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W numerze m.in.: Histo-
ryczny awans MKS, Podmyta 
ścieżka, Czas zebrań i festy-
nów, Narodowe czytanie, Li-
sty do redakcji, O programie 
„Czyste Powietrze”, Nowa 
budowa na łące, Czy udała 
się „zdalna szkoła”, Sukcesy 
uczniów ustrońskiego tech-
nikum, Tomaszewski i Żyła 
na kortach, Ligowe mecze  
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Kto nie lubi biesiadować na świeżym 
powietrzu, gdy świeci słońce, szumią 
drzewa, a na stole pojawiają się wyjąt-
kowe potrawy. Kolejne Święto Baraniny, 
zorganizowane w Karczmie Góralskiej za-
pewniło to wszystko i jak zawsze dodatko-
we atrakcje: góralską muzykę, opowieści  
o bacach i sałaszach, okazję do zoba-
czenia, jak wytwarza się sery z owczego 
mleka i gotuje gulasz jagnięcy i jeszcze 
dało szansę, by zrobić dla bliźniego coś 
dobrego.    
                                        Więcej na str. 8

Wezbrana Wisła po ubiegłotygodniowych opadach. Na naszym terenie wojewoda śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. Fot. A. Steczkiewicz

(cd. na str. 7)

Uroczystości patriotyczne przy Pomniku 
Pamięci Narodowej rozpoczynają się  
w samo południe. Najpierw zebrani ocze-
kują na hejnał, który brzmi z ratusza. 
Hejnał został ustanowiony w 2005 roku 
z okazji 700-lecia Ustronia w oparciu  
o melodię pieśni „Tam gdzie Czantoria 
się wznosi". Po hejnale słychać wycie 
syreny, a następnie odegrany, a czasem 
i zaśpiewany jest hymn Polski. Tak samo 
było w środę 1 września, gdy upamiętnio-
no rocznicę wybuchu II wojny światowej.
                                       Więcej na str. 5

We wtorek 7 września przed godziną 10 
na ul. A. Brody w pobliżu Biblioteki miały 
miejsce niecodzienne wydarzenia. Jak 
przekazali nam świadkowie zygzakiem  
i środkiem ulicy jechał czarny Fiat 500, 
co więcej, przechodnie widzieli, że męż-
czyzna za kierownicą pije wódkę prosto  
z butelki. W tym czasie od strony targowi-
ska w ulicę wjechał autobus firmy Wispol, 
a jego kierowca, widząc, co dzieje się na 
drodze, zaczął trąbić na prowadzącego 
poprzedzający go pojazd. 
                                        Więcej na str. 4
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W pierwszy weekend września 
w Wiśle, odbyły się dożyn-
ki, święto miodu i Dni Wisły. 
Trzydniowy program był pełen 
atrakcji dla dorosłych i dzieci 

Mirosław Madzia i Janusz 
Rokicki (IKS Cieszyn) star-
towali w Letnich Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Tokio. Tym 
razem obyło się bez medalu, 
do którego kandydatem był 
Rokicki – wczesniej trzykrot-
ny wicemistrz paraolimpijski  
w konkursie pchnięcia kulą. 
Start w Japonii cieszynianin 
zakończył na 6. miejscu. Ma-
dzia był 8. w pchnięciu kulą  
i 9. w rzucie dyskiem. Startowa-
li oni w różnych kategoriach.                    
                                         (nik)

W ostatni weekend sierpnia,  
w kościele ewangelicko-
-augsburskim w Wiśle Cen-
trum, odbył się koncert z cyklu 
Wiślańskie Dni Muzyki Or-
ganowej. Wystąpił Stanisław 
Maryjewski – organy. Kon-
cert prowadziła Grażyna Dur-
low. Brzmiała muzyka dawna  
i współczesna.

Stylowy dworek na Czuplu 
w Brennej, stanowił onegdaj 
własność Bruno Konczakow-
skiego - słynnego cieszyńskie-
go kolekcjonera. Utrzymywał 
się on głównie z kupiectwa. 
Drewniany dworek polecił wy-
budować pośród świerkowego 
lasu. W okresie międzywojen-
nym gościł tu m.in. prezydent 

Ignacy Mościcki, kiedy przy-
jeżdżał na polowania. Bywał 
tu także Wojciech Kossak. Od 
blisko 30 lat o obiekt dba Nad-
leśnictwo Ustroń. 

Strażacy OSP Zbytków wzboga-
cili się o nowy samochód ratow-
niczo-gaśniczy. Kosztował 789 
783 zł, z czego gmina Strumień 
wyłożyła 429 783 zł. 

Zespół Szkół Technicznych  
w Cieszynie ma podpisane umo-
wy patronackie z Wydziałem 
Budowy Maszyn i Informatyki 
Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej oraz 
Energetyką Cieszyńską. Zyskują 
na tym jakość kształcenia i atrak-
cyjność oferty edukacyjnej.

to i owo
z 

okolicy

Tematem wiodącym X Naro-
dowego Czytania był dramat 
pt. “Moralność pani Dulskiej” 
autorstwa Gabrieli Zapol-
skiej. Fragmenty prezentowali  
w Parku Pokoju w Cieszynie 
aktorzy Sceny Polskiej z Cze-
skiego Cieszyna. Czytali też 
mieszkańcy.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

82. ROCZNICA 
SPALENIA SYNAGOGI W USTRONIU
W imieniu Instytutu Śląska Cieszyńskiego zapraszam na ob-

chody upamiętniające 82. rocznicę spalenia ustrońskiej synagogi, 
które odbędą się w poniedziałek, 13 września o godz. 17.00 przy 
Pomniku Synagogi na ul. Ogrodowej 10. Program uroczystości 
obejmuje przemówienia organizatorów, Apel Pamięci (odczytanie 
nazwisk ustrońskich ofiar Holocaustu), ekumeniczne modlitwy 
duchownych i przedstawicieli związków wyznaniowych. Uroczy-
stościom towarzyszyć będzie program artystyczny z utworami mu-
zyki żydowskiej oraz klasycznej. Na koniec zaproszone delegacje 
złożą kwiaty oraz zapalą znicze pod pomnikiem. Honorowy patro-
nat nad wydarzeniem objął Mirosław Suchoń, Poseł na Sejm RP.     
Christian Jaworski, Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego 

RAJDOWY USTROŃ

SPRZĄTANIE POLANY I JASZOWCA 
Sprzątanie Polany i Jaszowca odbędzie się w dniu 18 września 

(sobota) o godz. 9.00, zbiórka pod budynkiem SP-3, ul. Polańska 
25. Organizatorzy zapewniają worki na śmieci oraz rękawice 
robocze. W razie niepogody proszą o zabranie ubrań przeciw-
deszczowych.

