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O obchodach Święta Wojska Polskiego pi-
szemy na str. 4 i 5. Pod Pomnikiem Pamięci 
Narodowej przemawiała wiceburmistrz 
Ustronia Dorota Fijak.         Fot. M. Niemiec

O imprezach i o tym, kim był Noszak piszemy 
na str. 9 i 15.

Gminne Biuro Spisowe w Ustroniu zaprasza osoby, które nie spełniły jeszcze swojego 
obowiązku spisania się, do skorzystania z bezpłatnej pomocy rachmistrza w dniach:
20 sierpnia (piątek) godz. 15.00–18.00 Urząd Miasta
21 sierpnia (sobota) godz. 09.00–13.00 OSP Lipowiec
22 sierpnia (niedziela) godz. 14.00–18.00 amfiteatr w parku kuracyjnym
23 sierpnia (poniedz.) godz. 10.00–18.00 Urząd Miasta
24 sierpnia (wtorek)  godz. 09.00–18.00 Urząd Miasta
25 sierpnia (środa)  godz. 09.00–18.00 Urząd Miasta

Zainteresowani proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego i posiadanie nu-
merów PESEL osób wspólnie zamieszkujących.          Koordynator GBS Alicja Żyła

RACHMISTRZOWIE CZEKAJĄ 
NA MIESZKAŃCÓW

Jak poinformowała nas Alicja Żyła, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ustroń, pełniąca funkcję koordynatora 
Gminnego Biura Spisowego, mieszkańcy chętnie korzystają z pomocy rachmistrzów, 
pełniących dyżury w ratuszu i w poszczególnych dzielnicach. Zorganizowana przez 
GBS akcja, mająca przyspieszyć spisywanie się ustroniaków spełniła swoją rolę. 
Mamy coraz mniej czasu, bo Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 
trwa do 30 września.                                                                                                 (mn)

Całe miasto żyje szachami, bo trwa festiwal „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”. 
W turniejach biorą udział seniorzy i kilkuletnie dzieci, które przyjechały do naszego miasta 
z rodzinami. Wynajęcie pokoju gościnnego graniczy z cudem. Pasjonaci królewskiej gry 
spotykają się na symultanach z arcymistrzami, uczą się tańczyć, grają w piłkę nożną, oglądają 
filmy w kinie plenerowym na rynku. Przed nami zaś wielki finał w amfiteatrze z udziałem 
wielokrotnego mistrza świata Garri Kasparowa. Będzie go można spotkać w amfiteatrze 
podczas wyjątkowego wieczoru. Po oficjalnym zakończeniu festiwalu zagra zespół, który 
wykonuje przeboje prawie jak The Beatles. Początek w piątek o godz. 19. 
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deracji All Dance Internetio-
nal, zdobyły pierwsze miejsce 
w stylu acro dance, łączącym 
akrobatykę i taniec. Rywalizo-
wano (z uwagi na pandemię) 
online. Sukces dziewcząt doce-
niły władze gminy, przyznając 
im stypendium artystyczne. 

Popularnością cieszy się Wi-
ślańska Odznaka Turystyczna. 
Miłośnicy górskich wędrówek 
mogą ją zdobywać od 1993 r. 

Po renowacji do Domu Zdro-
jowego w Wiśle powrócił 
przedwojenny fortepian firmy 
Steinway&Sons. Koszt odmło-
dzenia fortepianu z 1924 roku 
wyniósł 47 tys. zł.  

Prawie 10 lat temu, bo na prze-
łomie grudnia 2011 i stycznia 
2012 r. został zburzony dwo-
rzec autobusowy w Cieszynie.                            

(nik)

weekend jubileusz 100-lecia 
świętowała OSP w Pogórzu, 
a do jubileuszu 110-lecia spo-
sobi się OSP Pierściec.

15 sierpnia na terenie więk-
szości parafii w naszym regio-
nie, odbyła się zakrojona na 
szeroką skalę akcja szczepień 
przeciwko Covid-19. Działały 
punkty mobilne, w których 
podawano jednodawkowe 
szczepionki. Chętnych nie 
brakowało.

Gmina Goleszów otrzymała 
blisko 70 tys. zł z Ministerstwa 
Finansów z przeznaczeniem 
na zakup pomocy dydaktycz-
nych. Trafią one do Szkoły 
Podstawowej w Goleszowie. 
Wcześniej gminie udało się 
zdobyć dofinansowanie na za-
kup pomocy dydaktycznych 
dla szkół w Dzięgielowie i 
Cisownicy.

686 ofert pracy i 31 miejsc 
aktywizacji zawodowej było 
w czerwcu w powiecie cieszyń-
skim. Na koniec maja stopa 
bezrobocia wynosiła 5,7 proc. 
Na koniec czerwca w regionie 
było 3861 osób bezrobotnych. 
Do Powiatowego Urzędu Pra-
cy wpłynęło zawiadomienie 
o zwolnieniu grupowych zło-
żonym przez Pocztę Polską. 
Pracę ma stracić 361 pracowni-
ków na Śląsku, w tym 3 osoby 
z powiatu cieszyńskiego.

W centrum Drogomyśla urzą-
dzono skwer dla mieszkańców 
i turystów. Na wybrukowanym 
podłożu zamontowano stoliki 
do gry w szachy i ławeczki. Jest 
też sporo roślinności. 

Zuzanna Żydek i Martyna 
Sajdok, utalentowane tancerki 
z gminy Chybie, na tegorocz-
nych mistrzostwach świata Fe-

to i owo
z 

okolicy

W powiecie cieszyńskim jest 
ponad 60 Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które działają we 
wszystkich miastach i gmi-
nach. Jednostki skupiają ponad 
2500 strażaków ochotników, 
w tym ponad setkę kobiet. Pra-
wie połowa włączona jest do 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Przy niektó-
rych OSP działają Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze, w 
których strażackich szlifów na-
bierają uczniowie. W miniony 

*  *  *
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O G Ł O S Z E N I E 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 
Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod 
Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy 
rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), 
art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XVII/247/2020 
Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, 
Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki 
Wisły, Akacjowej, Katowickiej, 

zawiadamiam o wyłożeniu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w 
granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Par-
tyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, 
Akacjowej, Katowickiej, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko sporządzoną do tego projektu, w dniach pracy 
urzędu od 27 sierpnia 2021 r. do  24 września 2021 r. w sie-
dzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek  1, w Wy-
dziale Architektury i Gospodarki Gruntami, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, z uwzględnieniem 
wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń 
oraz ograniczeń sanitarnych.

Informacje dotyczące rozwiązań projektu planu udzielane będą 
wyłącznie po uprzednim, co najmniej jednodniowym wyprzedzeniu i 
potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod nr tel. 33 8579338 lub e-mailowo 
na adres: agnieszka.siwiec@um.ustron.pl

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem: https://ustron.bip.info.pl w zakładce: Obwieszczenia i 
Komunikaty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. o godzinie 14.00, w 
siedzibie Urzędu Miasta w Sali Sesyjnej lub z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji 
publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewi-
dziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji. 

Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą e-
-mailową na adres: agnieszka.siwiec@um.ustron.pl lub telefonicznie 
pod nr tel. 33 8579338 do dnia 7 września 2021 r.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą 
do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie z 
wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Miasta Ustroń, z 
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 
siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r., 
w formie: papierowej, na adres 43-450 Ustroń, Rynek 1, elektronicznej, 
w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biu-
ropodawcze@ustron.pl lub przez platformę ePUAP, z wykorzystaniem 
formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej Urzędu Miasta 
Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl w zakładce: Obwiesz-
czenia i Komunikaty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biulety-
nie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, 
Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki 
Wisły, Akacjowej, Katowickiej, 

- o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w 
projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej 
wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w 
okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na 
środowisko – należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Burmistrz Miasta Ustroń.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Miasta Ustronia 
oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona 
informacja dot. przetwarzania danych osobowych, zgodna z art.13 ust.1 
i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Obwieszczenia).  

    
    Burmistrz Miasta 
    Przemysław Korcz

33/2021/1/O

*  *  *
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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

33/2021/1/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:
Jan Roman   lat 74    ul. Skalica
Stanisław Gazurek  lat 83    os. Manhatan
Ludwik Tyrna  lat 85    ul. Skoczowska

WYCIECZKI Z BUTA I NA KOLE

*   *   *

21.08.2021 (sobota) 
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM DO BACÓWKI BUCZE

– zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku 
o godzinie 9.50

– start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
– trasa wycieczki: Ustroń Lipowiec – Górki Wielkie – Bucze 

– Górki Małe - Ustroń Lipowiec
– powrót do Ustronia na Rynek – koniec wycieczki
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 2-2,5  godziny, dystans 

ok. 25 km.

15.08.2021 (niedziela) 
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM DO CIESZYNA
– zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku 

o godzinie 9.50
– start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
– trasa wycieczki: Cisownica – Leszna G. – Kojkovice (Cz) – 

Ćesky Teśin (Cz) – Cieszyn – Dzięgielów – Kozakowice
– powrót na Rynek – koniec wycieczki
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3,5-4 godzin, dystans 

ok. 42 km.

Serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia, złożone wieńce 

i kwiaty oraz liczny udział 
w uroczystości pogrzebowej 

śp. Stanisława Chmiela 
składa Rodzina

33/2021/1/N

Przewodniczący Rady Osiedla Polana Roman Zorychta wraz z 
Zarządem Osiedla Polana zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na spotkanie, na którym powołane zostanie Stowarzyszenie, 
którego głównym celem będzie walka o bezpieczną obwodnicę 
Ustronia, w związku z jej planowaną rozbudową na odcinku od 
ul. Cieszyńskiej do Wisły Obłaziec. 

Spotkanie odbędzie się w Strażnicy OSP Polana w piątek, 20 
sierpnia o godzinie 18.00.

POWOŁANIE STOWARZYSZENIA
DLA BEZPIECZEŃSTWA NA DW941

*   *   *

Fundacja Oddychaj Beskidami oraz Miasto Ustroń zapraszają 
na spotkanie  z mieszkańcami Ustronia, które odbędzie się  31 
sierpnia o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury „Prażaków-
ka”. Podczas spotkania zostaną przybliżone założenia programu 
Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez konsultantów Fundacji. 

PRZYBLIŻĄ PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Informuje się Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni 
Ustroń, że najbliższe spotkanie Członków Stowarzyszenia, także 
jako Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków, odbędzie się 
w dniu 6 września  2021 roku w Sali Widowiskowej Miejskiego 
Domu Kultury „Prażakówka”, w pierwszym terminie o godzinie 
10.00, drugi termin o godz. 10.15.

Zebranie będzie obradować w oparciu o Statut Stowarzyszenia 
i z wykorzystaniem przygotowanych przez Zarząd dokumentów. 
Dokumenty zebrania zostały wyłożone w Muzeum Ustrońskim 
im. Jana Jarockiego przy ulicy Hutniczej 3.

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i udział w zebra-
niu.                            za Zarząd SMKU prezes Karol Brudny

SPRAWOZDAWCZE SMKU

*   *   *

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 
że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2020/2021 
odbywają się nadal telefonicznie u kierownika OM (nr tel. kom. 
501 057 750). 

