiszącej szafki. Zaraz trysnęła obficie krew, zalewając 
mu oczy. Stąd tak nagły pośpiech do domu. Przez kilka dni Naczelny 
chodził z plastrami na głowie i powoli zaczął wracać do równowagi 
ducha. W końcu uprosiliśmy go, by nie zwalniał Bożenki, bo i tak 
w Sądzie Pracy przegra.

We mnie po takich kryminalnych przeżyciach odezwała się poe-
tycka dusza i napisałam epitafium, jak Naczelny został redaktorem 
„Niebiańskich Wiadomości”, a nad grobem żegnają go czytelnicy,  
a rada programowa pięknie przemawia, kapela „Wałasi” swą łapiąca 
za serce grą porusza  nawet  góry i doliny, które Naczelny tak arty-
stycznie fotografował.                                                  Maria Nowak

Wojsław Suchta był redaktorem naczelnym w latach 1991-2016. Na 
zdjęciu szuka błędów w pierwszym numerze z 1997 roku. Redakcja 
mieściła się wówczas w ratuszu na parterze, a czapkę znalazła 
1 stycznia mieszkanka Ustronia. Autorką tekstu jest Maria Nowak, 
która pełniła funkcję głównej księgowej gazety od 1990 do 2007 
roku. Akcja kryminału toczy się w obecnej siedzibie redakcji. 
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 W  dawnym Ustroniu
W tym tygodniu powracam jeszcze do 

materialnych świadków dziejów dawnego 
Ustronia, zachowanych w zbiorach Parafii 
Ewangelicko – Augsburskiej, której zaso-
by z przyjemnością opisujemy, wspoma-
gając merytorycznie powstające Muzeum 
im. ks. radcy Piotra Wowry. Prezentujemy 
zatem bardzo cenne cynowe lichtarze,  
z których oba są datowane. Starszy z nich  
(z lewej strony),  sygnowany 1783 r.,  pochodzi  
z pierwszego drewnianego kościoła, 
wzniesionego niedługo po ogłoszeniu pa-
tentu tolerancyjnego przez cesarza Józefa 
II. Drugi natomiast jest dla nas szczególnie 
interesujący. Ufundowany został w 1835 r., 
przy okazji położenia kamienia węgielne-
go pod nowopowstały murowany kościół, 
przez samego księcia cieszyńskiego Karola 
Habsburga i opatrzony inskrypcją, tłuma-
czoną jako „dar od pałacu”, czyli zamku  
w Cieszynie. Należy tu wspomnieć, iż ksią-
żę Karol był przyjacielem pastora Karola 
Kotschego jeszcze z czasów studenckich, 
za sprawą czego miał niewątpliwie więk-
szą motywację do odwiedzania i wspiera-
nia Ustronia. Kotschy w zamian obdaro-
wywał księcia cieszyńskiego unikalnymi 
odmianami owoców, z których uprawy sły-
nął, pisał także na jego powitanie wzniosłe 
ody (o których można przeczytać więcej 
w Kalendarzu Ustrońskim na 2020 r.). 
Ostatnio, analizując listy K. Kotschego, 
znalazłam inną ciekawą wzmiankę: gdy  
w sierpniu  1840 r. Karol Habsburg przybył 
do Ustronia, aby podziwiać gotowy już 
nowy Kościół Jakubowy, przyjęto go bramą 
triumfalną, chóralnymi śpiewami, a później 
nastąpiło zwiedzanie sadów i najnowszych 
okazów pomologicznych pastora. Kolej-

nym punktem programu był poczęstunek, 
do którego książę zasiadł z K. Kotschym 
oraz Johannem Kohlhauptem, mistrzem  
w Arcyksiążęcym Zakładzie Przetwórczym 
Miedzi (Küpferhammer), gdzie następowa-
ła również obróbka cyny, mosiądzu i brązu 
i tam właśnie powstał nowszy z prezento-
wanych lichtarzy. Jak już wspominałam  
w tym cyklu, Kohlhauptowie założyli póź-
niej własną miedziarnię, wspomagając jej 