WPŁYW PANDEMII NA ŻYCIE
DOMOWE I SZKOLNE 

DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Ina-

czej” zaprasza 10 września na bezpłatne szkolenie w ramach 
pilotażowej odsłony programu Pajacyk – pomoc psychologicz-
na. Szkolenie – „Wpływ pandemii na życie domowe i szkolne 
dzieci oraz młodzieży. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie.” 
Prowadzący: Psycholog Robert Mentel. Spotkanie odbędzie się 
w Auli SP-1, ul. Partyzantów 2a, o godz. 11.00 - 14.00. Liczba 
miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel. 500-231-259 lub 
mailowo osrodekmoznainaczej@vp.pl

UCZESTNICY
Udział wezmą: Kajetan Kajetanowicz – Lotos Rally Team, 

Marcin Szeja, Jarosław Szeja – GK Forge, Dariusz Poloński, 
Łukasz Sitek, Tomasz Kasperczyk – Rally Technology, Wojciech 
Chuchała, Hubert Laskowski, Szymon Żarłok – Car Speed Racing, 
Łukasz Byśkiniewicz, Zbigniew Cieślar, Maciej Wisławski – TVN 

18 i 19 września odbędzie się 5. Rajdowy Ustroń, który 
przyciąga tysiące miłośników motosportu. Będzie to okazja 
do spotkania najlepszych polskich rajdowców i kibicowania 
amatiorom podczas 3. Rajdowego Kryterium Ustronia o Puchar 
Kajetana Kajetanowicza. 

Turbo Rally Team, a ponadto: Łukasz Sztuka, Kacper Sztuka, 
Tadeusz Burkacki, Waldemar Doskocz, Robert Gryczyński, Bal-
bina Gryczyńska, Rober Herba, Janek Chmielewski, Pan Jarek, 
Arkadiusz Lechoszest, Grzegorz Olchawski. 

PROGRAM
W sobotę od godz. 19 do 22 odbędzie się prezentacja załóg i 

widowiskowy prolog w centrum miasta. W niedzielę od godz. 10 
do 22 przewidziano liczne atrakcje na rynku: spotkania z załoga-
mi rajdowymi, animacje, symulatory, o godz. 12 konferencję z 
rajdowcami, a od godz. 13 emocjonujące 3. Rajdowe Kryterium 
Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza w formule KJS – 
Konkursowej Jazdy Samochodem, w której kierowcy amatorzy 
ścigają się własnymi samochodami, rywalizując o najlepszy czas 
na wyznaczonej trasie. Wielu miłośników rajdów zastanawia 
się nad wystartowaniem, na pewno obecne będą załogi, które 
widywaliśmy w poprzednich latach. 

ZAPISY
Organizatorem Kryterium jest Automobilklub Cieszyński. 

Szczegółowe informacje, regulamin, druki do pobrania, zgło-
szenia znajdują się na stronie: ak-cieszynski.ox.pl Chętni do 
wzięcia udziału w wyścigu muszą do 16 września do godz. 15.00 
przesłać kompletnie wypełnione zgłoszenie na adres: e-mail: au-
tomobilklub.cieszynski@vp.pl Publikacja listy zgłoszeń nastąpi 
16 września o godz. 21.00.

UTRUDNIENIA W RUCHU
W sobotę w godz. 18-22 ruch będzie zamknięty na ul. Daszyń-

skiego od ronda Jana Cholewy do Ronda Miast Partnerskich, ul. 
3 Maja od rynku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza przy aptece 
„Pod Najadą” oraz ul. A. Brody na odcinku wzdłuż parkingu przy 
bibliotece, a także teren przy hotelu Równica. 

W niedzielę w godz. 12-17 ruch będzie zamknięty na ul. 3 Maja 
od Ronda Miast Partnerskich do skrzyżowania z ul. Mickiewicza 
przy aptece „Pod Najadą” oraz ul. A. Brody na odcinku wzdłuż 
parkingu przy bibliotece, a także teren przy hotelu Równica. 

Organizatorzy wyznaczą objazdy i obejścia.                   (mn)

Fot. M. Niemiec
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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

36/2021/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Maria Jancz  lat 71    ul. J. Błaszczyka
Stefania Białożyt lat 87    ul. Gościradowiec
zd. Przyszlakowska

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

KRONIKA MIEJSKA

*   *   *
ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW 

PONIWIEC: Zarząd Osiedla Ustroń Poniwiec zaprasza miesz-
kańców na zebranie, które odbędzie się 17 września (piątek)  
o godz. 17.00 w Nadleśnictwie Ustroń. 

HERMANICE: Zarząd Osiedla Hermanice serdecznie zapra-
sza na spotkanie mieszkańców dzielnicy, które odbędzie się we 
wtorek 21 września o godz. 17.30 pod wiatą za kościołem OO. 
Dominikanów przy ul. Dominikańskiej 14 w Ustroniu.

LIPOWIEC: Zarząd Osiedla Lipowiec zaprasza mieszkańców 
na zebranie, które odbędzie się 22 września (środa) o godz. 18.00 
w sali OSP Lipowiec.

POLANA: Zarząd Osiedla zaprasza serdecznie mieszkańców 
Polany, Jaszowca i Dobki na: Zebranie Rady Osiedla, które od-
będzie się 28 września (wtorek), o godz. 17.00 w Hotelu Kolejarz 
Best For You, ul. Stroma 2, Ustroń – Jaszowiec z zachowaniem 
reżimu sanitarnego (maski oraz dystans społeczny). W związ-
ku z sytuacja wynikającą z pandemii, zachęcamy wszystkich 
mieszkańców osiedla do składania wniosków do budżetu 2022 
przedstawicielom Rady Osiedla oraz radnemu – drogą mailową 
lub telefonicznie do dnia 28 września. Kontakt: Roman Zorychta: 
romzor@onet.pl, tel. 509 283 267, Damian Ryszawy: drysza-
wy1977@gmail.com, tel. 601 933 603.

NIERODZIM: Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z Radną Jo-
lantą Hazuką zaprasza wszystkich mieszkańców dzielnicy, na 
zebranie, które odbędzie się 30 września (czwartek) o godz. 17.00  
w budynku SP - 6. Tematem zebrania będą propozycje do budżetu 
Miasta Ustroń na 2022 r.

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności III raty 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiąza-
nia pieniężnego oraz II raty podatku od środków transportowych 
upływa w dniu 15 września. Wpłaty można dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub na rachunek 
bankowy Miasta Ustroń podany na decyzji podatkowej.

Jan Bujok   lat 85  ul. Sikorskiego
Edward Chrapek  lat 80  ul. Lipowska
Jan Gomola   lat 80  ul. Kamieniec
Alfreda Górniok zd. Siąkała  lat 80  ul. Lipowska
Helena Kohut zd. Śliwka  lat 91  ul. Wczasowa
Czesława Kołaczyk zd. Szczesio  lat 90   ul. 3 Maja
Tadeusz Kozik   lat 94  ul. Konopnickiej
Zdzisława Królikowska zd. Flak  lat 91  os. Manhatan
Wiktoria Majcherek zd. Kwoka  lat 80  os. Manhatan
Emilian Mendrek  lat 85  ul. Szeroka
Jan Nowak   lat 90  ul. Bładnicka
Marianna Ogrodzka  lat 93  os. Cieszyńskie
Jacław Pniak   lat 80  ul. Błaszczyka
Jadwiga Szarzec zd. Górniok  lat 90  ul. Lipowska
Józef Śliwka   lat 80  ul. Błaszczyka
Jan Śliwka   lat 95  ul. Pod Grapą
Władysław Then  lat 80  ul. Sztwiertni
Helena Torbus zd. Jabłonka  lat 91  ul. Miedziana
Izabela Wójcik zd. Kosińska  lat 96  ul. Brody