Oferujemy w dalszym ciągu 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 dorosłych 
w każdym wieku, a także zajęcia w formie indywidualnej oraz 
grupowe w przedszkolu muzycznym dla dzieci w wieku 3-5 lat. 
Nauka trwa 6 lat w ognisku I st. i 3 lata w ognisku II st. Czesne 
za lekcje  płatne przez 10 miesięcy, tj. od września do czerwca 
i w zależności od wybranej oferty wynosi od 130 do 210 zł 
miesięcznie, (przedszkole muzyczne 75 zł). Istnieje możliwość 
zapisania dziecka na dwa instrumenty. TKA zapewnia wysoko 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, konkurencyjne ceny, kom-
fortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu 
(25 zł miesięcznie). Zapraszamy również na profil na facebooku 
i stronę internetową www.tka.vot.pl

Ze względu na pandemię koronawirusa, zawiesza się zajęcia 
w ramach przedszkola muzycznego do odwołania.  Zarząd TKA

ZAPISY DO OGNISKA MUZYCZNEGO
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Niezmienna pozostała podniosła atmo-
sfera, udział władz, mieszkańców oraz 
młodzieży, a także reprezentacyjna or-
kiestra KWK JasMos z Jastrzębia Zdroju, 
która uświetniła uroczystość patriotycz-
nymi melodiami. Muzycy najpierw grali 
przy pomniku, a następnie kontynuowali 
na rynku. Słońce odbijało się w wypolero-
wanych instrumentach dętych, a na widok 
w pełni umundurowanych panów robiło się 
jeszcze goręcej. 

Obchody rozpoczęła w kościele św. 
Klemensa msza w intencji  Ojczyzny oraz 
żołnierzy, żyjących i tych, którzy polegli 
broniąc naszego kraju. 15 sierpnia to także 
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i tradycyjne święto Matki 
Boskiej Zielnej dlatego po Eucharystii 
i odśpiewaniu „Te Deum Laudamus” 
proboszcz ks. Wiesława Bajgera poświęcił 
bukiety kwiatów i ziół. 

Z kościoła pod Pomnik Pamięci Na-
rodowej wyruszył korowód, a następnie 
czekano na godz. 12 i dźwięki hejnału  
 ratusza. Później zawyła syrena, a po niej 
orkiestra zagrała Hymn Polski. Zebranych 
przywitał Szymon Staniszewski z Wydzia-
łu Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Ustroń, a przemówienie 

Nie da sie ukryć, że tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego były skromniejsze niż 
w ostatnich latach, za wyjątkiem ubiegłego roku, gdy uczestniczyli w nich jedynie oficjele. 
Co było przyczyną krótkiego pochodu i niewielkiej liczby mieszkańców oraz turystów przy 
Pomniku Pamięci Narodowej? Bez wątpienia wpływ na to miała bardzo wysoka temepratura, 
sięgająca w południe 30oC, ale też zmiana przyzwyczajeń i tradycji (czyżby już?) spowodo-
wana wcześniejszymi obostrzeniami związanymi z covidem. 

SKROMNIEJSZE OBCHODY

33/2021/2/R

wygłosiła wiceburmistrz Dorota Fijak, 
która powiedziała m.in.: 

– Dziś dzień naszej wielkiej radości 
– Święto Wojska Polskiego. 101 lat od 
Wielkiej Bitwy Warszawskiej, bitwy, 
w której polscy żołnierze razem, mężnie, 
z wielkim poświęceniem zatrzymali na-
wałę bolszewicką, nie tylko na Polskę, ale 
także na Europę. 15 sierpnia 1920 roku 
na przedpolach Warszawy rozegrała się 
bitwa, w której Armia Polska pokonała 
wojska bolszewickie i ocaliła niedawno 
odzyskaną niepodległość. Wojsko Pol-
skie odniosło wielkie zwycięstwo nad 
Armią Czerwoną uznane za „Cud nad 
Wisłą”. W dniu Święta Wojska Polskiego 
żołnierzom, weteranom i kombatantom 
oraz wszystkim tym, którzy o Polskę 
walczyli, czy to z bronią w ręku,  czy 
w inny sposób z niezłomnością i odwa-
gą składam wyrazy szacunku i honoru. 
Dziękuję wam serdecznie za sumienną 
i bohaterską służbę ojczyźnie. To wy 
pokazujecie wielkość Polski. Pamiętajmy 
dzisiaj o suwerenności i niepodległości, 
o które musimy dbać codziennym wysił-
kiem. Chodzi nie tylko o wysiłek ludzi 
w mundurach, ale także o wspólne stara-
nia całego społeczeństwa.               (mn) 

Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod 
pomnikiem. Najpierw uczynili to: wicebur-
mistrz Dorota Fijak oraz przedstawiciele 
Rady Miasta Ustroń, radni: Aleksander Po-
niatowski, Roman Siwiec i Dariusz Śleziona, 
a następnie:

reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości 

i uczniowie ustrońskich placówek oświatowych.                                                                                                                      Fot. M. Niemiec
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POŚMIERTNY PATENT 
OFICERSKI DLA JANKA

Ważną częścią uroczystości była po-
śmiertna nominacja na pierwszy stopień 
oficerski ustroniaka pilota RAF Jana Cho-
lewy. Patent Oficerski, podpisany przez 
Prezydenta RP, odebrali syn Karol i córka 
Nelly. W uroczystości udział wzięli także 
wiceburmistrz Ustronia Dorota Fijak. 
Ppłk. Adrian Klimek komentując decyzję 
Prezydenta RP powiedział m.in.: „Śp.  
sierż. pil. Jan Cholewa był wybitnym 
pilotem RAF, który za nadzwyczajne mę-
stwo został dotychczas odznaczony m.in. 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych i Medalem Lotniczym, naj-
wyższym brytyjskim orderem lotniczym 
- Krzyżem Wybitnej Służby Lotniczej 

(ang. Distinguished Flying Cross) oraz 
pośmiertnie za ofiarne loty na pomoc 
powstańczej Warszawie - Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym. Postać sierż. 
pil. Jana Cholewy została przybliżona 
w książce Tadeusza Dytko „Liberatorem 
do Polski. Prawdziwa historia Małego 
Janka z RAF”, opowieści o człowieku 
wielkiego ducha, wspaniałym pilocie, 
wielkim patriocie, który dla ojczyzny 
gotów był na największe ofiary, a swoją 
miłością do Polski natchnął wiele pokoleń 
harcerzy i harcerek.

Syn Karol i córka Nelly nie ukrywali 
wzruszenia po wręczeniu Patentu Ofi-
cerskiego zmarłego przedwcześnie ich 
ojca, teraz już ppor. pilota Jana Cholewy. 

W imieniu rodziny głos zabrała  córka 
Nelly, która zaprezentowała oryginalną 
z czasów II wojny światowej „Książkę 
Lotów”. Warto przypomnieć, że Uchwałą 
Rady Miasta Ustronia rok 2020 był „Ro-
kiem Jana Cholewy”. W Ustroniu stoi jego 
pomnik, jest ulica oraz rondo jego imie-
nia. Wielkim orędownikiem pośmiertnej 
nominacji na pierwszy stopień oficerski 
Jana Cholewy był przewodniczący Rady 
Miasta Ustroń Marcin Janik,

Podczas uroczystej zbiórki przypomnia-
łem zebranym, że 77 lat temu, 13 sierpnia 
1944 roku, dowództwo RAF w rejonie 
Morza śródziemnego podjęło decyzję, 
po kilkudniowej przerwie, o skierowaniu 
pomocy zrzutowej dla powstańczej War-
szawy. Do zadania wyznaczono dywizjony 
brytyjskie, południowoafrykański oraz 
polską eskadrę 1586 specjalnego przezna-
czenia. Od godz. 19.00 przez ponad godzi-
nę samoloty startowały z lotniska Campo 
Cassale na południu Włoch, w sumie 28 
liberatorów i halifaxów. Wśród nich były 
4 polskie załogi, w tym Jana Cholewy 
z nawigatorem por. Stanisławem Kleybo-
rem. Krótko przed pierwszą w nocy jego 
Halifax dokonał zrzutu 9 zasobników i 
12 paczek na Plac Krasińskich. Załoga 
Cholewy wróciła do bazy po 10 godzinach 
i 10 minutach lotu. Tę nocną niebezpiecz-
ną wyprawę w nocy z 13 na 14 sierpnia 
1944 roku nasz bohater zapisał w pamięt-
niku, który znalazł się w mojej książce.

Załogi, które dotarły do Warszawy mel-
dowały o silnej obronie przeciwlotniczej, 
o licznych oślepiających reflektorach 
i dymach pożarów. Tej nocy lotnictwo 
RAF poniosło też dotkliwe straty. Po-
wstanie upadło 2 października 1944 r. Jan 
Cholewa wykonał najwięcej, bo aż 8 lotów 
nad powstańczą Warszawę.

W okresie powstania polskie lotnictwo 
straciło stu dziewiętnastu lotników – sie-
demnaście załóg. Ogółem, niosąc Pomoc 
Warszawie, lotnictwo RAF straciło pięć-
dziesiąt dwa samoloty, zginęło dwustu 
czterdziestu pięciu lotników. Część ze-
strzelonych nad Polską południową załóg 
alianckich spoczywa na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie. Na mogiłach można 
odnaleźć nazwiska lotników z Wielkiej 
Brytanii, Nowej Zelandii, Południowej 
Afryki i z Polski.            Tadeusz Dytko

13 sierpnia w Sali Tradycji Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach odbyła 
się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem kadry zawodowej, 
pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości, głównie żołnierzy rezerwy, którzy 
odbierali patenty oficerskie oraz akty nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe. 
Zbiórkę poprowadził pełniący obowiązki szefa WSzW ppłk Adrian Klimek. 

Patent w rękach syna lotnika Karola Cholewy, obok którego stoi córka ustrońskiego boihatera 
Nelly Cholewa oraz wiceburmistrz Ustronia Dorota Fijak.                                Fot. T. Dytko

Obchody Święta Wojska Polskiego uświetniła wizyta żołnierzy z XVIII Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego oraz samolot Hansa-
-Brandenburg C.I, a właściwie jego rekonstrukcja, która powstała w Muzeum Zabytkowych Motocykli „Rdzawe Diamenty” z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Na takim samolocie pierwszy raz pojawiła się biało-czerwona szachownica, która stała się znakiem 
polskich sił powietrznych. Na zdjęciu z prawej twórca maszyny Remigiusz Dancewicz z synem Borysem. Więcej o samolocie pisaliśmy 
w GU nr 38/2018 (do przeczytania na www.archiwum.ustron.pl). Obecnie można go oglądać w Muzeum przy ul. Kościelnej. Fot. M. Niemiec
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Międzynarodowa Wystawa Produktów 
Regionalnych była atrakcją dla miłośników 
zdrowej, oryginalnej żywności i rękodzie-
ła artystycznego. Ponad pięćdziesięciu 
wytwórców oferowało swoje miody, ory-
ginalne sery, różne kiszonki i wędzonki, 
chleby, wędliny, ciasta, oleje i octy, ale 
też unikalne rękodzieło artystyczne, a 
także wiele innych specjałów bezpośred-
nio od producentów z bliska i daleka, ale 
również z Czech i Słowacji. Miłośniczki 
artystycznej biżuterii, niepowtarzalnych 
bibelotów i różnych precjozów też pew-
nie się nie zawiodły. Był to niesamowity 
targ różnorodności, a że stanowił zarazem 
konkurs na najlepszy regionalny produkt 
spożywczy i artystyczny, więc mobilizował 
wytwórców, by przedstawić swe wyroby 
na najwyższym poziomie. Impreza miała 
miejsce już po raz piąty, a organizatorami 
są corocznie: Wydział Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki UM w Ustroniu, Sto-
warzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, 
Miejska Informacja Turystyczna oraz 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
oddział w Bielsku-Białej. 