W niedzielę 30 maja Czantoria znowu po-
czuła się jak celebrytka. Mimo niesprzyjającej 
pogody na szczyt ciągnęły tłumy uczestników 
wyzwania „31 dni na Czantorii”, aby wspólnie 
życzyć Patrycji dużo sił i zdrowia w jej walce 
z chorobą. W dniu uroczystego wręczenia 
czeku na kwotę 23150,00 zł padał rzęsisty 
deszcz, ale może to i dobrze, bo nie było wi-
dać łez wzruszenia na naszych twarzach. A ta 
oszałamiająca kwota to wynik prawie 10 000 
wejść i wpisów do zeszytu, zakupu opasek 
i chust z logo wyzwania, koszulek, a także 
licytacji (między innymi piłki z podpisami 
reprezentacji Polski, obrazu Roberta Heczki, 
a nawet lekcji angielskiego z samą Patrycją). 
Nagrodzono też zdobywców 10, 20 i 30 wejść 
bo naprawdę zasłużyli. Zwłaszcza, że w tym 
gronie była ogromna ilość dzieci, a pogoda  
w marcu była bardzo kapryśna.                                                              
                                                          Anna Kluz 

31 DNI 
NA CZANTORII

W akcję zaangażowały się również władze miejskie. Na zdjęciu Marcin Janik przewod-
niczący Rady Miasta Ustroń z Patrycją Byrską.

wyrobami rzeczoną parafię – m.in. blachą 
na pokrycie wieży kościoła czy mosiężny-
mi naczyniami do zbierania ofiary. 

A już za tydzień rozpoczynamy nowy 
cykl zdjęć pod hasłem „Lato z ustronia-
kami”, do opisu których angażować bę-
dziemy Czytelników Gazety Ustrońskiej.

Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
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Kajetan Kajetanowicz pobudził kreatywność najmłodszych fanów. Oddał swoją rajdówkę 
w ręce dzieci, które zaprojektowały nowy design samochodu mistrza. Jak mówi, czuł lek-
kie obawy, jednak efekt końcowy zachwycił sportowca. Rajdówkę można było podziwiać 
1 czerwca na ustrońskim rynku. 

NA LIMICIE

WRÓCĄ MOCNIEJSI
Ustrońscy rajdowcy Jarosław (kierow-

ca) i Marcin (pilot) Szejowie poprzedni se-
zon zakończyli z tytułem mistrzów Polski 
w klasie Open 4WD. W Subaru Imprezie 
zajęli 1. miejsca w Rajdzie Rzeszowskim 

i Rajdzie Świdnickim-Krauze oraz 2. 
miejsce w Rajdzie Śląska. W obecnym 
sezonie bracia Szejowie jeździć będą  
w barwach Hyundai Poland Racing, który 
wybrał doświadczonych rajdowo miesz-

kańców naszego miasta spośród licz-
nego grona kandydatów. Wezmą udział 
we wszystkich eliminacjach Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski 
w Hyundaiu i20 R5, a na zakończenie 
sezonu przesiądą się do samochodu no-
wej generacji – Hyundaia i20 N Rally2. 
Szejowie rozpoczęli starty na Litwie  
w Rally Żemaitija z bazą w Kelme. Piąt-
kowy superoes zakończyli na dobrym 6. 
miejscu, zwłaszcza że, jak podkreślali, 
podczas tego rajdu mieli przede wszyst-
kim zapoznać się z nowym samochodem. 
Niestety w sobotę na 9. odcinku specjal-
nym musieli przerwać rywalizację z po-
wodu awarii. Po zejściu z trasy Jarosław 
Szeja dziękował partnerom i kibicom za 
okazane wsparcie. Podkreślał, że załoga 
się nie poddaje i wróci mocniejsza. Jej 
partnerami są: GK Forge, Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gastro 
Boss, Erdol Haus, Polsprzęt, Millers Oils 
Polska, Kowax, Gulf Race Fuels Distri-
bution EU, Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach, Silesia Business Hub, 
2Brally i Hyundai Poland Racing.

Kalendarz ProfiAuto Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski 2021: 18-
20 czerwca – 77. Orlen Rajd Polski, 16-18 
lipca – 8. Rajd Nadwiślański, 5-7 sierpnia 
– 30. Rajd Rzeszowski, 10-12 września 
– 5. Rajd Śląska, 1-3 października – 49. 
Rajd Świdnicki-Krause, 15-17 paździer-
nika – 46. Rally Kosice (Słowacja). 