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Po miesiącach niepewności wiemy, iż tegoroczna Industriada 
odbędzie się w najbliższą sobotę, czyli 11 września. Tegoroczne 
hasło przewodnie brzmieć będzie „Technika. To was zaskoczy!”.  
Mimo, iż z wiadomych względów przedsięwzięcie to nie będzie 
mogło się odbyć z takim rozmachem jak przed laty, bardzo gorąco 
zapraszamy do Muzeum Ustrońskiego.  Hitem wieczoru będzie 
bitwa pancerna, która rozegra się z udziałem czołgistów – mo-
delarzy z RC TANK.pl oraz rekonstruktorów historycznych ze 
stowarzyszenia „Barwa i Broń”, a zobaczymy również pojazdy, 
których części produkowano w ustrońskiej Kuźni. Z kolei pokaz 
motorów z kolekcji Muzeum „Rdzawe Diamenty” przybliży 
nam cywilne oblicze motoryzacji także z Kuźnią związane. Na-
szych Gości czeka ponadto zwiedzanie z przewodnikami dwóch 
wystaw przygotowanych specjalnie z okazji tego święta. Będą 
to „Ustroński miniaturowy park maszynowy” oraz „Technika 
pod ustrońską strzechą, czyli dawne AGD w działaniu”. Poza 
tym zaproponujemy uwielbiany przez wszystkich pokaz kucia 
wolnoręcznego „Gdy kowal kuje, to zaskakuje” oraz nie mniej 
popularną grę terenową, w tym roku pod nazwą „Zaskakujące 
oblicza ustrońskiej huty”.  Jak zawsze zapewniamy prezenty dla 
dzieci oraz wstęp wolny na wszystkie atrakcje. A dla tych, którzy 
jeszcze w tym roku u nas nie byli, będzie to również okazja do 
zwiedzenia IV Wystawy Modelarskiej. Industriada trwać będzie 
w godz. 12.00 – 20.00. Wystawy i gra czynne będą cały czas, na 
pokaz kucia zapraszamy od 13:00, zaś na bitwę pancerną i pokaz 
motorów od 15.00.                       Załoga Muzeum Ustrońskiego

*   *   *

*   *   *
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We wtorek 7 września przed godziną 10 
na ul. A. Brody miały miejsce niecodzien-
ne wydarzenia. Jak przekazali nam świad-
kowie zygzakiem i środkiem ulicy jechał 
czarny Fiat 500. Co więcej, przechodnie 
widzieli, że mężczyzna za kierownicą pije 
wódkę prosto z butelki. W tym czasie od 
strony targowiska w ulicę wjechał autobus 
firmy Wispol, a jego kierowca, widząc, 
co dzieje się na drodze zaczął trąbić na 
prowadzącego poprzedzający go pojazd. 
Samochód się nie zatrzymywał, więc kie-
rowca Wispolu, pan Konrad wyprzedził 
fiata i zablokował mu drogę. Wyskoczył  
z pojazdu, podbiegł do kierowcy i wie-
dząc już, że jest nietrzeźwy, chciał go 
zatrzymać. Kierowca się wyślizgnął, ale 
młodemu człowiekowi udało się wyrwać 
mu kluczyki. Kierowca oddalał się naj-

pierw niespiesznie, rozmawiając przez 
telefon, ale gdy zbliżył się do budynku 
biblioteki, puścił się biegiem. Kierowcy 
autobusu nie udało się go złapać. Wrócił 
zatem na miejsce zdarzenia i czekał na 
policję. Wcześniej jeden ze świadków 
wezwał służby porządkowe. Po kilku 
minutach przyjechali policjanci, a gdy 
rozeznali się w sytuacji, wezwali patrol 
z ustrońskiego komisariatu, który wszczął 
poszukiwania mężczyzny, podejrzanego 
o kierowanie pojazdem z stanie nietrzeź-
wym. Okazał się nim 61-letni mieszkaniec 
naszego miasta, a zatrzymano go w po-
bliskim parku. Badanie wykazało ponad 
1 prom. alkoholu we krwi. Prowadzone 
jest postępowanie, które wykaże, za co 
dokładnie ukarany będzie ustroniak. 

Informacje podał nam rzecznik Komen-

dy Powiatowej Policji w Cieszynie st. asp. 
Krzysztof Pawlik, którego poprosiliśmy 
o komentarz: 

– Mieliśmy tu do czynienia z próbą oby-
watelskiego zatrzymania kierowcy, który 
stwarzał zagrożenie na drodze. Oczywi-
ście powinniśmy reagować, gdy widzi-
my, że za kierownicą siedzi nietrzeźwy 
człowiek, ale trzeba też pamiętać, że nie 
zawsze dziwne zachowanie jest spowo-
dowane alkoholem. Mieliśmy przypadki 
udaru lub spadku cukru we krwi u osoby 
cierpiącej na cukrzycę. Najczęściej, gdy 
dochodzi do jakiejś nieoczekiwanego zda-
rzenia, sytuacja jest dynamiczna i trzeba 
szybko podejmować decyzję, ale przede 
wszystkim powinniśmy zadbać o własne 
bezpieczeństwo. Wykonajmy telefon na 
numer alarmowy i poradźmy się, co robić 
albo oddajmy inicjatywę odpowiednim 
służbom. Nie bądźmy obojętni, ale też 
nie podejmujmy ryzykownych działań. 

Czarny Fiat 500 nie blokował długo ul. 
A. Brody, ale policjanci nie mogli nim 
odjechać od razu, mimo iż mieli kluczyki, 
bo pojazd brał udział w popełnieniu po-
tencjalnego przestępstwa i najpierw mu-
sieli się nim zająć śledczy. Odjechała nim 
osoba uprawniona.       Monika Niemiec

OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE
Policjanci wysłuchali relacji kierowcy autobusu.                                           Fot. M. Niemiec

Jeszcze tylko do 15 wrześ-
nia mamy okazję obejrzeć 
w Galerii Rynek Kazimierza 
Heczko wystawę prac pocho-
dzącego z Ustronia wybitnego 
malarza Leszka Żegalskie-
go. To wielkie wydarzenie 
i ukłon artysty w stronę miasta, 
w którym spędził część dzie-
ciństwa i do którego przyjeż-
dżał na wakacje. Warto zazna-
czyć, że obraz, który otworzył 
mu drzwi europejskich galerii 
powstał w naszym mieście. 

Był to „Wartki Jonek, czyli 
wypadek motocyklisty”, za 
który otrzymał Grand Prix 
Ogólnopolskiej Wystawy 
Młodej Plastyki „Arsenał 
`88”. Wśród promotorów, któ-
rzy wówczas wysoko ocenili 
twórczość Żegalskiego byli: 
Marian Opałka i Henryk Sta-
rowieyski. 

Leszek - chłapiec z Ustro-
nia, rufijok, obdarzony cie-
szyńską wrażliwością, który 
po przeprowadzce na Śląsk 
chłonął koloryt peerelewskich 
Katowic, mieszkał w Niem-
czech, w Belgii, a teraz osiadł 
w Wilemowicach na Opol-
szczyźnie, gdzie restauruje 
własny dworek. Uczestniczy 
w wydarzeniach kulturalnych 
w całej Europie, jego obrazy 
kupują korporacje i kolekcjo-
nerzy w Niemczech, Szwaj-
carii, USA. 