Wśród wystawców z naszego miasta 
zaprezentowali się: Magdalena Dyło z 
ceramiką, Anna i Rudolf Gajdaczowie z 
regionalnymi potrawami, Edyta Gomola 
z wyrobami z tykwy, Grażyna Jeleń z 
jelonkowym kącikiem, Irena Kluz z hafto-

wanymi maskotkami, Jadwiga Madejczyk 
z koronkami, Beata i Andrzej Malcowie z 
wyrobami z kości, Anna Mateja z serwet-
kami, bańkami i makramą i Gabriela Pająk 
z obrazami. 

Już od wczesnego rana wystawcy przy-
gotowywali swoje stanowiska, a o godzinie 
10.00 nastąpiło oficjalne otwarcie, czego 
dokonali organizatorzy: Andrzej Nowiński 
prezes Stowarzyszenia Promocji i Roz-
woju Ustronia, Magdalena Jakubiec ze 
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Leszek Richter z Gorolski Swobody, radna 
Bożena Piwowar i Maciej Russek, który 
wraz z Urszulą Brodą-Gawełek prowa-
dzili to spotkanie, prezentując wszystkich 
wystawców. 

Impreza przy dźwiękach muzyki me-
chanicznej oraz regionalnego zespołu 
„Galanki|” trwała do wieczora, a niektó-
rzy wystawcy pozostali do niedzieli. W 
sobotnie popołudnie komisja konkursowa 
przedstawiła najlepszy produkt regionalny, 
a  wiceburmistrz Dorota Fijak wręczała na-
grody. Pierwsze miejsce przyznano olejom 
Krzysztofa Paradowskiego z Przemyśla 
i wyróżniono także Joannę Tomasik z 
Łodygowic za nabiał kozi. Natomiast za 
najciekawszy produkt artystyczny komisja 
uznała koronki naszej ustrońskiej bardzo 
aktywnej koronczarki Jadwigi Madejczyk, 
która uczestniczyła w wielu jarmarkach 

regionalnych, dożynkowych, czy przed-
świątecznych i zawsze prezentuje nad wy-
raz różnorodny zestaw swego rękodzieła. 
Są to nie tylko serwetki, bieżniki, ale też 
aniołki, kurki, kwiatki, koszyczki i wiele 
innych ozdób, a także koronkowe ręka-
wiczki, czy kołnierzyki. Trudno byłoby 
wymienić całą bogatą ofertę artystki, tym 
bardziej że mówi iż na zamówienie może 
sprostać wszelkim wymaganiom. 

Anna Zawadzak ze Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego podsumowała tą 
cykliczną imprezę, która po raz drugi mia-
ła miejsce przed amfiteatrem następująco: 
Porównując organizację tej wystawy z 
ubiegłym rokiem, to teraz było dużo lepiej, 
ponieważ nie było już takiego pandemicz-
nego strachu. Lokalizacja tej wystawy jest 
bardzo dobra, bo Park Kuracyjny stanowi 
bardzo dogodną infrastrukturę. Na rynku 
ta kumulacja wystawców nie dawała moż-
liwości odpowiedniego zaprezentowania 
się. Tutaj jest przestrzeń, dużo zieleni i 
pod tym względem jest to miejsce trafione. 
Tym bardziej w taki upalny dzień jak dziś. 
Można tutaj wypocząć, zjeść, kupić wiele 
na co dzień niespotykanych produktów i 
są miejsca parkingowe. Niestety nie ma 
dzisiaj wielu turystów, a mankamentem 
jest za mała reklama. Powinno być kilka 
banerów: przede wszystkim na rynku, bo 
tam przechodzi dużo osób, a także nad 

KOZI SER Z OLEJEM, KORONKOWA ROBOTA
W sobotę 14 sierpnia Park Kuracyjny przed amfiteatrem już od rana tętnił gwarem i regionalną muzyką, ale też wabił róż-
norodnością aromatów, a więc zachęcał do poznania niezwykłego wydarzenia, którym można było się napawać cały dzień, 
a komu było mało to także w niedzielę. 

Magdalena Dyło. Anna Gajdacz z dziećmi. Beata i Andrzej Malcowie.

Jadwiga Madejczyk. Irena Kluz z mamą i córką. Edyta Gomola.
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główną ulicą i u wejścia do amfiteatru oraz 
więcej reklamy w internecie.  

Trzeba przyznać, że wystawcy spodzie-
wali się większego zainteresowania i jak 
mówiono życzyli by sobie więcej takich 
klientów jak ja, bo kupiłam między inny-
mi: olej z wiesiołka, z gorczycy i lnianki 

rydzowej (wszystkie w ubiegłym tygodniu 
tłoczone), znakomity chleb żytni, a także 
coś wyjątkowego na odporność, cztery w 
jednym, czyli: mleczko pszczele, propo-
lis, pyłek kwiatowy i homogenat trutowy 
w miodzie akacjowym. Uwielbiam targi 
zdrowej żywności za niepowtarzalny 

klimat, wyjątkową ofertę świeżych towa-
rów i rozmowy z producentami. Kiedyś 
jeździłam w tym celu do Katowic, teraz 
ponad pięćdziesięciu producentów zapre-
zentowało się w naszym mieście. Szkoda, 
że tak niewiele osób to docenia. 

Lidia Szkaradnik

Grażyna Jeleń. Anna Mateja. Gabriela Pająk.

Gości zaprosiła Wanda Misiorz, właś-
cicielka najstarszego prywatnego sklepu 
spożywczego w Ustroniu, który obchodził 
30-lecie działalności. Na przyjęciu wszyst-
kie potrawy i napoje były za darmo, a w 
sklepie jak co dzień prowadzono sprzedaż, 
wszak po tylu latach pracy, właścicielka 
wie, że klient jest najważniejszy. Zaś klient 
wie, że „U Wandy” czekają go nie tylko 
starannie dobrany asortyment, ale też 
fachowa obsługa, miłe słowo, pogawędki 
o tym, co dzieje się w Ustroniu, bywa że 
i szansa, by wyżalić się na ten pieski świat. 
Jak mówi pracująca w sklepie od ponad 20 
lat Agnieszka Łukosz, ludzie są teraz bar-
dziej nerwowi, niż końcem lat 90., bardziej 
się śpieszą, szybciej denerwują. Bywa że 
narzekają na kolejkę, mimo iż stoi tylko 
kilka osób. Za to w marketach długie 

oczekiwanie do kasy im nie przeszkadza. 
Mimo sprawnej obsługi, czasem trzeba 
chwilkę poczekać, bo w małych sklepach 
znajdujemy inny rodzaj towaru. Nie ma na 
przykład mrożonych podpiekanych bułek, 
tylko prawdziwe pieczywo, a niektórzy 
klienci przychodzą po wybrany, dla nich 
najwspanialszy chleb. Wędliny, sery ku-
powane od sprawdzonych producentów 
nie leżą w folii miesiącami. Tylko dzięki 
dużej staranności, dbałości o klienta, 
życzliwemu słowu i trosce o ludzi niektó-
rym małym sklepom udaje się przetrwać. 
W Ustroniu pozostało ich bardzo niewiele.

Wanda Misiorz to człowiek instytucja. 
Oprócz tego, że prowadzi dobrze prospe-
rujący sklep, to udziela się też społecznie. 
Działała w Zarządzie Osiedla Ustroń Gór-
ny, jest członkiem Zarządu Chrześcijań-

skiego Stowarzyszenia Ekumenicznego. 
Sklep założyła ze swoim mężem śp. Janem 
Misiorzem – artystą ludowym, rzeźbia-
rzem, twórcą wyjątkowych drewnianych 
świątków, muzykantów, zbójników i gó-
rali, laureatem Srebrnej Cieszynianki, 
ratownikiem GOPR, który zmarł w 2007 r. 

Gdy powstał sklep pani Wanda praco-
wała jeszcze w wiślańskiej Gminnej Spół-
dzielni, którą uważa za najlepszy zakład 
pracy. Wspomina ze śmiechem, jak dzięki 
kontaktom zdobytym w GS-ie dotarła do 
cieszyńskiego Urzędu Celnego, w którym 
można było się zaopatrzyć np. w przejęte z 
przemytu alkohole. Było z tym trochę za-
chodu, bo trzeba było zdobyć specjalne ak-
cyzy w Bielsku-Białej, ale gra warta była 
świeczki, bo takich gatunków nie miał nikt 
w Ustroniu. Od celników zakupiła auto-
matyczne kasy, które również były pierw-
szymi tego typu urządzeniami w naszych 
sklepach. Gdy Wanda Misiorz przeszła na 
emeryturę, całą uwagę skupiła na sklepie, 
ale sama nie mogła go obsługiwać, więc 
zatrudniła panią Agnieszkę, która pracuje 
„U Wandy” do dziś. Właścicielka sklepu 
miała też nadzieję, że wesprze ją syn, gdy 
już podrośnie i zakończy edukację. Nie 
pomyliła się i biznes pozostaje rodzinny. 
Oprócz zajmowania się sklepem, pokoja-
mi gościnnymi i sprawami społecznymi, 
Wanda Misiorz zajmuje się też wnukami 
i to sprawia jej dużo radości. 

- Nie mogłabym tak długo prowadzić 
tego sklepu, gdybym nie lubiła ludzi – 
mówi z uśmiechem. – Wszyscy możemy 
mieć zły dzień, więc i klienci nie zawsze 
są do rany przyłóż. Czasem narzekają, cza-
sem się żalą, ale stanowimy swego rodzaju 
wspólnotę. Wspólnotę miejsca, w którym 
przyszło nam żyć. Dlatego tak ważne było 
dla mnie, by zaprosić mieszkańców, są-
siadów i współpracowników, żeby razem 
świętować. Dziękuję za to, że jesteście i 
oczywiście zapraszam do sklepu. Może 
uda się "przetrwać następne lata" mimo 
galopujących zmian gospodarczych.             

                                  Monika Niemiec

To były huczne urodziny – dwa grille, a na nich kiełbasy i krupnioki, piwo Noszak prosto 
z beczki, a przede wszystkim doborowe towarzystwo mieszkańców Ustronia, Brzegów, 
Poniwca i Ustronia Górnego, a do tego wielu wczasowiczów z pobliskich pensjonatów, 
spacerowiczów oraz dostawców. Zajrzał burmistrz Przemysław Korcz, dawni artyści 
Estrady Regionalnej „Równica”, były rozmowy, śpiewy i gra na trombicie. 

30. URODZINY „WANDY”
To nie tylko sklep, to miejsce spotkań i rozmów na tematy wszelakie.         Fot. M. Niemiec 
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Lato w pełni, a zatem jak tu nie korzystać z uroków przyrody? 
Jedni już dawno wędrują po kraju lub wybrali się za granicę, 
tym bardziej, że tegoroczne oferty ze względu na pandemię 
są  atrakcyjne, inni jeszcze planują wymarzone letnie wyjaz-
dy.  A zatem warto z fantazją krzyknąć „Hej, dogonię lato!” 
i wyruszyć w ulubione lub nieznane miejsca. Tymczasem 
ustroniaków, którzy dorosłe życie wiodą z dala od rodzinnych 
stron do Ustronia zawsze będzie prowadziła tęsknota i tutaj 
wśród bliskich spędzają najmilsze nie tylko wakacyjne chwile. 