Od początku wszystko układało się po 
myśli. Załoga Lotos Rally Team siedem 
pierwszych odcinków specjalnych Rajdu 
Sardynii ukończyła na podium, dwa z nich 
wygrała. Gdy Kajetan Kajetanowicz i Ma-
ciej Szczepaniak w Skodzie Fabii Rally2 
evo walczyli o kolejny oesowy triumf na 
ostatniej, piątkowej próbie, niespełna dwa 
kilometry przed metą ich samochód zsunął 
się z trasy. Choć był nieuszkodzony, pe-
chowo znaleźli się daleko od kibiców i nie 
byli w stanie sami powrócić na trasę. Do 
rywalizacji wrócili w sobotę. Na siedmiu 

rozegranych odcinkach sześciokrotnie 
plasowali się w pierwszej trójce, jeden 
z nich wygrywając i kończąc na dosko-
nałym, siódmym miejscu w klasyfikacji 
generalnej. W sobotę duet Kajto-Szcze-
paniak był najszybszy w kategorii WRC3, 
a swoją świetną dyspozycję i formę po-
twierdzili podczas Power Stage Aglientu-
-Santa Teresa, dodatkowo punktowanego, 
finałowego odcinka specjalnego, który 
wygrali w swojej kategorii, pokonując 
dodatkowo wszystkie załogi fabryczne 
WRC2, osiągając fenomenalny, szósty 

czas w klasyfikacji generalnej. Przed nimi 
znaleźli się tylko zawodnicy samochodów 
klasy WRC: Neuville, Evans, Ogier, Ro-
vanperä i Tänak! Po rajdzie Kajetanowicz 
dziękował całemu zespołowi LOTOS 
Rally Team oraz rodzinie, kibicom i part-
nerom. Podsumował: – Nasz cel pozostaje 
taki sam – mistrzostwo świata – i nie 
zamierzamy się w tych działaniach za-
trzymywać. Jeśli walczysz o mistrzostwo, 
musisz dawać z siebie wszystko i jechać 
na limicie. W Rajdzie Sardynii (WRC3) 
Kajetanowicz zajął 8. miejsce. W klasyfi-
kacji 1 (WRC 3) 1. miejsce zajmuje Yohan 
Rossel (98 pkt po 4 rajdach), na 2. miejscu 
jest ustroniak (64 pkt po 3 rajdach). 

Kalendarz Rajdowych Mistrzostw 
Świata 2021: 24-27 czerwca – Rajd Sa-
fari, 15-18 lipca – Rajd Estonii, 29 lipca-1 
sierpnia – Rajd Finlandii, 13-15 sierpnia 
– Rajd Belgii, 9-12 września – Rajd Akro-
polu (Grecja), 14-17 października – Rajd 
Hiszpanii, 11-14 listopada – Rajd Japonii.  
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III LIGA MĘŻCZYZN

1 AZS AGH II Kraków 16 48 479:362

2 MKS Ustroń 15 32 436:400

3 MKS Olimpia Medex II Piekary Śl. 16 27 425:400

4 MUKS Siódemka Mysłowice 15 24 404:393

5 UKS 31 Rokitnica Zabrze 16 24 454:448

6 UKS MOSM Vocare BRO Bytom 16 19 441:479

7 ULKS Grom Jasienica 16 15 402:459

8 KS Viret CMC II Zawiercie 16 10 412:434

- UKS Czwórka Libiąż 16 15 292:370

Od samego początku mecz ułożył się 
kapitalnie dla podopiecznych trenera 
Piotra Bejnara, którzy objęli prowadzenie, 
a następnie je stopniowo powiększali, 
dzięki czemu po pierwszym kwadransie 
spotkania prowadzili różnicą pięciu tra-
fień. Niestety w ostatnich minutach przed 
przerwą do głosu doszli przyjezdni, którzy 
systematycznie odrabiali straty i finalnie 

DERBY DLA USTRONIA!
MKS Ustroń – UKS Grom Jasienica 26:21 (11:12)

Dwudziestego dziewiątego maja, a więc sześć dni po meczu w Piekarach Śląskich, 
ustrońscy piłkarze ręczni rozegrali derbowe spotkanie z drużyną z Jasienicy. Mecz 
ten obfitował w wielkie emocje, niezliczoną ilość twardych starć i co najważniejsze 
zakończył się zwycięstwem naszych rodzimych szczypiornistów.

zakończyli pierwszą odsłonę tego emocjo-
nującego widowiska mając w posiadaniu 
o jedną bramkę więcej. Po zmianie stron 
wynik długo utrzymywał się w okolicach 
remisu i żadna z drużyn nie potrafiła od-
skoczyć na kilkubramkowe prowadzenie, 
jednak jedynie do czasu. Ostatnie minuty 
tej derbowej rywalizacji to już dominacja 
naszych rodzimych piłkarzy ręcznych, 