A co do ustrońskich korze-

NASZ 
MAESTRO
ŻEGALSKI

ni, to dzieje rodziny Steców 
z Dolnego Ustronia, z której 
wywodzi się maestro Żegalski 
opisała szczegółowo Bożena 
Kubień w t. 16. „Pamiętnika 
Ustrońskiego”. W artykule 
znajdziemy m.in. historię bab-
ci malarza Emilii Jankow-
skiej, która wraz z mężem, po-
licjantem Janem  Jankowskim 
do wybuchu wojny mieszka-
ła w Ochojcu. Mąż zaginął 
w 1939 roku, a ona w 1951 
roku znalazła zatrudnienie 
w Urzędzie Miasta Ustroń, 
gdzie pracowała do 1984 roku 
na stanowisku sekretarki. 
Zmarła w 1988 roku nie do-
czekawszy informacji o mężu. 
Dopiero po ustaleniu pełnej 
Listy Katyńskiej okazało 
się, że zginął w Ostaszkowie 
w 1940 roku. Emilia i Jan 
Jankowscy mieli dwoje dzieci. 
Córka Barbara i jej mąż Jan 
Żegalski to rodzice Leszka.

2021 r. 
230x100, plandeka, technika 
żywiczno-akrylowo-olejna.

Na Brody zrobił się korek.   Fot. M. Niemiec
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– Drodzy mieszkańcy Ustronia. Obcho-
dzimy dzisiaj 82. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej i można by zadać pyta-
nie: „Kto to pamięta?”. Spośród nas, któ-
rzy tu stoimy nikt, ale jednak musimy to 
wydarzenie wspominać. Nie przez własne 
doświadczenie, ale przez doświadczenie 
naszych rodzin. Ponad 400 mieszkańców 
Ustronia zginęło podczas wojny, która 
rozpoczęła się 1 września 1939 roku. To 
wydarzenie dotknęło każdą ustrońską 
rodzinę. My to w rodzinach pamiętamy, 

ale chcemy to też pamiętać jako zbioro-
wość, jako mieszkańcy miasta Ustronia  
i wspominać tragiczne momenty, ale 
także bohaterskie czyny. Mamy się czym 
poszczycić, jeśli chodzi o wkład w obronę, 
a później w odzyskanie niepodległości, 
bo my, ustroniacy, byliśmy na wszystkich 
frontach. Część mieszkańców naszego 
miasta musiała brać udział w tej wojnie 
w obcych mundurach, co było zarówno 
osobistymi, jak i rodzinnymi tragediami. 
O wszystkich nich chcemy dziś pamiętać, 

wszystkim oddać cześć. Mam nadzieję, 
wierzę, a byłem również świadkiem tego, 
że w ustrońskich szkołach kultywuje się 
pamięć o tych wydarzeniach, choćby na 
uroczystościach rozpoczęcia roku szkol-
nego. Cieszę się, że w naszych szkołach 
młode pokolenie jest o tym uczone. 

Kwiaty pod pomnikiem złożyli: bur-
mistrz Przemysław Korcz i sekretarz 
miasta Ireneusz Staniek, przewodniczą-
cy Rady Miasta Marcin Janik i radny 
Dariusz Śleziona, proboszcz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu 
ks. Dariusz Lerch, delegacje uczniów  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
i nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddzia-
łami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawo-
wej nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych  
w Ustroniu.                                                   (mn)

NA WSZYSTKICH FRONTACH

CZYSTE GRZANIE

Na spotkaniu, które odbyło się we wto-
rek 31 sierpnia w „Prażakówce” mieszkań-
cy wysłuchali praktycznych rad dotyczą-
cych ogrzewania domów, których udzielił 
mistrz kominiarski Paweł Waszek, współ-
założyciel Fundacji, specjalista i kon-
sultant projektów miejskich związanych  
z działaniami na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji. Przypomniał, jak ważna jest kon-
serwacja, naprawa i czyszczenie instalacji 
grzewczych i kominowych. To jest kwestia 
naszego bezpieczeństwa, nawet naszego 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu, duchowieństwa oraz młodzież ustrońskich szkół.                          Fot. M. Niemiec

Prezes Fundacji Michał Kubok i konsultant ds. programu Czyste Powietrze Tomasz Jaszowski. 

Przybyłych na uroczystość patriotyczną powitał Szymon Staniszewski z Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń i oddał głos burmistrzowi 
Przemysławowi Korczowi, który powiedział:

być albo nie być, ale także ochrona po-
wietrza. Dobrze utrzymane, wyregulowane  
i odpowiednio użytkowane piece, nawet te 
starsze emitują niewiele spalin. Poprzez złe 
użytkowanie kopcić będą nawet najnowsze 
modele. Sezon grzewczy przed nami i jest 
to najwłaściwszy moment, żeby dokonać 
przeglądu domowych źródeł ciepła i za-
sięgnąć informacji, jak najefektywniej  
i najbardziej ekologicznie ogrzewać dom. 
Prezes Fundacji Michał Kubok przybliżył 
uchwałę antysmogową i zasady korzysta-

nia z programu „Czyste Powietrze”, który 
cały czas ewoluuje. Podał też bardzo waż-
ną informację dla właścicieli kominków, 
którzy muszą wziąć pod uwagę, że zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 
do końca roku 2022 będą musiały zniknąć 
kominki, które nie mają klasy „eco desig-
ne” (eko projekt), chyba że będą osiągać 
sprawność cieplną minimum 80 procent 
bądź też będą wyposażone w urządzenia 
redukujące pył. Jeśli chodzi o zmiany  
w programie, to jedną z najważniejszych 
jest to, że zakup i montaż kotła na węgiel 
w ramach programu „Czyste Powietrze” 
będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 
r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie 
będzie dotacji na to źródło ciepła. Z pro-
gramu Czyste Powietrze skorzystać mogą 
właściciele i współwłaściciele domów lub 
mieszkań wydzielonych w domach, posia-
dających odrębną księgę wieczystą. Dofi-
nansowanie można uzyskać na wymianę 
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła 
oraz przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku. Do 
programu dołączyły banki i teraz wniosek 
można złożyć również poprzez swój bank, 
co może przyspieszyć procedury.

Na pytania mieszkańców odpowiadał 
konsultant Fundacji ds. programu „Czyste 
Powietrze” Tomasz Jaszowski. Pytania 
kierowano również do Pawła Waszka. 