Prof. Grażyna Kubica-Heller – z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego: Jak co roku większą część wakacji spędzam w Ustroniu, 
w domu, który postawiliśmy z mężem na działce rodzinnej 
mojej mamy pod Jelenicą. Jest to piękne miejsce nad potokiem 
Żabieniec z widokiem na Kopieniec i Małą Czantorię. Każdego 
roku gościmy znajomych z Krakowa, Warszawy, ale także z 
zagranicy. Pokazujemy im atrakcje Ustronia i okolic. Chodzimy 
w góry, albo przynajmniej wyjeżdżamy na nie samochodem lub 
kolejką linową. Odwiedzamy Muzeum Ustrońskie i inne cieka-
we miejsca, pokazujemy zabudowania dawnej Kuźni Ustroń i 
opowiadamy historię tutejszej industrializacji. Spotykam się też 
zawsze z tutejszą rodziną i przyjaciółmi przy ognisku w naszym 
ogrodzie, co na szczęście ciągle jest możliwe, bo na razie nie 
przeszkadza sąsiadom.

W tym roku ze względu na zdalny tryb pracy na wyższych 
uczelniach mogłam osiąść w Ustroniu już wcześniej i prowadzić 
zajęcia stąd jednocześnie zajmując się ogrodem. Był jeszcze 
jeden ważny powód: mieszkają tu teraz ze mną córka z mężem i 
rocznym synkiem, a mąż dojeżdża na weekendy. Młodzi pracują 
zdalnie, a ja się zobowiązałam zająć małym Edziem żeby mieć 
okazję pobyć z nim dłużej. Miałam też nadzieję, że po roku 
intensywnej pracy naukowej, fizyczny wysiłek dobrze mi zrobi. 
Najlepiej jest z nim wyjść na pół dnia, co czynię codziennie. I 
poznaję Ustroń na nowo pchając przed sobą dziecięcy wózek. 

Zwiedzam ustrońskie place zabaw, których jest kilka, ale na 
razie trafiłam tylko na jeden, który został przeznaczony dla małych 
dzieci. Znajduje się między kortami tenisowymi a barem Utropek. 
Ma bardzo ciekawe wyposażenie i estetyczne ogrodzenie, ale 
niestety prawie połowa urządzeń już nie działa jak trzeba. Dobrze, 
że przynajmniej jest sporo piasku. W centrum miasta są wygodne 
podjazdy i chodniki tak wykonane żeby można się poruszać z 
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wózkiem. Niestety poza centrum jest z tym gorzej. Najbardziej 
mnie denerwuje, że nie pomyślano o tym problemie na osiedlu 
Manhatan. Przejście stamtąd do dwupasmówki jest bardzo trudne. 

Z przykrością też konstatuję, że starych „chodników” już 
nie ma, przecięła je dwupasmówka i uniemożliwiła pieszą wę-
drówkę, którą latami wykonywaliśmy z rodzicami naszą trasą: 
z osiedla „Mariensztat” przy ulicy Cieszyńskiej, ścieżką wzdłuż 
potoczku koło zabudowań sióstr Boromeuszek, później koło 
ogrodnika Tatary i dalej prosto, potem do góry, przechodziło się 
potoczek na początku Wantułowego pola, potem znów do góry, 
koło ich domu, przechodziło się drogę i dalej, koło Szarców aż 
się dochodziło na miejsce: na nasze „ranczo”, jak „tyn kónsek 
pola” nazywał mój ojciec. Pokonywałam tę trasę jeszcze z moimi 
dziećmi dwadzieścia kilka lat temu. Teraz już to jest niemożliwe. 
O „chodnikach” pisał Jan Szczepański jako o ważnej instytucji - 
wydeptali je nasi przodkowie i nimi należy chodzić, by nie deptać 
trawy. No cóż, czasy się zmieniają. Teraz się jeździ samochodami, 
więc chodniki są niepotrzebne. Chyba, że się chce pojechać z 
wózkiem na spacer.

Andrzej Nowiński – prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwo-
ju Ustronia: Plany na wakacje u mnie w zasadzie od kilku lat są 
identyczne. Zimą są to w ostatnich kilkunastu latach zawsze narty 
biegowe, bo ten piękny sport zupełnie mnie pochłonął. Wakacji 
letnich w zasadzie nie mam, bo w tym czasie najważniejsza jest 
praca przy organizacji wyścigów oraz przy organizacji wyciecz-
kach z przewodnikiem. We wszystkie weekendy lipca i sierpnia 
wspólnie z koleżanką prowadzimy wycieczki z cyklu „Z BUTA 
I NA DWÓCH KÓŁKACH”, a z całą dużą ekipą organizujemy 
edycje międzynarodowego cyklu „UPHILL MTB BESKIDY” 
(24 lipca wyścig w Brennej na Błatnią, 7 sierpnia z Bystrzycy 
na Ostry, 8 sierpnia z Wędryni na Czantorię i 21 sierpnia z 
Ustronia na Równicę). A więc wszystkie wakacyjne weekendy 
mam zajęte, a na urlop  pojadę dopiero na początku września 
na rowery, bo jakże by inaczej. Jeśli nie mam zbyt wiele czasu, 
to wybieram się w moje ulubione miejsce, czyli na pogranicze 
austriacko-czeskie, na południowe Morawy, czyli kraj starych 
zamków, pięknych krajobrazów, region winnic i przyjaznych 
ludzi oraz rewelacyjnych tras rowerowych. Gdybym miał trochę 
więcej czasu, a nie tych osiem dni, to pojechałbym w te rejony 
górskie, które również bardzo lubię, czyli Alpy, rejon Niskich 
Taurów lub południowy Tyrol, a jeśli trasy bardziej płaskie – to 
na pewno Polska północno-zachodnia, czyli Pojezierze Drawskie, 
skąd również mamy bardzo miłe wspomnienia. Mamy też inne 
nietypowe miejsca, które bardzo lubimy, a których raczej nikt 
nie kojarzy z rowerami, czyli na przykład Węgry i Góry Buko-
we, Matra, Zempelen. Tam też są świetne trasy rowerowe, ale 
ze względu na organizację wyżej wspomnianych imprez muszę 
ograniczyć plany wyjazdowe. Jeżdżę z żoną i przyjaciółmi, z 
którymi wspólnie organizujemy wyścigi rowerowe i prowadzimy 
szkołę narciarstwa biegowego, no i oczywiście mam jeszcze 

Wakacje na rodzinnej działce pod Jelenicą.

Na rowerowych wyprawach humor zawsze dopisuje.
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

kilku przyjaciół z bardzo dawnych czasów, którzy przyjeżdżają 
i uczestniczą w naszych ustrońskich imprezach. 

Klaudyna Piechocka  - mgr nanoinżynier po Politechnice 
Wrocławskiej:  We Wrocławiu, gdzie mieszkam od  10  lat nie 
mam gór, więc po powrocie do rodzinnego miasta bardzo często 
wędruję w góry. Za górami tęsknię i bardziej z nich korzystam, 
niż w czasie gdy miałam je na co dzień. Dawniej wyciągnąć 
mnie na Czantorię to był problem, a teraz jestem naprawdę za-
dowolona, że mogę sobie zrobić taką fajną wycieczkę, więc moja 
miłość do gór zrodziła się dopiero po wyjeździe z Ustronia. Do 
tej przyjaźni z górami przyczyniło się to, że nie muszę jak daw-
niej codziennie biegać na autobus z górki, a do domu pod górkę. 

 Do Ustronia staram się przyjeżdżać raz w miesiącu, a ostatnio 
miałam taki ciekawy projekt, bo chciałam wykonać manekina 
krawieckiego na własne wymiary ponieważ ostatnio moją pasją 
jest krawiectwo, więc z pomocą Mamy i Dziadka realizowaliśmy 
ten projekt. Wówczas nie byłam na urlopie, tylko pracowałam 
zdalnie, korzystając z pięknej pogody w ogrodowym pawilonie z 
dziadkowym „kącikiem zadumy „ pełnym wszelkiej roślinności. 
I to było super! Lubię spacery nad Wisłą i korzystanie z psiego 
parku. Bardzo jestem pod wrażeniem jak się zmienił bulwar nad 
Wisłą. Tam teraz jest bardzo fajnie. Kiedyś jak się tam szło, to 
było tak zarośnięte, że człowiek nie wiedział, że idzie nad rzeką. 
Teraz jest naprawdę elegancko i dość dużo miejsc do wypoczyn-
ku. A jeśli chce się trochę uciec od tych ustrońskich tłumów 
weekendowych, to jeszcze pozostaje szlak w stronę Polany.  

Z pewnością jeszcze przyjadę podczas wakacji do rodziny, ale 
na razie nie są to plany jakoś zadecydowane. Ja postępuję raczej 
spontanicznie, niespecjalnie planuję, a po prostu wsiadam w auto 
i jadę. Oczywiście tęsknię za bliskimi, bo jestem bardzo blisko z Blisko rodzinnego domu z kochanym psiakiem. 

Park Lazarów to efektowne miejsce wypoczynku w centrum 
naszego miasta, a w wakacyjne soboty popołudniową porą jest 
tam najwięcej spacerowiczów i odpoczywających wokół fontan-
ny. A zatem o godzinie 16. 00 czeka na zgromadzonych muzyczna 
atrakcja, co stało się tego lata już pewną tradycją. Podczas kilku 
ostatnich występów popularyzowano młodych muzyków ziemi 
cieszyńskiej i oto w sobotę 14 lipca  nastąpiło wielkie zaskocze-
nie. Wśród róż i szumu wody w tle zagrał znany pianista, który 
koncertował na wielu scenach muzycznych w kraju i za granicą 
prof. Michał Korzistka. Artysta ten był dyrektorem Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a że jest zaprzy-
jaźniony z zamieszkałymi w naszym mieście absolwentami 
Wydziału Artystycznego, toteż gościł już w Ustroniu, przysłuchi-
wał się jednemu z lipcowych występów swoich wychowanków 
i zgodził się na plenerowy koncert. W ubiegłą sobotę można było 
wysłuchać utworów Chopina, Schumana, Beethovena, Claude'a 
Debussy'ego oraz kompozytora współczesnej muzyki poważnej 
i jazzowej z Rybnika Jacka Glenca zaprezentowanych na pianinie 
elektrycznym.                               Tekst i foto: Lidia Szkaradnik

PROFESOR W PARKU

rodzicami i z dziadkami.  Z Tatą trochę rzadziej się widuję,  bo 
on także pracuje poza Ustroniem . Też na pewno za nim tęskni. 
Jak jesteśmy razem to mile wspominamy imprezy organizowane 
przez Tatę takie jak „Gitaryn”, pływanie na byle czym”, „siło-
wanie na rękę” i inne organizowane przez miasto, w których 
uczestniczyliśmy rodzinnie lub w których pomagałam Tacie.

Tak myślę i pewnie tak myślą moje koleżanki i koledzy, któ-
rych wielu mieszka i pracuje poza Ustroniem, że miasto gdzie 
spędziliśmy nasze dzieciństwo na zawsze pozostanie w naszych 
sercach i że zawsze będziemy tu chętnie wracali  i żywo będziemy 
reagowali na każdą wzmiankę w mediach o naszym mieście i o 
jego mieszkańcach, którzy odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach. 