                                            Fot. K. Medwid

ZWYCIĘSTWO I PORAŻKA

1 LKS Iskra Iskrzyczyn 24 50:11 
2 KS Nierodzim 24 34:18 
3 LKS Rudnik 20 29:25 
4 LKS Ochaby 96 16 21:20 
5 LKS Zryw Bąków 14 22:25 
6 LKS Strażak Pielgrzymowice 14 27:26 
7 MKS Promyk Golasowice 6 15:56 
- GKS Kaczyce 7 16:33 

Klasa A Skoczów (grupa „S”)

W ostatnim tygodniu KS Nierodzim za-
grał 3 i 5 czerwca, obydwa mecze odbyły się 
na wyjeździe. Najpierw nasi reprezentanci 
udali się do Bąkowa, by pokonać tamtej-
szy LKS Zryw. Spotkanie zakończyło się 
wygraną ustroniaków 6:2 (3:2), a autorami 
bramek byli: 2 razy Piotr Husar, 2 razy 

Dawid Jenkner, po jednym golu dopisali 
do swojego konta: Adrian Sikora i Marcin 
Marianek. Ten ostatni wykorzystał rzut 
karny. Można powiedzieć, że jeden karny 
na ten mecz to niedużo, bo obydwie dru-
żyny grały ostro. Spotkanie z pewnością 
nie należało do najłatwiejszych, ważne 

że Nierodzim wywiózł komplet punktów  
i obronił pozycję lidera…

… którą utracił po następnym meczu, 
rozegranym z zespołem LKS Ochaby 96, 
zajmującym przedostatnie miejsce w ta-
beli grupy spadkowej Klasy A Podokręgu 
Skoczów. Już w pierwszej połowie piłkarze 
Nierodzimia mieli problem, by umieścić 
piłkę w bramce przeciwnika, za to rywalom 
udało się to dwa razy. Honorowego gola do 
szatni strzelił Adrian Sikora. Sytuacja nie 
poprawiła się po przerwie. Ataki naszych 
kończyły się na linii defensywy Ochabian, 
którzy jeszcze podwyższyli wynik na 3:1. 
W końcówce Nierodzim pokazał, że nie ma 
z nim żartów, strzelił dwie bramki i dopro-
wadził do remisu, ale w 76. minucie szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść przechylili 
gospodarze i mimo iż goście bardzo się 
starali nie zdołali już tego zmienić.    (mn)

dzięki czemu to oni mogli fetować nie-
zwykle ważne zwycięstwo. Kluczem do 
wygranej w tym spotkaniu była mocna  
i stanowiąca monolit obrona oraz dobrze 
spisujący się tego dnia w ustrońskiej 
bramce Dawid Oliwka. Podopiecznym 
trenera Piotra Bejnara został do roze-
grania jeszcze jeden domowy mecz, ale 
dzięki derbowej wygranej MKS Ustroń 
ma już zapewnione wicemistrzostwo 
III ligi. Ostatni mecz sezonu ustrońscy 
szczypiorniści rozegrają dzisiaj, a ich ry-
walem będzie plasujący się tuż za podium 
zespół z Mysłowic. Początek spotkania  
o godzinie 20:00.

MKS Ustroń wystąpił w składzie  
(w nawiasie liczba bramek): Dawid 
Oliwka, Jan Cieślar, Piotr Browarczyk 
– Michał Jopek (6), Mateusz Cieślar (6), 
Szymon Gogółka (5), Krzysztof Bielesz 
(3), Marcin Białkowski (2), Aleksander 
Bejnar (2), Mateusz Turoń (1), Szymon 
Patyna (1), Piotr Szturc, Łukasz Szczęs-
ny, Bartosz Mrowiec, Arkadiusz Czapek, 
Przemysław Polok.     Arkadiusz Czapek

Cieszynka po pierwszej bramce zadedykowana nowo upieczonemu ojcu. Dawid Kisza został 
ojcem Blanki.                                                                                            Fot. KS Nierodzim
 

LKS Zryw Bąków – KS Nierodzim 6:2 (3:2)
LKS Ochaby 96 – KS Nierodzim 4:3 (2:1)
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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.

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

Malowanie dachów. 505-168-217.