Na temat programu rządowego oraz 
innych możliwości dofinansowania źró-
deł ciepła i energii można się poradzić 
członków i pracowników Fundacji, pyta-
nia zawrzeć w mailu wysłanym na adres: 
biuro@oddychajbeskidami.pl          (mn)

Szczegóły programu rządowego „Czyste Powietrze” przybliżyła Fundacja „Oddychaj 
Beskidami”. Pierwszy termin obowiązkowej wymiany pieców mija już końcem tego 
roku, a dotyczy kotłów, które mają 10 i więcej lat (wiek liczymy według stanu na 
dzień 1 września 2017 r.) lub nieposiadających tabliczek znamionowych. Nikomu 
już chyba nie trzeba przypominać, że uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego, 
która weszła w życie we wrześniu 2017 roku, a zwana jest uchwałą antysmogową, 
zabrania spalania mułu, flotu, węgla brunatnego i wilgotnego drewna. 
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Szanowna Pani Halinko!
Jeśli P.S. 1) Pani listu do redakcji w ostatnim numerze „Gazety 

Ustrońskiej” odnosi się do mnie, to bardzo dziękuję za uznanie. 
Podziwiam Panią za stałe podejmowanie prób „zbawienia świa-
ta” i przy okazji naszego miasta, podsuwając swoje cenne uwagi 
władzom miasta głównie w sferze zawodowej, czyli architektury. 
Tylko jest jedno „ale”. Wszystko się zmienia, wszelkie priorytety 
w każdej dziedzinie naszego życia i czy nam się to podoba, czy 
nie, jako pokolenia starsze, choć z pewnością doświadczone, nie 
będziemy już nigdy pierwszoplanowymi autorytetami w zmieniają-
cej się rzeczywistości. Z tym należy się pogodzić, bo szkoda sobie 
szarpać nerwy, kiedy i tak na wiele spraw nie mamy wpływu. Młode 
pokolenia skłaniają się do zupełnie innych wizji całości zagadnień, 
mają inne spojrzenia, podejmują inne decyzje i tak to się kręci  
i kręcić będzie aż do zakończenia ziemskiej wędrówki. 

Wracając do tężni, pisałam, że także uważam, iż najlepszym 
rozwiązaniem lokalizacyjnym byłby park wokół Śląskiego Szpitala 
Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego, lecz jeśli prace budowlane  
w Parku Kuracyjnym są już tak dalece zaawansowane, to mija się 
z celem obecna dyskusja na ten temat na łamach lokalnej prasy. 
Można przecież podjąć kroki celem kontynuowania tematu powsta-
nia drugiej tężni na Zawodziu. Nie podejrzewam naszych władz  
o to, aby przed przystąpieniem do ustalenia gdzie tężnia ma po-
wstać, nie zapytały o zdanie fachowców. Byłoby to posunięciem 

LISTY DO REDAKCJI

CZAS FESTYNÓW

niepoważnym, wręcz nieroztropnym. Owszem i o nasze miasto 
toczy się gra, lecz jak świat światem, nigdy nie będzie do końca 
porozumienia w najróżniejszych kwestiach, bo każdy ma prawo 
do swoich racji w zupełnie zmienionej rzeczywistości XXI wieku. 
Najważniejsze, aby nie doprowadzać do drastycznych nieporozu-
mień, próbować osiągnąć jakiś konsensus, bowiem jak powiedział 
Kurt Vonnegut „Życie dzieli się na etapy. Każdy etap różni się od 
innych i trzeba zdać sobie sprawę, czego się od człowieka oczekuje 
na każdym etapie. To jest sekret powodzenia w życiu”.

Z wyrazami wielkiego szacunku                           Elżbieta Sikora                 

W „Dzienniku Zachodnim” z dnia 13.08.2021 r. pojawił się 
artykuł pani redaktor Grażyny Kużnik pt. „Najbardziej zapo-
mniane! Ośrodki wczasowe czasów Polski Ludowej. Ranking...”. 
Przedstawione zostały ośrodki wraz z aktualnymi zdjęciami m.in.  
w Szczyrku, Wiśle, Kozubniku, Zawoi. Opisane zostały również 
domy wczasowe w Ustroniu: „Maciejka” i „Zagłębie”. Jak wyglą-
da dzisiaj „Maciejka” – mieszkańcy Ustronia wiedzą. Natomiast 
opisany w artykule dom wczasowy „Zagłębie” został w 2019 r. 
zrównany z ziemią. Strateg manager miasta Ustroń pan Przemy-
sław Wojtasik informuje panią redaktor G. Kużnik, że „bardzo 
chcemy, żeby te dwa ośrodki wróciły do dawnego blasku, także dzię-
ki Krajowemu Planowi Odbudowy, zwłaszcza, że los innych ośrod-
ków nie budzi żadnego niepokoju”. Pan strateg prawdopodobnie 
nie zlustrował jeszcze terenu Jaszowca i nie wie, że „Zagłębie” nie 
istnieje, ale w sąsiedztwie jest w złym stanie technicznym dom wcza-
sowy „Barbara” i powiedział nieprawdę! W Gazecie Ustrońskiej 

*   *   *

Dwa najbliższe weekendy upłyną nam pod znakiem festynów. 
W dwie soboty i w dwie niedziele odbędą się cztery imprezy 
w czterech różnych miejscach w mieście, będzie się działo 
sportowo, charytatywnie, kulturalnie i ekologicznie.

EKO MECZ I ATRAKCJE
NA EKO FEST W HERMANICACH

W niedzielę 19 września o godz. 15.00 rozpocznie się w am-
fiteatrze Rodzinny Piknik, którego organizatorami są: Miejski 
Dom Kultury „Prażakówka”, Miasto Ustroń oraz Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”. W programie: 
występ wspaniałego iluzjonisty Pana Magicznego i spektakl 
teatralny „Morskie opowieści Kapitana Guliwera”. Wokół amfi-
teatru w Parku Kuracyjnym czeka na dzieci wiele innych atrakcji 
i animacji. Wstęp wolny. 

Organizatorzy zastrzegają, że w razie niepogody mogą poin-
formować na Facebooku o zmianie miejsca imprezy.

ILUZJONISTA NA PIKNIKU
RODZINNYM W AMFITEATRZE

W sobotę 11 września Klub Sportowy Nierodzim hucznie 
obchodzić będzie 75. urodziny i z tej okazji zaprasza kibiców  
i wszystkich mieszkańców na Festyn Piłkarski, który od-
będzie się na stadionie przy ul. Kreta. Początek o godz. 14,  
a w programie o godz. 15:00 mecz ligowy KS Nierodzim vs. 
Góral Istebna i zabawa taneczna od godz. 17. Ponadto animacje 
dla dzieci, dmuchańce, obficie zaopatrzony bufet, grochówka, 
grill, frytki, zimne napoje. 

FESTYN PIŁKARSKI
NA 75-LECIE KS NIERODZIM

Piotr Glenc to 42-letni mieszkaniec Ustronia, który od 15 lat 
pełni służbę w Policji. W maju 2020 r. uległ wypadkowi i  potrze-
buje pomocy, by kontynuować intensywną i długotrwałą  rehabili-
tację. Można będzie jej udzielić podczas Pikniku Charytatywnego 
w sobotę 18 września. Rozpocznie się Turniejem Piłki Nożnej 
Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Ustronia (stadion przy 
ul. Sportowej, godz. 8.30-14). O godz. 15 festyn przeniesie się 
do Gościńca Równica (dawne schronisko) i tam wystąpią wo-
kaliści z „Sing in out” Karoliny Kidoń, Krystian Gontarz i Alan 
Cyprysiak, Sskjegg i gwiazda wieczoru „4szmery”, odbędą się 
licytacje atrakcyjnych przedmiotów, wystąpią  Będą też bezpłatne 
badania i szkolenie pierwszej pomocy (Uzdrowisko Ustroń), 
odpłatne przejażdżki motocyklowe (Blue Knights i Wojskowy 
Klub Motocyklowy), animacje dla dzieci („Loobito”), stoisko 
z ciastami (kuchnia Uzdrowiska Ustroń). Cały dochód zostanie 
przeznaczony na rehabilitację Piotra Glenca.