                                              Opracowała: Lidia Szkaradnik
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CZWARTEK - NIEDZIELA 19-22 sierpnia 
Strefa Księcia Noszaka w Parku Kuracyjnym 
(konkursy, zabawa taneczna, strefa gastronomiczna)

PIĄTEK 20 sierpnia
godz. 19.00 Amfiteatr 
 *Zakończenie festiwalu szachowego „Szachy w Ustroniu łączą  
 pokolenia”, gość specjalny: Garii Kasparow
 * Koncert The Backwards (impreza niebiletowana)
godz. 21.00 Park Kuracyjny 
 * Zabawa z Noszakiem do białego rana

SOBOTA 21 sierpnia
godz. 15.00 Amfiteatr
 * Koncert zespołu DER „Równica”
 * Jubileusz Miast Partnerskich: Neukirchen-Vluyn - Ustroń
 * Koncert zespołu EL „Czantoria”
godz. 19.00 Bulwary nad Wisłą
 *30. Romantyczny Bieg Parami, godz. 16.30-19.00 zapisy (wpisowe  
 30 zł od pary), godz. 19.30 start
godz. 20.00 Amfiteatr 
 * Występ kabaretu Paranienormalni (bilety: biletyna.pl)
 * Koncert Zespołu Liber & InoRos (bilety: biletyna.pl)
godz. 11 Park Lazarów 
 *Start ostatniego etapu UPHILL MTB BESKIDY`2021, przejazd  
 honorowy bulwarami i wyścig na Równicę
godz. 15.00 Rynek
 *Uroczyste zamknięcie UPHILL MTB BESKIDY`2021

NIEDZIELA 22 sierpnia
godz. 14.00-18.00 Park Kuracyjny
 * Holi - Festiwal Kolorów, animacje dla dzieci
godz. 20.00 Amfiteatr 
 * Koncert zespołu Big Cyc (bilety: biletyna.pl)
Od piątku bilety można też kupować w kasie Amfiteatru. Cena biletu 
jednodniowego: 50 zł, cena karnetu dwudniowego: 80 zł.

(dok. ze str. 8)
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Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Rynek 4 są czynne: 

poniedziałek 8-15, wtorek 8-15, środa 11-18, czwartek nieczyn-
ne, piatek 8-15, sobota 8-12 (oddział dla dzieci nieczynny)

BIBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Ryszard Ćwirlej 
„Niebiańskie 

osiedle”
Chcesz znaleźć spokój i ciszę? 
Chcesz w tym zwariowanym 
świecie trafić do wymarzonego 
miejsca, w którym otoczą cię 
życzliwość, miłość i ciepło 
płynące wprost z serca? Każ-
dy ma prawo do zasłużonego 
odpoczynku po ciężkiej pracy. 

Magdalena Witkiewicz 
„Srebrna łyżeczka” 

Technika Kintsugi, sztuka naprawy porcelany, przypo-
mina nam o tym, jak bardzo krucha jest miłość. Ale 
jeżeli bardzo się staramy, to wszystko można posklejać 
na nowo. Oto fragment mojej historii, kawałek świata, 
o którego istnieniu nie miałam pojęcia. To także opo-
wieść o kilku innych osobach, dzięki którym jestem, 
jaka jestem. Kiedyś ktoś pokazał mi, że można wyjść 
ze swojej skorupy i zacząć żyć inaczej. Ktoś przetarł 
zabrudzoną szybę i dzięki temu zobaczyłam zupełnie 
inny świat. 
Pewnego dnia Lidia dostaje list od tajemniczej 
kobiety, która przedstawia się jako przyjaciółka 
rodziny. Chce jej przekazać spadek. Niczego więcej 
nie wyjaśnia. Kim jest ta kobieta? Dlaczego tak jej na 
tym zależy?  Do kogo należą piękne, srebrne łyżeczki 
odnalezione w starym pudełku? Lidia powoli odkrywa 
tajemnicę, która wywraca jej życie do góry nogami. 
Tajemnicę, dzięki której odnajduje spokój i szczęście. Ale przede wszystkim odpowiedź 
na pytanie, co, a właściwie kto, jest dla niej najważniejszy. I ile trzeba poświęcić, by 
odnaleźć tę jedyną, prawdziwą miłość.

Ty również możesz mieć to wszystko na wyciągnięcie ręki. 
Niebiańskie Osiedle czeka na ciebie. Czy można sprzeda-
wać miejsca w niebie? Czy ktoś skorzysta z takiej oferty? 
Ile to kosztuje? Czy to uczciwe? Moralne?

 

Szanowni Czytelnicy! Przypominamy, że Filia nr 2 w Sanatorium „Równica” jest czynna we wtorki i czwartki  w godz. 8.00-15.00. 
Zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru i polecamy nowości, które wypożyczą Państwo w Bibliotece na Równicy:

Tego lata deszcz pada dość często, ale urodzaje działkowców są 
wyjątkowe, od okazałych ziemniaków począwszy po wszystkie 
nad podziw dorodne warzywa. Niejeden miłośnik własnych upraw 
opływałby w dostatki, ale wrogiem numer jeden niemal wszystkich 
warzyw są znienawidzone przez ogrodników ślimaki, a jest ich w to 
mokre lato nadzwyczaj dużo, więc mimo prowadzonej od wielu lat 
walki z nimi  - nie ma na nie mocnych. Wśród wystawców i nabyw-
ców towarów na targowisku ślimaki są najbardziej nośnym tematem 
i wydaje się, że emocje zauważane podczas tych dyskusji jak z nimi 
walczyć prześcigają nawet pandemię i szczepienia. 

Zapytałam grupę pań, które co piątek sprzedają warzywa i jajka: jak 
to robią, że mają tak piękną zieleninę bez charakterystycznych dziur 
dokonanych przez te żarłoczne stworzenia. Okazało się, że znajome 
ogrodniczki też zawzięcie walczą ze ślimakami, a do sprzedaży ofe-
rują wszystko to, czego nie zdążyły one jeszcze dorwać, zaś jarzyny 
z widocznymi śladami żerowania przeznaczają na potrzeby domowe. 

Ślimaków skutecznie wytępić się nie da, ale trzeba walczyć 
z nimi bez ustanku na wiele sposobów, by zminimalizować szkody 
na grządkach. Podczas rozmowy na ten temat, niektórzy się zatrzy-
mywali słuchając, inni przedstawiali swoje metody.  Jeden pan był 
wyjątkowo wzburzony i stwierdził stanowczo: „Jo tym bestyjóm nie 

popuszczym! Co wieczór chodzym z takim szpikulcym i żodnego 
howada nie pominym. Mómy sporóm działke za dómym, ale mu-
szym pore razy przyńś, bo fórt sie pokazujóm. Każdego zaharatóm, 
a zoglóndóm aji pod wiynksze liści, bo mie już sztrasznucnie zeźliły. 
Mómy nowy namiot foliowy na pomidory, bo jak my ich sadzili na 
grzóndce, to zawsze jakosi choroba na nich przyszła, ale ty potwory 
też chyciły mi sie pomidorów, a wylazujóm po krzokach, nawet 
powyżej metra”.  Starsza pani wtrąciła się do rozmowy: „Jo móm 
miękóm noture i nie poradzym tak zabijać, zostawióm to małżónko-
wi. On ich zbiero do wiadra i potym soli, a jak zginą to wyciepuje na 
taki hasiok  za naszym ogródkym”. Znany z ekologicznych upraw 
Władysław Szalbot zwierzył się, że układa wokół grządki deski 
i pod nimi ślimaki gromadzą się w dużej ilości, a potem je niszczy, 
natomiast jego żona dodaje, że mniejsze sztuki chętnie zjadają kury 
i że jest to zdrowy pokarm, bo przecież ślimaki zjadają wszystko co 
najlepsze. No cóż, pozostawiam to bez komentarza. 

Wypowiadało się jeszcze kilka osób. Jedna ogrodniczka stwier-
dziła, że przecina tych znienawidzonych intruzów nożem i zostawia 
na miejscu, by następne zobaczyły co ich czeka i odeszły, inna pani 
z kolei podkreślała, że nie chce zanieczyszczać sobie gleby tym 
obrzydlistwem, więc je zbiera do wiadra (a codziennie naliczy nawet 
ponad setkę) potem je soli i wyrzuca gdzieś poza swoją posesję. 

Z ożywionej rozmowy wynikało, że  trzeba co dzień walczyć ze 
ślimakami, najlepiej rano i wieczorem.  Działkowcy stosują różne 
preparaty ekologiczne i nieekologiczne, które można nabyć w sklepie 
ogrodniczym, inni polecają piwo, w którym chętnie się one gromadzą 
i topią. Trociny, skorupki jaj, popiół, wapno, soda też dają jakieś efek-
ty, to takie półśrodki tylko na suchą pogodę. Konieczne jest częste 
koszenie trawników i usuwanie chwastów z grządek, gdyż ślimaki 
w słoneczny dzień chowają się w cieniu i różnych zakamarkach, 
a żerują przede wszystkim rano i wieczorem lub po deszczu (gdy 
pada to się zawsze skryją). 

Okazało się jednak, że są tacy szczęściarze w naszym mieście, 
którzy nie mają ślimaków wcale, a do nich należą państwo Marku-
zelowie z ul. Kościelnej.  Pan Edward uprawia sałatę, cukinię, czy 
dynie i ziemniaki, lecz ślimaki ich działki nie lubią. Tłumaczył to 
sobie w ten sposób, że co roku wiosną nawozi glebę gnojem od kur 
i gołębi, który jest bardzo silny i ma dużo azotu, więc być może tego 
one znoszą, lecz ja stosuję też taki nawóz, a ślimaków mam mnó-
stwo. Następna hipoteza tej zagadki jest taka, że zagony znajdują się 
w naturalnym obniżeniu i często podczas ulewnych deszczy są zale-
wane, a ślimaki lubią wilgoć, lecz boją się wody. Cóż tylko można 
pozazdrościć, bo jednak niemal na wszystkich działkach ślimaki 
żerują w zastraszających ilościach. Jeśli więc są jeszcze jakieś sku-
teczne sposoby, by je przechytrzyć, prosimy o podzielenie się tymi 
doświadczeniami.                              Tekst i foto:    Lidia Szkaradnik

NIE MA MOCNYCH
W piątek, nawet mimo deszczu, na targ wybiera się wielu 
ustroniaków. Wiadomo, sezon w pełni, więc jedni kupują 
ogórki, inni swojskie mleko czy sery, jeszcze inni warzywa i 
jajka od zaufanych sprzedawczyń. Co prawda, sporo osób ma 
przydomowe grządki, lecz wszystkiego nie sposób uprawiać, 
więc zainteresowanie warzywami z działek znanych wszystkim 
ogrodniczek jest zawsze duże. 
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Po naszymu...
Witejcie moji mili

Hyc strasznucny fórt nas nawiedzo, tóż staróm sie wy-
chodzić z chałupy wczas rano, a potym zaś jak trzeja to już 
na śćmiywku.  Prowie każdy dziyń sie szmatlym tam i haw, 
a widzym, że insi też przistowajóm na ceście ze znómymi  
i fulajóm, bo przeca muszóm sie kapke wygodać, jak telkowny czas 
siedzieli po chałupach. Łoto w pióntek szłach z dwóma taszkami 
na torg po towar, bo tam dycki kupujym dómowe mlyko na kiszke, 
nale też ziymnioki łod gazdów, tóż kole koszy na śmieci stoły dwie 
kamratki, moji znóme, a potym szmatłałach sie doś dłógo po tym 
torgu, z każdym znómym cosik żech przegodała, połoglóndałach 
rozmaity towar i jak żech szła sfuczano z pełniutkimi taszkami 
naspadek, to ty potwory fórt tam stoły i godka sie jim nie koń-

czyła. Aż dziw, że jich nie przegnoł tyn strasznucny smród z tych 
kontynerów na śmieci, bo doprowdy stoły doś blisko, ale to jich 
tłumaczy, że tam był ciyń, bo jak słóńce hajczy to przeca długo 
żodyn nie wydzierży. 