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

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

Do wynajęcia wyposażone  
i umeblowane mieszkanie 76m2 
w spokojnej dzielnicy Ustronia 
+ garaż i drewniana altana na 
terenie ogrodu. 691-331-647.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

WSPOMINALI PROFESORA
-Wspominać będziemy naszego ukochanego profesora, wychowaw-

cę, nauczyciela, człowieka, który poświęcił się naszej cieszyńskiej 
ziemi, umiłował ją bez reszty, wychował wiele pokoleń mieszkańców 
tej ziemi. Wspominać będziemy dziś profesora Jana Kropa, który 
odszedł od nas dwa lata temu. Choć nie jest obecny z nami fizycznie, 
wiemy wszyscy, że żyje w nas, w naszej pamięci, więc nie odszedł 
tak naprawdę do końca – mówiła Danuta Koenig 27 maja w Mu-
zeum Ustrońskim otwierając wieczór wspomnień pt. „Portret Pana 
Profesora Kropa”. D. Koenig witała braci Jana Kropa, prof. AGH 
Karola Kropa i dr Józefa Kropa, który przyjechał z Kanady oraz 
syna Artura Kropa. Także współautorkę Słownika Gwarowego prof. 
Jadwigę Wronicz, starostę cieszyńskiego Czesława Gluzę, wicebur-
mistrz Jolantę Krajewską-Gojny, przewodniczącego Rady Miasta 
Stanisława Malinę, przewodniczącą Komisji Kultury Rady Miasta 
Bogusławę Rożnowicz.

ŚWIĘTO LUDOWE
Święto Ludowe zostało ustanowione w 1903 r. dla uczczenia 

110 rocznicy patriotycznego zrywu chłopów polskich w Insurekcji 
Kościuszkowskiej. W tym roku odbywa się po raz 108, a po raz 
80 obchodzimy je w Zielone Świątki. Tegoroczne Święto Ludowe 
przypada w czasie szczególnie trudnym i ważnym. Trwający nadal 
kryzys światowy, zbliżające się wybory parlamentarne i współrzą-
dzenie państwem odmieniamy przez najistotniejszą dla PSL wartość 
„Człowiek – jest najważniejszy”. Polskie Stronnictwo Ludowe 
stawiając na życzliwość i normalność w ubiegłorocznych wyborach 
samorządowych uzyskało 16,2% głosów poparcia w skali kraju, co 
upoważnia do pokazania czerwonej kartki różnym ośrodkom sonda-
żowym nieustannie plasującym Stronnictwo na granicy lub poniżej 
5% progu wyborczego. Lech Wałęsa w rozmowie z portalem pslnewsy.
pl w dniu 16 maja potwierdził, że PSL to jedna z nielicznych partii, 
na którą warto postawić. Jego zdaniem wśród zalet ludowców jest 
przede wszystkim merytoryczna dyskusja i ogromny wysiłek włożony 
w pracę legislacyjną w parlamencie. 

GRY ZABAWY
W Ustroniu najmłodsi mają bardzo długi Dzień Dziecka.  

1 czerwca atrakcje w szkołach i przedszkolach, 4 czerwca Dzieci 
– Dzieciom, 5 czerwca – Ustroniaczek, czyli gry i zabawy z okazji 
ich święta. W niedzielne popołudnie cały rynek był do dyspozycji 
najmłodszych. Mogli się rozruszać, biorąc udział w konkurencjach 
sportowych i zabawach, a kto zebrał pieczątki ze wszystkich sta-
nowisk, wybierał nagrodę. Cenione zdolności to: kręcenie hula-
-hoop, skakanie na skakance, noszenie piłeczki na łyżce trzymanej 
w zębach, chodzenie z woreczkiem z grochem na głowie, skakanie 
w worku, odbijanie paletką piłeczki ping-pongowej, przechodzenie 
przez szarfę, rzucanie piłką do celu, rzucanie pluszakami do celu 
oraz jazda na rowerze po torze przeszkód.           Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 9.06.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

23/2021/7/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
12.06     Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
13.06     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
19.06     Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

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

7.06-11.06 X Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR, Amfiteatr  
    - Park Kuracyjny
11.06  12.00 Konkurs wokalny "Ziemii Cieszyńskiej"
12.06 21.00 Kino plenerowe na Czantorii, Stacja Poniwiec 
12.06   Ustrońska Noc Muzeów – wstęp wolny
    Muzeum Ustrońskie 15-22, ul. Hutnicza 3
    Muzeum Zbiory Marii Skalickiej 15-22, ul. Maja 69
    MDK "Prażakówka" 15-20
    Galeria Rynek 15-22, Rynek 4 
    Miejska Biblioteka Publiczna 8-16, Rynek 4
    Dworzec Dobrych Myśli 19-22, ul. Dworcowa 4
13.06   11.00  Mecz piłki nożnej KS Nierodzim – LKS Rudnik, stadion 
    w Nierodzimiu
12.06 5-17 Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły, Bulwary nad  
    Wisłą 
13.06 10.30 Bike Atelier MTB Maraton, Stadion piłkarski KS Kuźnia
13.06   14.00  Expo-zdrowie, Rynek