DLA PIOTRA GLENCA MECZ
LICYTACJE I ŚPIEW NA RÓWNICY

Fundacja Oddychaj Beskidami, Stowarzyszenie Wspólnie 
dla Ustronia, Urząd Miasta Ustroń, Klub Sportowy Kuźnia 
zapraszają na EKO FEST Hermanice, który odbędzie się 
w niedzielę 12 września o godz. 14 na boisku w Hermanicach. 
W programie: mecz piłkarski „O czyste powietrze”, dla dzieci 
– konkurs wiedzy ekologicznej, animacje, lody, drożdżówki, 
dmuchańce, dla dorosłych – stoiska i pokazy ekologiczne, stoiska 
gastronomiczne. Partnerzy i sponsorzy: Firma Legierski, Firma 
APPolska Kiecoń, Południe Events, Piekarnia Cukiernia Rąba, 
Beskidzki Cech Kominiarski, DRONpol.com

USTRONIACY GŁOSUJĄ NA BUDŻET OBYWATELSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO
Bardzo proste głosowanie, w którym mogą wziąć udział całe rodziny, również wszystkie dzieci. Wchodzimy na ebo.slaskie.pl Wśród 

zadań z puli ECO (zielone) szukamy projektu: „Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o.”, przyznajemy 
3 punkty. Przechodzimy do puli REGIO (niebieskie), do podregionu z powiatem cieszyńskim i tam głosujemy projekt: „Czas na 
wakacyjną przygodę” - obozy i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, organizator KS Kuźnia Ustroń. Można za jednym razem 
głosować na oba projekty, jeden głos nie wyklucza drugiego, bo projekty są w innych pulach. Sprawmy, żeby pieniądze trafiły do nas.  
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GOTOWI NA RATUNEK
W sobotę 21 sierpnia na ustrońskim rynku miał miejsce finał 

imprezy kolarskiej UPHILL MTB Beskidy. W oczekiwaniu na 
powrót ścigających się na Równicę kolarzy Stowarzyszenie Pro-
mocji i Rozwoju Ustronia, przy współudziale Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie wspólnie 
zorganizowali imprezę promującą bezpieczeństwo rowerzystów 
„Jedź z głową”. Dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umie-
jętności i wiedzę na torze przeszkód zorganizowanym przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Dorośli natomiast mieli 
okazję przeżyć wypadek wsiadając do udostępnionego przez 
WORD symulatora. Niejedna osoba wychodząc z niego mówiła, 
że nie miała świadomości jak duże siły działają na pasażerów  
w pojeździe w czasie zderzenia. A przecież były to kontrolowane, 
bezpieczne warunki. Miejmy nadzieję, że takie doświadczenie 
skłoni wielu kierowców do zdjęcia nogi z gazu.
  Bardzo dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych w cen-
trum miasta osób cieszyło się stanowisko Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Katowicach. Operatorki numerów alarmowych 
opowiadały o działaniu systemu powiadamiania ratunkowego oraz 
instruowały jak pomóc osobie poszkodowanej w różnych sytua-
cjach. Chętni mogli ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową 
(RKO) na fantomie. Agnieszka Wolny z CPR demonstrowała także 
sposób wykorzystania AED, czyli automatycznego defibrylatora 
zewnętrznego. AED to urządzenie, które posiada coraz więcej 
instytucji. Jego użycie w ciągu kilku minut od podjęcia RKO zna-
cząco zwiększa skuteczność prowadzonych działań ratunkowych.

Udzielenie pierwszej pomocy w świetle obowiązującego prawa 
jest obowiązkowe, a podjęcie działań przez świadków zdarzenia 
przed przyjazdem służb jest bardzo ważne, gdyż zwiększa szansę 
osoby poszkodowanej na przeżycie i powrót do normalnego życia.

Podczas pokazu operatorkom numeru alarmowego towarzyszył 
również przedstawiciel cieszyńskiej policji, starszy aspirant ruchu 
drogowego Szymon Kaźmierczak z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Policjanci, szczególnie 
„drogówki”, są osobami, które najczęściej jako pierwsi docierają 
na miejsce zdarzenia np. wypadku drogowego. To w ich rękach 
spoczywa często zdrowie i życie nie tylko poszkodowanych, ale 
także innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci to osoby 
przeszkolone nie tylko w kwestii prawidłowego zabezpieczenia 
miejsca zdarzenia, zebrania materiału dowodowego ale także, co 
najistotniejsze, w zakresie pierwszej pomocy. Oto jego wypowiedź:

Podczas dotychczasowej służby obsługiwałem kilkaset, jeśli 
nie ponad tysiąc, zdarzeń drogowych. Niestety byłem również na 
takich, które zakończyły się tragicznie. To kilkadziesiąt zdarzeń 
ze skutkiem śmiertelnym, o kilkadziesiąt ludzkich istnień za dużo. 
Zawsze po przybyciu na miejsce zdarzenia pytamy uczestników  
o obrażenia. Kwestia wyjaśnienia okoliczności, w jakich doszło do 
wypadku spada chwilowo na drugi plan. Każdorazowo, co warte 
podkreślenia, wokół miejsca zdarzenia gromadzą się osoby, które 
niestety wiele komentują, a niewiele robią, żeby pomóc poszkodo-
wanym. Wynika to najczęściej ze strachu czy też niewiedzy doty-
czącej udzielania pomocy. I właśnie podczas akcji jak ta chcemy 
to zmieniać. Efekty są już widoczne. Jest coraz więcej zdarzeń, 
gdzie uczestnicy czy świadkowie udzielają pierwszej pomocy. I  to 
jest najważniejsze, bo najwięcej efektów w walce o ludzkie życie 
i zdrowie daje prawidłowa pomoc podczas pierwszych minut po 
zdarzeniu. Nie możemy się bać udzielania pomocy. Niejeden tak 
się tłumaczy: „Ja zadzwoniłem po pomoc, to już wystarczy”. Tak, 
wezwanie i zapewnienie pomocy ze strony służb, jest kolejnym kro-
kiem po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zapewnieniu bezpie-
czeństwa sobie i innym. Jednak trzeba działać dalej, do momentu 
podjęcia czynności przez medyków. I właśnie tą wiedzę chcemy 
przekazywać. W szkołach dzieci  i młodzież jest uczona pierwszej 
pomocy i mam wrażenie, że dzieci są bardziej przeszkolone niż 
dorośli. Akcja „Jedź z głową” przygotowana przez Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Ustronia przy udziale WORD Katowice we 
współpracy z cieszyńskimi policjantami, ma uświadomić nie tylko 
młodym ludziom, ale każdemu, jak ważna jest pierwsza pomoc  
i bezpieczeństwo. Trzeba pamiętać, że wypadki zdarzają się nie 
tylko na drodze, ale wszędzie, i to w różnych okolicznościach. My-
ślę, że to wystarczający powód do tego, by chcieć posiadać wiedzę, 
która pomoże nam być może w przyszłości uratować czyjeś życie.