 Tak sie dziwóm po ludziach i zdo mi sie, że po tej pandymi (a 
ta chrómsko potwora jeszcze przeca sie łod nas nie wyniósła) 
niejedyn emeryt je ganc dziwoki. Móm takóm sómsiadke, kiero łod 
roku fórt cery do chałupy nie puszczo, jyny spotykajóm sie przed 
blokym (łobie w maseczkach, bo łostrożności nigdy nima za moc. 
Ta cera je sklepikorkóm tóż mama isto sie boji, coby tego cowida 
nie przismyczyła ji do chałupy. Jo łóńskigo miesiónca jak  były 
ty mecze toch mało kiedy tam sie podziwała do telewizora, ale 
jak żech zozdrziła na tyn finał i na tych kibiców, taki strasznucne 
tłumy młodych ludzi, co byli we Włochach radzi z wygranej, a w 
Anglii wściekli z przegranej, tóż pomyślałach, że ta sómsiadka 
przesadzo z tóm łostrożnościóm, a ci młodzi do przesady nic se 
z tego choróbska nie robióm, a przeca nie wiadomo co to jeszcze 
z tego bydzie.                                                            Staro ustrónioczka

MINĘŁO 20 LAT
Dokładnie 29 lipca 2021 r. zorganizowano 

uroczystość związaną z tą rocznicą, w której 
uczestniczyły delegacje z całego kraju. Pierw-
sza część odbyła się na miejscu wiecznego 
spoczynku Edwarda Gierka czyli przy grobie 
znajdującym się na cmentarzu przy ul. Zuzan-
ny w Sosnowcu, natomiast druga w Fabryce 
Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej, gdzie 
zostały pokazane zwiastuny filmu „GIEREK”, 
a także widzowie mieli okazję wziąć udział w 
panelu dyskusyjnym z udziałem odtwórców 
głównych postaci - Michała Koterskiego 
(rola Edwarda Gierka) i Rafała Zawieruchy 
(rola Piotra Jaroszewicza). Wśród przybyłych 
był także producent kreatywny, scenarzysta 
i reżyser w Global Studio, Janusz Iwanowski.

O godz. 14.00 tłum sympatyków Edwarda 
Gierka zebrał się na cmentarzu przy ul. Zuzan-
ny, aby jak co roku oddać hołd I sekretarzowi. 
Prowadzenie powierzono organizatorowi 
Maciejowi  Gadaczkowi – przewodniczącemu 
Miejskiej Komisji Historycznej „Pokolenia”, 
który gorąco i serdecznie przywitał wszystkich 
zebranych, a wśród nich oficjalnych gości. 
Przedstawił w skrócie życiorys bohatera 
spotkania. Kolejno przemawiali: prof. Paweł 
Bożyk  - doradca finansowy Edwarda Gierka 
w latach 70. XX wieku, europarlamentarzysta 
Marek Balt, Jerzy Woźniak, Kazimierz Zgoła, 
Stanisław Guzik i syn, prof. Adam Gierek. 
Wśród uczestników był obecny Włodzimierz 
Czarzasty, przewodniczący SLD Lewica Ra-
zem.    Ostatnim punktem pierwszej części 
programu było składanie kwiatów na mogile 
wielkiego Polaka. W imieniu Ustronia wią-
zankę złożyli: emerytowany naczelnik miasta, 
Benedykt Siekierka wraz z byłym burmi-
strzem i posłem na sejm RP, Janem Szwarcem 
z towarzyszeniem Marii Porusiewicz.

Drugą część uroczystości, która miała 
miejsce w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie 
Górniczej stanowił panel dyskusyjny pt. 
„Filmowa opowieść”. Zagajenia dokonał 
dyrektor Muzeum „Sztygarka”, Arkadiusz 
Rybak, a na wstępie wystąpiła prezes PTH 
Oddziału Zagłębia Dąbrowskiego, dr hab. 
Bożena Czwojdrak.  Po obejrzeniu archiwal-
nych fragmentów z życia Dąbrowy Górniczej 
i Huty”Katowice” okiem kamery TVP Kato-
wice, nadszedł czas na projekcję zwiastunów 
najnowszego filmu historyczno-autobiogra-
ficznego „Gierek”. Na dobrze przygotowane 
pytania prowadzącego panel, Michała Syska,  
bardzo ciekawie odpowiadali głównie:  pro-
ducent - Janusz Iwanowski, aktorzy - Michał 
Koterski i Rafał Zawierucha, autor książek 
o politykach – Mariusz Głuszko, współsce-
narzysta - Rafał Woś oraz  syn - prof. Adam 
Gierek. Kilka pytań zadali również widzowie. 
Okazuje się, że znaczna część Polaków nie 
ma pojęcia o bardzo trudnych momentach 
egzystencjalnych Edwarda Gierka, np. dzięki 
komu został internowany, w jakich niegodzi-
wych warunkach przebywał, kto pozbawił 
go polskiej emerytury oraz odznaczeń, kiedy 
wyrzucony został z szeregów PZPR i tak dalej. 
Prof. Adam Gierek bardzo stara się odkłamać 
historię tamtych lat, przywrócić dobre imię 
Ojca, bo na to w całej pełni zasługuje. Zawsze 
należy pamiętać, że Edward Gierek zastał 
Polskę o słabej kondycji gospodarczej, a pozo-
stawił kraj uprzemysłowiony. Spłacone dawno 
długi, które stale zostają mu przypisywane są 
niczym w porównaniu do zadłużenia, do któ-
rego doprowadzili rządzący po transformacji 
ustrojowej. Jego dekada została w sposób 
nieelegancki przerwana, o  czym traktuje 
wiele ciekawych wydawnictw, publikacji oraz 

artykułów prasowych. Włodarze i mieszkańcy 
Sosnowca starają się o powrót do nazwania 
ronda  imieniem Edwarda Gierka, jak również 
podjęli inicjatywę postawienia jego pomnika. 

Premiery kinowe filmu „Gierek” odbywać 
się będą od 15 października br. Będąc uczest-
niczką tego jubileuszowego wydarzenia, 
przeprowadziłam rozmowę z producentem 
Januszem Iwanowskim, proponując zorga-
nizowanie podobnego panelu dyskusyjnego 
w Ustroniu. O ile pandemia w niczym nie 
przeszkodzi, temat jest otwarty i możliwy 
do zrealizowania tym bardziej, iż fragmenty 
filmu kręcone były w naszym mieście, które 
przez prawie ostatnich 20 lat życia Edwarda 
Gierka stało się jego małą ojczyzną na ziemi 
cieszyńskiej.                               Elżbieta Sikora

B. Siekierka i J. Szwarc podczas składania 
kwiatów na grobie E. Gierka.
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KRADZIEŻ
 POŻAR

WYPADEK
11 sierpnia o godz. 14 na ul. Katowickiej 

41-letni mieszkaniec Istebnej kierujący sa-
mochodem ciężarowym nie zachował na-
leżytej odległości od jadącego przed nim 
Mercedesa kierowanego przez 46- latka. 
W kolizji nikt nie ucierpiał. Tego samego 
dnia na ul. Partyzantów skradzione zostały 
dwie tablice rejestracyjne. Najczęściej 
kradzieży tej dokonuje się, aby później re-
alizować kolejne przestępstwa podszywa-
jąc się pod właściciela owych rejestracji.  
13 sierpnia o godz 12.10 na ul. Cieszyń-
skiej w płomieniach stanęło Audi. Na 
miejsce przybyli strażacy, którzy ugasili 
pojazd. Właścicielowi odebrany został 
dowód rejestracyjny, gdyż okazało się, że 
nie posiada on obowiązkowego przeglądu 
technicznego.                                    (kfz)

Fot. Cieszyn i okolice
informacje drogowe

„Po przeanalizowaniu wstępnego projektu 
rozbudowy i budowy nowego śladu drogi 
wojewódzkiej nr 941 na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Brody w Ustroniu do mostu nad 

rzeką Wisła w Wiśle Obłaziec stwierdzamy, 
iż proponowane w dokumencie rozwiązania 
w granicach administracyjnych miasta Ustroń 
drastycznie obniżają poziom bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym oraz pieszym. Niedo-
puszczalnym jest aby w XXI wieku stosować 
rozwiązania zakłócające komunikację w mie-
ście, potęgujące poziom niebezpieczeństwa 
zarówno dla mieszkańców jak i turystów bę-
dących korzystać z nowo wybudowanej drogi. 
Zwracamy tu uwagę zwłaszcza na kolizyjne 
skrzyżowania dróg lokalnych z wielopasmową 
projektowaną drogą wojewódzką. W przeszło-
ści na takich skrzyżowaniach np. w rejonie ul. 
Dominikańskiej w Ustroniu dochodziło do 
wielu wypadków śmiertelnych. Budowa wielu 
takich skrzyżowań w innych rejonach miasta 
jest niewytłumaczalna.

Nasze uwagi podzieliliśmy na trzy bloki. 
W pierwszym skupiliśmy się na rozwiązaniach 
komunikacyjnych poszczególnych skrzyżo-
wań, w drugim na komunikacji pieszo-rowe-
rowej, w trzecim na komforcie akustycznym. 
Proponowane rozwiązania komunikacyjne:

– Skrzyżowanie z ul. Cieszyńską budowa 
prawoskrętu od północnej strony DW 941 
w kierunku Ustroń Goje

– Skrzyżowanie z ul. A. Brody – komunika-
cja bezkolizyjna w ciągu ulicy A. Brody pod 
ulicą Katowicką wraz z chodnikiem. Wyjazd 
z ulicy Brody na ulicę Katowicką zamknięty. 
Ulica Brody skomunikowana z ulicą Katowi-
cką poprzez projektowaną ulicę Pod Skarpą i 
ulicę Cieszyńską. 

– W proponowanym projekcie nie uwzględ-
niono braku komunikacji ulicy Wierzbowej 
od strony zachodniej z ulicą Jelenica. Ko-
nieczność budowy łącznika ulicy Wierzbowej 
z ulicą Jelenica

– Zamknięcie skrzyżowań z ul. Drozdów, 
Lipowej, Akacjowej. Budowa drogi równo-
ległej do DW 941 po jej zachodniej stronie, 
zbierającej ruch z ulicy Drozdów, Lipowej 
oraz Akacjowej oraz umiejscowienie poniżej 
przedstawionego węzła komunikacyjnego 
w rejonie ulicy Lipowej lub Akacjowej. Za-
proponowany węzeł bezkolizyjny zapewni 
bezpieczną komunikację z ul. Drozdów, Lipo-
wej oraz Akacjowej do centrum miasta. Będzie 
on stanowić jedyny łącznik z nowo projekto-
waną drogą przy jednoczesnym zamknięciu 
wjazdów na drogę wojewódzką z w/w ulic. 
Jest to rozwiązanie bezpieczne zarówno dla 
mieszkańców tych ulic jak i dla kierowców 
jadących DW 941 tranzytem przez Ustroń.

– Skrzyżowanie ulicy Katowickiej z 3 Maja 
Wybudowanie bezkolizyjnego dwukierun-

kowego przejazdu wraz z chodnikiem ul. 3 
Maja pod DW 941 z równoczesnym zamknię-
ciem możliwości wjazdu na DW 941 i zjazdu 
z DW 941 na tym skrzyżowaniu.