23/2021/6/R

We dwójkę raźniej.                                              Fot. L. Szkaradnik
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) popularny serial z Mamrotem, 8) element 
układu wydechowego, 9) zanim tryśnie ropa, 10) dzielni-
ca Warszawy, 12) szwajcarskie województwo, 14) egza-
min dojrzałości, 15) platforma cyfrowa ze „słoneczkiem”,  
16) przydatny w piwnicy, 19) uczestnictwo, 22) wytwarza prąd, 
23) podłoga na statku, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mleczna,  
4) męskie imię germańskie, 5) straszy w zamku, 6) imię 
królowej Anglii, 7) rasa małych psów, 11) siostra Równicy,  
13) popularny instrument, 17) piłkarski mistrz Polski,  
18) obok pszenicy, 20) w stogu siana schowana, 21) rosyjskie 
auto. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 18 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 21

WIOSNA DESZCZOWA

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 w wysokości 50 zł otrzymuje:* Magdalena Polok z Ustronia, ul. 
Reja. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.                                Fot. M. Niemiec

społecznościowym wiedzą, że kocham aktywność fizyczną dlatego  
w dni wolne od pracy mniej więcej o 5.30 uciekam w teren. Kiedyś 
wspominałem na łamach GU o swoich problemach wydolnościo-
wych po zakażeniu covidem, teraz mogę tylko dodać, że trenuję 
około 5 razy w tygodniu po 2 godziny z lekkim okładem na trasach 
15-16 km, a w weekendy organizuję trasy 20-30 km. Chyba przez 
całe moje życie nie byłem tyle razy na Czantorii i Równicy co 
w tym roku, ale nigdy mi się nie znudzą – w końcu jestem stela. 
Ale wrócę do tematu, mój sezon urlopowy podzieliłem na dwie 
części: majowy i październikowy. W maju odwiedziłem kolejny 
raz Beskid Sądecki i okoliczne pasma by przemierzyć między 
innymi Wierchomlę, Jaworzynę Krynicką czy Turbacz (polecam 
kompleks Slotwiny z wieżą widokową na czele). Dawno nie ła-
dowałem w taki sposób akumulatorów, pogoda igła, nigdzie mi 
się nie spieszyło, choć trasy nie były krótkie, gdy jednak był jakiś 
wyjątkowy widok – patrzyłem bez końca, fajna polana – z pozycji 
poziomej podziwiałem niebo… Cudnie spędziłem czas. Czuję się 
fizycznie rewelacyjnie, dlatego postanowienie/marzenie, które 
swego czasu opisałem w GU, a chodzi o pokonanie trasy dookoła 
Polski rowerem, ziszczę w przyszłym roku na przełomie kwietnia 
i maja. Wiem to. Chyba, że stanie przede mną „jakieś coś” o czym 
teraz nie wiem. Jeszcze parę słów o urlopie październikowym – jest 
oczywiście w fazie projektu, może ze znajomymi wybierzemy się 
w Karkonosze? Najważniejsze to wstrzelić się w okno pogodowe 
bo chodzenie w mokrych ciuchach a czerpanie przyjemności  
z wypoczynku trochę się kłóci (moim zdaniem). Taki jest mój plan 
na 2021 rok. Wszystkim czytelnikom naszej lokalnej gazety życzę 
udanych wakacji, przede wszystkim rodzinnych i słonecznych. 
Nie zapominajmy jednak w tym „luźnym” czasie o rozsądku  
i bezpieczeństwie.

*      *      *
Okazało się, że jeszcze kilka osób wyraziło chęć zaprezentowa-

nia swoich wakacyjnych planów, a zatem jeśli ten sondaż spotka 
się z zainteresowaniem, to będziemy go kontynuować. Gdyby 
ktoś z Czytelników miał ochotę sam napisać o swoich planach lub 
przekazać relację z wakacyjnych wojaży – zapraszamy. 