Chylę czoła przed ratownikami czy strażakami, bo to oni 
są najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia, są bardzo dobrze 
przeszkoleni. I to dzięki właśnie ich wiedzy na temat ratowania 
ludzkiego życia, którą chcemy przekazywać każdemu chętnemu, 
wielu ludzi może nadal być wśród nas.

W popularnym ostatnio medialnym spocie edukacyjnym na temat 
wypadków drogowych jest informacja, że  nikt nie wierzy, iż jemu 
wypadek się przydarzy. W tym wypadku, żeby się przekonać jako 
to jest być uczestnikiem wypadku, warto wsiąść do symulatora 
zderzeń i przeżyć taki bezpieczny, kontrolowany wstrząs, który sy-
muluje zderzenie i wypadek. To urządzenie, które Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Ustronia oraz policjanci z Cieszyna, prezentują 
podczas spotkań związanych z akcją. Pobudza ono wyobraźnię  
i każdy, kto z niego choć raz skorzysta, już w inny sposób postrze-
ga swoje bezpieczeństwo na drodze. Osoby, które wychodziły  
z symulatora, były w szoku, nie mając świadomości jak duże siły 
działają na pasażerów podczas zderzenia i wypadku. A to tylko 
symulacja, która odbywa się przecież w bezpiecznych warunkach 
oraz z dużo mniejszą prędkością, niż w przypadku prawdziwego 
zdarzenia …                                                       Lidka Szkaradnik

Nr 15 z dnia 9.04.2020 r. pani redaktor Karolina Francuz oprowa-
dziła czytelników po Jaszowcu i na jednym ze zdjęć przedstawiła 
zrównane z ziemią „Zagłębie”. Mówiąc, że los innych ośrodków 
„nie budzi żadnego niepokoju” pan strateg nie wspomniał o Woj-
skowym Domu Wypoczynkowym w Ustroniu-Hermanicach, który 
nieczynny od 2013 r. niszczeje, o czym napisał redaktor Krzysztof 
Marciniuk w Głosie Ziemi Cieszyńskiej Nr 33 z dnia 20.08.2021 r.  
                                                              Barbara Staniek-Siekierka

Chętni mogli ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na 
fantomie.                                                              Fot. L. Szkaradnik

Po Zagłębiu zostały tylko wspomnienia i kupa gruzu. Fot. K. Francuz
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Czuwał jednak nad gotowaniem Cesar-
skiego Gulaszu razem z Maciejem Koło-
dziejczykiem, a pomocnikami szefa kuchni 
byli podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy Towarzystwa Opieki nad 
Niepełnosprawnymi w Ustroniu, którzy 
bardzo dobrze radzili sobie z krojeniem 
warzyw. Ich opiekun Monika Krzyżak, 
wiceprezes Zarządu TONN powiedziała: 

- Zostaliśmy zaproszeni przez organiza-
torów i naszym zadaniem jest ugotować 
gulasz jagnięcy. Mamy taki szybki kurs 
gotowania połączony z możliwością zara-
biania, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. 
Jak już nam się potrawa ugotuje, to będzie-
my ją sprzedawać, dzięki czemu zasilimy 
naszą kasę, a pieniądze przeznaczymy 
na codzienną działalność. Na początku 
podeszliśmy do zadania nieśmiało i choć 
takie prace nie są nam obce, musieliśmy 
wykonać wszystko profesjonalnie, żeby 
wszystkim gościom smakowało.

Tuż obok 200-litrowego kotła swoje sta-
nowisko miał Józef Michałek i na oczach 
widzów przygotowywał bundz z mleka 
owczego z porannego dojenia. Wyjaśniał, 
że bundz to produkt podpuszczkowy, z 
którego na całym świecie produkuje się 
kilka tysięcy gatunków sera. Stwierdził, że 
wszystko zaczyna się od bundzu. 

O zdrowotnych właściwościach takich 

wyrobów mówił profesor Andrzej Jun-
kuszew z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, snując również opowieści o 
innych aspektach owczarstwa i analizując 
je od strony naukowej. Nie przynudzał, 
gawędził i żartował, dzięki czemu można 
było przyswoić nawet podstawy prawa 
wołoskiego. Prof. Junkuszew podkreślał, 
że szczególnie w czasie covidowym warto 
mówić o zdrowotnych właściwościach 
produktów owczarskich, kwasach tłusz-
czowych, kwasach orotowych i wielu in-
nych substancjach, które naturalnie wspo-
magają nasze zdrowie i naszą odporność. 

Naszą odporność szczególnie na stres 
wzmocniła góralska muzyka, a jak „Wała-
si” zaśpiewali: „Niebo mnie unosi, gadam 
sobie z aniołami”, to już prawie można 
było odlecieć. Dzieci puszczały wodze 
fantazji, biorąc udział w konkursie pla-
stycznym pt. „Owca w górach”, który 
zorganizowali pracownicy Miejskiego 
Domu Kultury „Prażakówka”. Za swoje 
prace młodzi artyści dostali przyziemne, 
ale dające mnóstwo radości nagrody, ro-
dzice zaś na jakiś czas mieli święty spokój. 

Organizatorem wydarzenia była Groma-
da Górali na Śląsku Cieszyńskim, Leszek 
Makulski i właściciel Karczmy Góralskiej 
nad Wisłą, w której odbyło się Święto 
Baraniny.  Tekst i foto: Monika Niemiec

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ 
OD BUNDZU

Prowadzący imprezę Stasek Jaskułka powiedział, że organizatorzy mają zdarte buty, 
ucho czerwone od telefonu i czasem tracą głos. Tak się stało w przypadku Leszka 
Makulskiego, który nie mógł mówić i wychrypiał tylko życzenia dobrej zabawy. 

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Usatysfakcjonowani kucharze ze Środowiskowego Domu Samopomocy TONN.       

W miniony piątek w Sali Widowiskowej 
MDK „Prażakówka” odbyło się spotkanie 
autorskie z Ewą Kassalą, polską pisar-
ką, autorką, kreatorką akcji społecznych, 
specjalistką ds. równouprawnienia kobiet  
i mężczyzn. W Ustroniu zaprezentowała 
się z okazji pleneru Beskidzkie Klimaty 
oraz wystawy prac twórców zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie Emerytów  
i Rencistów Policyjnych Koło Miejskie  
w Katowicach. Autorka prezentowała zebra-
nym postacie ze swoich powieści – boginie, 
wojowniczki, kobiety. Wśród wzniosłych 
słów i humorystycznych anegdotek zawarła 
również ponadczasowy przekaz według 
którego każdy z nas powinien odkryć i pie-
lęgnować w sobie Króla i Królową. Po spot-
kaniu odbył się wernisaż prac stworzonych 
podczas pobytu artystów w Ustroniu.   (kfz) 

POLICJANCI W MDK

Tradycyjnie Baraninę rozpoczęły wystrzały z armaty Czesława Kanafka i z pistoletów.

Będzie bundz, praojciec serów.

Leszek Makulski stracił głos, ale nie kontrolę. 