Zmiana przekroju jezdni z dwujezdniowej 
czteropasmowej na jedno jezdniową trzypas-
mową powinna być wykonana przed skrzy-
żowaniem ulicy Katowickiej z ulicą 3 Maja. 
Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie 
prędkości samochodów jadących z Katowic, 
kierujących się na projektowany wlot zachodni 
(3+600) czyli na parkingi pod wyciąg na Czan-
torię co znacznie poprawi bezpieczeństwo na 
drodze. Zwężenie DW 941 przed ul. 3 Maja 
obniży też koszty budowy obiektu mostowego 
nad ul. 3 Maja ze względu na zmniejszenie 
jego wielkości.

We wstępnym projekcie w punkcie 10 
zaproponowanych rozwiązań jest napisane 
relacja w kierunku południowym realizowana 
poprzez skrzyżowanie 8 z ul. Akacjową. 

Nie istnieje od strony wyciągu połączenie 
ulicy 3 Maja z ulicą Akacjową. 
Komunikacja pieszo-rowerowa:

Budowa bezkolizyjnych przejść dla pie-
szych i rowerzystów

W poprzednim numerze GU przedstawiliśmy koncepcję przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 941 na terenie Ustronia, przygotowaną przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, która była przedmiotem dyskusji na zebraniu mieszkańców 5 sierpnia. Wcześ-
niej omówił ją dr hab. inż. Marcin Staniek. Koncepcja zakłada m.in. zamknięcie 
skrzyżowania z ul. Myśliwską, Lipową oraz budowę drugiej dwupasowej jezdni. 
Nie zgadzają się na to mieszkańcy, a radni: Jadwiga Krężelok, Sławomir Haratyk, 
Paweł Sztefek, Piotr Roman, Damian Ryszawy oraz przewodniczący Zarządu Osiedla 
Polana Roman Zorychta wystosowali w tej sprawie pismo do burmistrza Ustronia 
Przemysława Korcza. Gazeta Ustrońska zwróciła się z pytaniami do rzecznika ZDW 
Ryszarda Pacera z pytaniami m.in. o realność realizacji tej koncepcji, jej koszt, 
wywłaszczenia i ewentualne procedury, które zostały podjęte. Odpowiedź nie do-
tarła do nas przed zamknięciem tego numeru, mamy nadzieję, że będziemy mogli 
ją zamieścić w kolejnym numerze. Tymczasem w piątek 20 sierpnia o godz. 18 
w strażnicy OSP Polana odbędzie się zebranie założycielskie stowarzyszenia, które 
ma działać na rzecz bezpieczeństwa na DW941. Powyżej zdjęcie przykładowego 
fragmentu koncepcji, obrazujące, jak ma wyglądać skrzyżowanie nad Manhatanem. 
Poniżej treść pisma do burmistrza. Roman Zorychta podkreśla, że gdyby zrealizo-
wane zostały przedstawione postulaty, budowanie drugiej jezdni straciłoby sens 
i pozwoliłoby zaoszczędzić dużo pieniędzy.                                     Monika Niemiec

ROZWIĄZANIA 
ZAKŁÓCAJĄCE
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Tomasz Gomola.               Fot. KS Kuźnia
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Jak co roku w wakacje letnie dzie-
ci i młodzież klubu sportowego SRS 
Czantoria Ustroń uczestniczyły w obozie 
kondycyjnym. W tym roku obóz odbywał 
się na terenie Ośrodka Przygotowań Olim-
pijskich w Wałczu. Ośrodek położony jest 
nad jeziorem oraz posiada bardzo rozbu-
dowaną infrastrukturę sportową. Bogata 
oferta ośrodka oraz sprzyjająca pogoda 
umożliwiły zrealizowanie pełnego planu 
treningowego.

Od wczesnych godzin porannych do 
wieczora dzieci miały zapewnione zajęcia. 

Treningi kondycyjne i wytrzymałościowe 
były przeplatane zajęciami regeneracyjny-
mi i relaksującymi.  Jazda na rowerze, in-
terwały,  biegi długodystansowe, triatlon, 
narty wodne, kajaki, siłownia, crossfit, 
basen, streching, tenis oraz inne zajęcia 
pozwoliły na doskonalenie kondycyjne 
organizmów dzieci w czasie wakacji, a 
dalsze regularne treningi zbudują formę 
przed zbliżającym się sezonem zimowym.

Kolejny obóz zorganizowany przez 
SRS Czantoria  zaliczamy do udanych! 

Szczególne podziękowania dla Kadry 

CZANTORIA TRENOWAŁA NAD JEZIOREM
Trenerskiej naszego klubu, za opiekę 
i profesjonalne przeprowadzenie specja-
listycznych  treningów ukierunkowanych 
– Patrycji Polak, Pawłowi Polakowi oraz 
opiekunowi Kindze Pilich. Podziękowa-
nia kierujemy również w stronę   pozosta-
łych osób i Sponsorów  zaangażowanych 
w organizację obozu!

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci 
do dołączenia do sekcji narciarskiej na-
szego klubu! Więcej informacji na www.
srsczantoria.pl      

Zarząd SRS Czantoria

Drużyna Klubu Sportowego Kuźnia 
Ustroń, prowadzona przez trenera Mate-
usza Żebrowskiego została wzmocniona 
dwoma nowymi zawodnikami. Rywali-
zację w ustrońskiej bramce wzmocni 
21-letni Patryk Pawela, który jest wy-
chowankiem Górnika Libiąż, jednak do 
Ustronia trafił na zasadzie transferu 
definitywnego z drugoligowego KKS-u 
1925 Kalisz. Na drugim biegunie boiska, 
a więc w ataku, występować będzie 
Tomasz Gomola. Czeski napastnik grał 
w poprzednim sezonie na trzecioligo-
wych boiskach reprezentując barwy 
klubu z Rybnika.

– Dla ulicy Lipowej oraz Drozdów jako 
jedno przejście

– W okolicy ulicy Akacjowej 
– Ulica Myśliwska. 
– W każdym innym miejscu, w którym 

będzie zaplanowane skrzyżowanie kolizyjne
Ekrany dźwiękoszczelne 

Zaprojektowanie oraz budowa ekranów 
dźwiękoszczelnych, jednolitych estetycznie 
dostosowanych wysokościowo do topografii 
terenu oraz usytuowania istniejącej zabudowy. 

Zaprojektowanie nowych, przeźroczystych 
ekranów na wysokości Kolei Linowej Czan-
toria. 

Z projektu nie wynika w jakim zakresie 
miałoby być przebudowane skrzyżowanie 
z punktu 14 (3+860). 

Prosimy o skierowanie naszych uwag do 
Pana Marszałka Chełstowskiego oraz Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Jedno-
cześnie prosimy o zapytanie do ww. instytucji 
o planowanie kalendarium inwestycji.

Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że po-
dane przez nas uwagi są jedynie subiektywną 
oceną na podstawie pobieżnej analizy otrzy-
manych szczątkowych dokumentów. Wszyst-
kie elementy, rozwiązania powinny być omó-
wione w szeroko prowadzonych konsultacjach 
społecznych, których jako przedstawiciele 
mieszkańców Ustronia oczekujemy.

Pragniemy podkreślić, iż jako mieszkańcy 
Ustronia oczekujemy, że będziemy czynną 
stroną w ustalaniu przebiegu drogi i rozwią-
zań technicznych, gdyż rozbudowa drogi 
wojewódzkiej realnie wpłynie na każdego 
mieszkańca Ustronia.”

ROZWIĄZANIA 
ZAKŁÓCAJĄCE

Patryk Pawela.                 Fot. KS Kuźnia
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

Skup samochodów, stan obojęt-
ny. 515-409-571.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Umeblowane mieszkanie w 
spokojnej dzielnicy Ustronia do 
wynajęcia. 691-331-647.

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

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

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

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

Salon fryzjerski Ella zaprasza, 
ul. Daszyńskiego 56, tel. 518-
958-672.

REHABILITACJA DOMO-
WA, MASAŻ LECZNICZY. 
ZADZWOŃ-PRZYJADĘ! 
663-224-499
 
Od 01.09.2021 r. wynajmę 
mieszkanie  w centrum Ustro-
nia, przy ul. Konopnickiej, na I 
piętrze. Mieszkanie kompletnie 
urządzone, 54 m2, z tarasem 
na południe i wydzielonym 
miejscem parkingowym.
601-440-480

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

O Dniach Ustronia mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.
Przed nami przedostatni weekend wakacji, od wielu lat obcho-

dzony w naszym mieście w formule Dni Ustronia. Kulminacją są 
oczywiście Ustrońskie Dożynki, licznie odwiedzane nie tylko przez 
ustroniaków. Podczas dożynek dochodzi do spotkań, integracji, 
zabawy, wspomnień, ale także do poznania tradycji, historii oraz 
współczesności rolnictwa na naszym terenie. Uległo one w ostatnich 
czasach gruntownemu przeobrażeniu. Ze względu na ukształtowanie 
terenu, charakter miasta, rolnictwo w coraz mniejszym stopniu 
wpływa na nasze życie codzienne. Pozostały duże gospodarstwa, 
natomiast zanikają typowe zagrody chłoporobotnicze, na niewiel-
kim areale.

PIĘKNO DO PIĘKNA
W XIX w. w miejscowości Spa w Belgii, odbył się pierwszy lokalny 

konkurs piękności. Od tego czasu ranga takich zmagań wzrosła  
i dziewczyny nie tylko rywalizują ze swoimi lokalnymi konkurentka-
mi czy rodaczkami, ale wybory stały się międzynarodowe i światowe 
(Miss World.) 26. raz, w ubiegłą niedzielę, na deski amfiteatru 
wyszło dwanaście kobiet w wieku od 18 do 24 lat z nie tylko Polski, 
Niemiec, Czech, Ukrainy, Bułgarii czy Włoch, ale również Chin, 
Tajlandii, Wietnamu, Hong Kongu i Kambodży, aby walczyć o tytuł 
Miss Wakacji 2011 roku. (…) Czas, który potrzebny był paniom na 
przebranie i przygotowanie do kolejnych wyjść uświetniały gwiazdy 
wieczoru zaproszone przez organizatora całej imprezy Henryka 
Frąckowiaka, które także już są tradycją wyborów.

MIESZANKA WSZYSTKIEGO
Józef broda mówi jeszcze czy już śpiewa? A może mówi i śpie-

wa jednocześnie, może dla niego to nie jest różnica, czy dźwięk 
słów, gra na liściu, żabie kumkanie, przeciągły dźwięk trombity? 
Józef Broda uśmiecha się i kiwa głową, bo to wszystko muzyka, 
od pierwszego sygnału pasterskiego, który rozpoczął tegoroczny 
festiwal folkloru „Gdzie biją Źródła”, po ostatnie słowa wyjąt-
kowego prowadzącego. (…) Tytuł festiwalu potraktowany jako 
odpowiedź to wskazanie na scenę amfiteatru – na miejsce, gdzie 
szumnie mają „bić źródła”. Na uznanie zasługuje fakt, że do tej 
odpowiedzi pasowała chociaż część koncertu. Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 18.08.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
21.08    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
22.08    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
28.08    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
29.08    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.