                                          Opracowała: Lidia Szkaradnik

LATO CZEKA – WAKACYJNE PLANY 
USTRONIAKÓW

(cd. ze str. 8)
zwiedzających. Pomimo tego Muzeum na Brzegach jest otwarte 
i można tam obejrzeć bogatą kolekcję książek Marii Skalickiej  
i Józefa Pilcha, medale, unikalną kolekcję exlibrisów, porcelanę 
Barbary Majętnej, Izbę Pamięci Jana Sztefka oraz nową ekspo-
zycję dokumentującą działalność Estrady Ludowej „Czantoria” 
wraz z prezentacją pełnego stroju cieszyńskiego. 

Rada Muzeum dowiedziała się m.in. że rozpoczęto już two-
rzenie „Ogródka sensorycznego” – kolejnej plenerowej atrakcji 
Muzeum, finansowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego,  
i że w sali wystawowej zamontowany będzie nowoczesny sy-
stem doświetlenia ekspozycji. Ta instalacja wraz z działającym 
już systemem montażu „Newly” wynosi standard ustrońskiego 
muzeum na najwyższy poziom krajowy. 

Członkowie dopytywali o szczegóły koncepcji, wysuwali pro-
pozycje kolejnych wystaw i podpowiadali korzystne rozwiązania 
niektórych kwestii.                                                              (mn) 

AMBITNE PLANY
(cd. ze str. 5)
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5 czerwca odbyła się ostatnia kolejka III Ligi Okręgowej Trampkarzy (rocznik 2002-2003), 
w której drużyna Kuźni Ustroń pokonała UKS Cieszyn 12:3 (6:1). Bramki strzelili: Kacper 
Boruszewski (3), Filip Stuchlik (2), Szymon Kędzierski (2), Bartek Pilch (2), Michał Konderla 
(1), Szymon Greń (1), Łukasz Cieślar (1). Trener Krystian Szleszyński podsumował rozgrywki: 
– Wielkie brawa i gratulacje dla mojej drużyny. Chłopcy zdominowali w tym sezonie ligę. 
Wysiłek, który wkładali w każdy trening oraz realizacja założeń techniczno-taktycznych 
była kluczem do samorozwoju i celu, który sobie nakreśliliśmy. Dziękuję Rodzicom naszych 
zawodników za obecność na meczach domowych i wyjazdowych. Szczególne podziękowania 
kieruję w stronę kierownika drużyny Michała Konderli za pomoc i zaangażowanie włożone 
w pełnioną funkcję. Od lewej pierwszy rząd (stoją): trener Krystian Szleszyński, Michał 
Konderla, Patryk Kędzierski, Przemysław Gawlas, Bartosz Cieślar, Szymon Kędzierski, Kac-
per Boruszewski, Łukasz Cieślar, kapitan Dawid Pilch. Od lewej drugi rząd: Wiktor Marek, 
Michał Brańczyk, Paweł Janik, Bartosz Pilch, Mateusz Omorczyk, Łukasz Procner, Szymon 
Greń, Filip Stuchlik. Na zdjęciu brakuje Mikołaja Pepłowskiego, którego na meczu nie było, 
ale jest częścią drużyny.

1 APN Odra Wodzisław 76 92:37
3 KS Spójnia Landek 63 77:27
2 LKS Unia Książenice 61 58:45
4 KP GKS II Tychy S.A. 58 85:48
5 LKS Bełk 54 58:43
6 LKS Unia Turza Śląska 54 70:49
7 KS Rozwój Katowice 47 58:44
8 KS Kuźnia Ustroń 47 50:57
9 LKS Drzewiarz Jasienica 44 41:46
10 MKS Czechowice-Dziedzice 41 50:42
11 TS Podbeskidzie II BB S.A. 40 67:58
12 LKS Czaniec 38 45:66
14 LKS Orzeł Łękawica 34 42:53
13 LKS Jedność 32 Przyszowice 34 35:57
15 GKS Radziechowy-Wieprz 29 33:62
16 MKS Iskra Pszczyna 14 33:98
- MKP Odra Centrum Wodzisław 18 29:91

IV Liga (Śląsk - grupa II)

MANTO NA WYJEŹDZIE
cieszyli się z objęcia prowadzenia. W 32. 
minucie rywalizacji Michał Skocz zdołał za-
trzymać uderzenie Kamila Jonkisza, jednak 
wobec dobitki Michała Czernka był już bez 
szans. Osiem minut później do wyrównania 
mógł doprowadzić Daniel Dobrowolski, 
jednak piłka po jego uderzeniu nieznacznie 
chybiła celu. Znacznie więcej działo się  
w tym spotkaniu po przerwie. Dwie minuty 
po zmianie stron drugą żółtą, a w konse-
kwencji czerwoną kartką ukarany został 
35-letni Damian Madzia i był to kluczo-

Dla ustrońskich piłkarzy MRKS jest  
w tym, kończącym się już, sezonie najgor-
szym koszmarem. W pierwszej potyczce 
pomiędzy tymi zespołami podopieczni 
szkoleniowca Mateusza Żebrowskiego 
przegrali różnicą trzech bramek, natomiast 
ostatniej soboty ich porażka była jeszcze 
dotkliwsza.

Premierowe minuty tego spotkania były 
wyrównane i obie drużyny miały sposob-
ność, by zainaugurować strzelanie w tym 
meczu, jednak to gospodarze jako pierwsi 

MKRS Czechowice-Dziedzice – KS Kuźnia Ustroń 5:0 (1:0)

wy moment spotkania. Miejscowi grając  
w liczebnej przewadze w pełni kontrolo-
wali przebieg meczu, co udowodnili zdo-
bywając kolejne bramki. Już trzy minuty 
po tym, jak arbiter ukarał ustrońskiego 
defensora, Kamil Jonkisz podwyższył 
prowadzenie swojej drużyny. W 59. mi-
nucie spotkania Michał Czernek po raz 
kolejny pokonał ustrońskiego bramkarza, 
natomiast osiem minut później Błażej 
Adamiec spowodował, że Michał Skocz 
już po raz czwarty tego dnia musiał wy-
ciągać piłkę z bramki. Strzelanie w tym 
meczu zakończył Mateusz Wrana, który 
w 69. minucie przypieczętował okazałą 
wygraną miejscowych. Podopiecznych 
trenera Mateusza Żebrowskiego czeka  
w tym sezonie jeszcze tylko jedno spotka-
nie. W ostatniej serii gier ustrońscy piłkarze 
zmierzą się na wyjeździe z Rozwojem 
Katowice.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz – Dominik Olchawa (od 55 minuty 
Michał Pietraczyk), Jakub Wojtyła, Kon-
rad Pala, Dariusz Rucki, Damian Madzia, 
Jakub Chmiel, Arkadiusz Jaworski, Daniel 
Dobrowolski, Paweł Brzóska (od 60 minuty 
Kamil Szajter), Mateusz Wigezzi (od 70 
minuty Łukasz Tarasz). Arkadiusz Czapek

Pierwsze minuty tej rywalizacji były 
niezwykle zacięte, o czym najdobitniej 
świadczy fakt, iż na sześć minut przed za-
kończeniem pierwszej połowy tablica wy-
ników wskazywała remis 10:10. Końców-
ka premierowej odsłony tego ciekawego 
widowiska należała jednak do naszych 
rodzimych piłkarzy ręcznych, którzy na 
przerwę zeszli prowadząc trzema bram-
kami. Po zmianie stron ustronianie nie 
dali już sobie odebrać prowadzenia, dzięki 
czemu zasłużenie wygrali i awansowali 
na pozycję wicelidera trzeciej ligi. Naj-
lepszymi rzucającymi w tym spotkaniu 

WYJAZDOWA 
WYGRANA

MKS Olimpia Medex
II Piekary Śląskie – MKS Ustroń 

25:28 (11:14)
Podopieczni trenera Piotra Bejnara po-
konali w meczu na szczycie trzeciej ligi 
rezerwy pierwszoligowej Olimpii, dzięki 
czemu awansowali w ligowej tabeli na 
drugą lokatę. 

byli skrzydłowi, a więc Szymon Gogółka 
i Michał Jopek, którzy rzucili kolejno 
siedem i sześć bramek.
MKS Ustroń wystąpił w składzie  
(w nawiasie liczba bramek): Dawid Oliw-
ka, Damian Kurowski, Piotr Browarczyk 
– Szymon Gogółka (7), Michał Jopek (6), 
Mateusz Cieślar (5), Krzysztof Bielesz (3), 
Szymon Patyna (3), Bartosz Mrowiec (2), 
Aleksander Bejnar (1), Marcin Białkowski 
(1), Mateusz Turoń, Arkadiusz Czapek, 
Piotr Szturc, Łukasz Szczęsny, Przemy-
sław Polok.                  
                                   Arkadiusz Czapek