19-22.08     DNI USTRONIA Z NOSZAKIEM, szczegóły na str. 9
20.08  godz. 19.00   Zakończenie festiwalu „Szachy w Ustroniu  
         łączą pokolenia”, gość specjalny Garri Kasparow,  
         Koncert The Backwards, Amfiteatr
21.08  godz. 19.30   30. Romantyczny Bieg Parami, ul. Nadrzeczna 
21.08        UPHILL MTB BESKIDY - start godz. 11 Park Lazarów,  
         zakończenie godz. 15.00 Rynek
28.08 godz. 11.30-17 Dzień Kultury Niemieckiej, Amfiteatr, Park  
         Kuracyjny
28.08 godz. 16    Parkowe Impresje Muzyczne, Park Lazarów
28.08 godz. 17    IV Liga Śląska: Mecz KS Kuźnia Ustroń - TS Czarni 
         Góral Żywiec, stadion ul. Sportowa
29.08 godz. 11    Klasa A:  Mecz KS Nierodzim - LKS Strażak Dębo- 
         wiec, stadion w Nierodzimiu 

Kocia firma ochroniarska.                                       Fot. K. Waliczek

33/2021/4/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) coś mało realnego, 8) w telewizji szuka 
żony, 9) popularna grudniowa solenizantka, 10) odrobina 
czegoś, 12) żydowskie „pokój wam”, 14) grecki bóg handlu,  
15) grzecznościowe gesty, 16) dodatek do kamery, 19) soczysty 
owoc egzotyczny, 22) pomiędzy łożyskami w kole, 23) strój 
karateki, 24) ozdobny płot.
PIONOWO: 2) przydatna w kuchni, 3) atelier artysty, 4) duże 
miasto w Rumunii, 5) kłoda drewna, 6) typ lamp ściennych, 
7) ptak czczony w Egipcie, 11) gatunek żółtego sera, 13) brat 
w klasztorze, 17) lasy na Syberii, 18) jedzonko dla pieca hut-
niczego, 20) świetlna reklama, 21) znak drogowy. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie pod odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 27 sierpnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 31

JESZCZE PORA NA URLOP

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:* Teresa Kamińska-Gibas z Ustro-
nia, ul. Folwarczna. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2015 r.                        Fot. W. Suchta

Od 2 sierpnia kasy w Ing Banku Śląskim o/ Ustroń są za-
mknięte, więc wpłatę i wypłatę pieniędzy można dokonywać 
tylko w bankomatach czynnych tam przez całą dobę. Mimo iż 
informowano na ten temat od dłuższego czasu, sporo osób na 
początku sierpnia było tym faktem zaskoczonych, zauważało się 
też większe kolejki przy bankomatach. Tymczasem każdy, kto 
ma konto w banku może wyrobić sobie kartę do bankomatu, na 
którą czeka się 8 dni roboczych. Tego typu usługi można załatwić 
w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 10 do 
17, a w środę od 10 do 15.  Okazało się, że z kas korzystało coraz 
mniej klientów, bo sytuacja pandemiczna zmobilizowała wiele 
osób do wyrobienia kasy bankomatowej. Najbliższy Ing Bank, 
gdzie wpłaty i wypłaty pieniędzy można jeszcze dokonywać 
w kasie znajduje się w Cieszynie, przy ul. Menniczej 1.       (LS)

KASY ZAMKNIĘTE 
NA BANK

Warto wiedzieć, skąd wzięła się nazwa cieszyńskiego lagera. 
Jak czytamy w opisie zamieszczonym na stronie browaru, wy-
jątkowe piwo powstało w hołdzie dla najwybitniejszego władcy 
Księstwa Cieszyńskiego Przemysława I Noszaka (1358-1410). 
Pochodzenie przydomka śląskiego Piasta wyjaśnił Jan Długosz, 

pisząc: „dla słabości podagrycznej przez lat trzydzieści noszono 
go ciągle w lektyce”. Słabości fizycznej nie towarzyszyła umysło-
wa, gdyż uważa się, że Noszak był na przełomie XIV i XV wieku 
najwybitniejszym dyplomatą w Europie. Jego zalety wymienia 
ten sam kronikarz, opisując księcia jako męża roztropnego, 
sprawnego i poważnego. Sprawnego szczególnie w negocjacjach 
i mediacjach, co doceniał sam cesarz Karol IV Luksemburski. 
W 1356 roku Noszak otrzymał stanowisko sędziego na dworze 
cesarskim i nie przeszkodziło mu w pełnieniu tej funkcji objęcie 
w 1358 roku tronu cieszyńskiego. Cieszył się coraz większym 
zaufaniem cesarza Karola, który powierzał mu coraz trudniejsze 
dyplomatyczne zadania. Tworzył i rozbijał międzynarodowe so-
jusze, aranżował małżeństwa, sprawiał, że majątki przechodziły 
z rąk do rąk. W 1386 roku, w czasie nieobecności króla Wacława 
IV w Czechach, został gubernatorem i objął władzę w całym pań-
stwie, a w 1410 roku brał udział po stronie Władysława Jagiełły 
w rozmowach polsko-krzyżackich. To tak w skrócie. Zaintere-
sowanych historią jest do czego odesłać, bo literatura na temat 
dokonań Przemysława I Noszaka jest dość obszerna. Szczególnie 
można polecić książkę prof. Idziego Panica pt.: „Książę Cieszyń-
ski Przemysław Noszak. Wielki pan małego księstwa”, wydaną 
w 2020 roku przez Powiat Cieszyński.                               (mn)

Gdyby zapytać w sondzie ulicznej, z czym kojarzy się słowo 
Noszak, pewna jestem, że większość odpowiedziałaby, że 
z piwem. To niewątpliwy sukces marketingowy nowych, zale-
dwie od 8 miesięcy właścicieli Browaru Zamkowego w Cieszy-
nie. Od Grupy Żywiec browar kupiła spółka Felix Investments, 
należąca do rodziny Ledów, którzy prowadzą w Ustroniu trzy 
restauracje: Angel's Steak & Pub, Sisi i Miamo. Prezes Zarządu 
Browaru Zamkowego Adam Leda pozostaje pod wielkim wra-
żeniem dziedzictwa historycznego zarówno samego browaru, 
jak całego wzgórza zamkowego, na którym jest usytuowany.

DNI USTRONIA 
Z NOSZAKIEM, 

CZYLI Z KIM, Z CZYM?
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W tygodniu poprzedzającym inaugu-
racyjne spotkanie w sezonie 2021/22 KS 
Nierodzim poinformował o pozyskaniu 
pięciu nowych zawodników. Nowym 
bramkarzem ustrońskiego zespołu został 
Mateusz Filipiak, który ostatnio repre-
zentował klub Piast Cieszyn. Cieszyn na 
Ustroń zamienił również doświadczony 
Marcin Cieślar, który wzmocni  obronę. 
Nowym defensorem zespołu prowadzone-
go przez trenera Krystiana Szleszyńskiego 

TRANSFEROWY KWINTET

Ostatniej soboty ustrońska Kuźnia za-
inaugurowała ligowe zmagania, a jej 
rywalem w pierwszej serii gier były re-
zerwy ekstraklasowego Piasta Gliwice. 
Beniaminek okazał się być dla podopiecz-
nych trenera Mateusza Żebrowskiego 
niezwykle wymagającym przeciwnikiem, 
chociaż to ustronianie jako pierwsi cieszy-
li się w tym meczu ze zdobycia bramki. 
W trzydziestej minucie spotkania sposób 
na pokonanie bramkarza znalazł Michał 
Pietraczyk, co niestety okazało się być 

ZWYCIĘSKI BENIAMINEK
IV Liga:  GKS Piast II Gliwice – KS Kuźnia Ustroń 3:1 (1:1)

miłym złego początkiem. Jeszcze przed 
przerwą do wyrównania zdołał doprowa-
dzić 20-letni Mateusz Winciersz, który na 
jednym trafieniu nie pozostał i również 
po przerwie wpisał się na listę strzelców. 
Finalny rezultat w doliczonym czasie gry 
ustalił niezwykle doświadczony Wojciech 
Kędziora. W drugiej kolejce podopieczni 
szkoleniowca Mateusza Żebrowskiego 
rozegrają kolejne wyjazdowe spotkanie, 
a ich przeciwnikiem będzie Drzewiarz 
Jasienica.                   Arkadiusz Czapek

został także Dawid Nikiel, a więc były 
zawodnik klubu z Goleszowa. Barwy 
Nierodzimia ponownie będzie reprezen-
tował Daniel Mężydło, natomiast piątym 
i najgłośniejszym wzmocnieniem jest 
35-letni Damian Madzia, którego można 
określić mianem legendy innego ustroń-
skiego klubu. Popularny „Medżis” przez 
całą dotychczasową futbolową przygodę 
związany był z Kuźnią Ustroń, w barwach 
której rozegrał ponad 400 spotkań. (AC)

Oliwia Dróżdż, zawodniczka UKS Beskidy 
Ustroń odnotowała na swoim koncie bardzo 
dobry start na Ogólnopolskim Turnieju Kla-
syfikacyjnym Młodzików w tenisie ziemnym 
pod nazwą „Tenisowe Mistrzostwa Morskie”, 
które odbywały się od 14 do 16 sierpnia we 
Władysławowie. Tenisistka UKS-u dotarła 
do finału w singlu i w deblu. Oba pojedynki 
na szczycie przegrała, ale przywiozła ze 
soba cenne doświadczenia i dwa puchary za 
drugie miejsca.                Fot. UKS Beskidy

WYGRANA W UPALE

Start i meta na ul. Nadrzecznej obok Kar-
czmy Góralskiej. Zapisy w dniu zawodów 
w godz. 16.30-19. Wpisowe 30 zł. Dystans: 
3.100 m - limit czasu 30 min. Startują pary 
damsko-męskie, do klasyfikacji sumuje się 
wiek. Po biegu zabawa przy muzyce góral-
skiej, trofea i niespodzianki.

A Klasa:   KS Nierodzim – LKS Rudnik 7:1 (4:1)
Trudno wymarzyć sobie lepszy począ-

tek sezonu. Poważne wzmocnienia, wyso-
ka wygrana, spore grono kibiców. Pierw-
szy mecz rundy jesiennej o zwycięstwo 
w klasie A Podokręgu Skoczów drużyna 
Klubu Sportowego Nierodzim rozegrała 
na własnym boisku i zaprezentowała się 
z jak najlepszej strony. Podopieczni trene-
ra Krystiana Śleszyńskiego byli w Święto 
Wojska Polskiego nie do przejścia. 

Skuteczne ataki na bramkę gości roz-
począł w 6. minucie Marcin Marianek 
i to on w tym spotkaniu był strzelcem wy-
borowym. Celnością wykazał się jeszcze 
w 35., 54. i w 65. minucie, umieszczając 
piłkę w bramce w sumie 4 razy. Pozosta-
łe 3 gole wpisali na swoje konto w 11. 
minucie Dawid Nikiel, w 45. minucie 
Piotr Husar i w 62. minucie Marcin Czyż. 
Honorową bramkę LKS Rudnik zdobył 
w 22. minucie i wtedy była ona kontak-
tową, ale zaledwie 13 minut. Pod koniec 
meczu młody bramkarz Rudnika ślizgiem 
zaatakował pędzącego samotnie w stronę 
pola karnego Marianka, za co został uka-
rany czerwoną kartką. Ze złością ściągnął 
bluzę i zszedł z boiska, pozostawiając na 

Marcin Marianek w akcji.    Fot. M. Niemiec
Więcej zdjęć z meczu na Facebooku 

murawie 10 kolegów. Gospodarze mieli 
liczebną przewagę, ale ostrzał nieco przy-
hamował. Nie brakowało za to determina-
cji do ostatnich minut, choć upał dawał się 
we znaki nawet kibicom. Nie zapomnieli 
jednak podziękować oklaskami za wido-
wiskową potyczkę.       Monika Niemiec