Pielęgnuj w sobie Królową.    Fot. K. Francuz
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

 PODMYTA ŚCIEŻKA
W ubiegłym tygodniu, gdy we wtorek zamykaliśmy numer, 

wyrażaliśmy nadzieję, że w związku z intensywnymi opadami 
nie zostanie zalana ścieżka rowerowa w Polanie, której budowa 
dopiero co została zakończona, a odbiór nastąpił w poniedziałek. 
W środę ścieżkę zalała woda z Wisły. Poziom rzeki drastycznie 
i nagle się podwyższył, co może świadczyć o spuszczeniu wody 
ze zbiornika w Czarnem. Jak dowiedzieliśmy się od wicenaczelnik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ustroń Julii Lipowskiej, nie-
które miejsca zostały podmyte, jednak wykonawca (firma „Jam-
pich”) bezpłatnie, w ramach dobrej współpracy podsypał ubytki 
100 tonami klińca. Większych uszkodzeń nie stwierdzono. (mn)

Fot. A. Steczkiewicz

W Muzeum Ustrońskim im. J. Jarockiego 
trwa wydarzenie, które nazwać już moż-
na kultowym. IV Wystawa Modelarska 
współorganizowana jest wraz ze Stowarzy-
szeniem Historyczno-Rekonstrukcyjnym 
„Barwa i Broń – Schron 45” z Cieszyna. 
Wystawa ta to nie lada gratka dla pasjona-
tów modelarstwa. Setki modeli statków, 
pojazdów, samolotów, zwierząt i ludzi, 
a nawet potężne popiersia! One wszyst-
kie, mistrzowsko wykonane, cieszą oczy 
pasjonatów na czasowej wystawie, którą 
do połowy października możemy podzi-
wiać w Muzeum. Wśród autorów są prace 
mistrzów Polski i Europy, pasjonatów  
i hobbystów, z których najmłodszy ma 7 
lat. Inicjatorem i jednocześnie opiekunem 

wystawy jest Mirosław Gaura, który udział 
w tym wydarzeniu bierze od samego 
początku, czyli od pierwszej wystawy. 
W minionych edycjach miała ona for-
mę Rodzinnego Pikniku Modelarskiego. 
Wtedy to skwer przed Muzeum zamieniał 
się w miniaturowe pole bitwy, a licznie 
przybywający widzowie mogli podziwiać 
ruchome modele oraz kibicować stroną od-
grywanych starć. W tym roku, z uwagi na 
sytuację epidemiologiczną, wystawa prze-
niosła się pod muzealny dach. W dalszym 
ciągu przyciąga wielu zainteresowanych, 
szczególnie, że wyjątkowe eksponaty okra-
szone są komentarzem Mirosława Gaury. 
Jest on nie tylko miłośnikiem modelarstwa, 
ale i fanem rekonstrukcji militarnych. 

Połączenie tych dwóch pasji pozwala mu 
przekazywać interesujące fakty. Sam też 
tworzy autorskie dzieła, które urzekają 
nie tylko wykonaniem, ale i historycznym 
odwzorowaniem szczegółów. Znajomość 
historii pozwala odwiedzającym wystawę 
jeszcze bardziej zagłębić się w miniaturo-
wy świat modelarskich cudów. Mirosław 
Gaura jest także opiekunem Koła Mode-
larskiego, które działa pod skrzydłami 
Domku Pracy Twórczej. Odwiedzając wy-
stawę zobaczymy prace wykonane z papie-
ru, plastiku, drewna czy metali. Zachwycą 
nas szczegóły, wykonane tak precyzyjnie, 
że nie sposób wyobrazić sobie, jak wiele 
pracy wymagało ich wykonanie. 

– Modelarstwo wymaga ogromnej cierp-
liwości – potwierdza Mirosław Gaura – To 
sztuka pełna precyzji, opanowania i dbało-
ści o szczegóły. Dla mnie to też odskocz-
nia. Gdy rozpoczynam pracę nad nowym 
modelem, to świat znika. Nawet ręka 
przestaje mi drżeć! Pędzelki, farby, mo-
dele, to wszystko wymaga zaangażowania  
i nakładu finansowego. Ale jaka to radość 
i duma, kiedy gotowy model ostrożnie  
i z wielką delikatnością stawiamy na półce! 

                                   Karolina Francuz

SZTUKA PEŁNA PRECYZJI

Na zdjęciu od lewej strony: warszawski turysta, fan modelarstwa, który był wystawą szczerze 
zachwycony, Mirosław Gaura oraz Andrzej Malinowski, pracownik Muzeum Ustrońskiego.   
                                                                                                                      Fot. K. Francuz

KOLEJNA BUDOWA
Mieszkańcy komentują kolejną budowę na łące pod osiedlem 

Manhatan. Od kierownika budowy dowiedzieliśmy się, że inwe-
stycja to kontynuacja stojącego obok pawilonu, w którym mieści 
się sklep „Pepco”. Budynek będzie parterowy, a w środku znajdą 
się lokale do wynajęcia na działalność handlowo-usługową. 

Teren między ul. A. Brody, ul. M. Konopnickiej i ul. ks. Koj-
zara trudno już nazywać „łąką”, bo sklepy i parkingi zajmują 
więcej miejsca niż trawa. Znajdują się tam m.in. wybudowany 
jako pierwszy w 1997 r. „Carrefour” (najpierw „Sezam”, potem 
„Albert”), firma fotograficzna „Brodacki” (dawniej „FotoLand” 
otwarty w 2000 r.), a od 2007 roku „Lidl”.                                       (mn)

Fot. M. Niemiec



10                                                                                      9 września 2021 r.

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)

BIBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Marcin Wicha „Łysol i Strusia”
 
Czy wiecie, co to jest „grzecznomierz”? 
Świeci na czerwono i pika, kiedy nie 
mówisz „proszę” czy „dziękuję”. Noszą 
go na szyi uczestnicy konkursu grzeczno-
ści. Jednym z nich jest Strusia, bardzo 
grzeczna dziewczynka. Nie będzie jej 
jednak łatwo wygrać, bo ni stąd ni zowąd  
w jej życiu pojawia się wielki kudłaty 
pies, który wygląda jak stara szczot-
ka sedesowa, niezbyt ładnie pachnie  
i nazywa się Łysol. Nowy przyjaciel 
wywraca jej życie do góry nogami  
i każe się zastanowić: czy grzeczność 
naprawdę zawsze się opłaca?

Priit Pohjala „Doktor Mati weterynarz”
 
Doktor Mati jest najlepszym wete-
rynarzem na świecie (sam doszedł 
do takiego wniosku) i zna się na 
wszystkich zwierzętach. Niestety 
jest trochę roztargniony i dlatego 
ma mnóstwo śmiesznych i nieco ab-
surdalnych przygód – gdy autobusem 
wozi swą pracę do domu, gdy doradza 
sąsiadom, gdy oprowadza prezydenta 
albo gdy szuka kreta do przetkania 
rur. Zbiór przezabawnych opowiadań  
o roztargnionym weterynarzu to 
estońska literatura dla dzieci w naj-
lepszym wydaniu!

NARODOWA  DULSKA
„Oj, czasy! czasy nastały” – mówi 

Tadrachowa, matka Hanki, co ze Zbysz-
kiem Dulskim romansowała i zdanie jak 
ulał pasuje do naszej pandemicznej rze-
czywistości. Ale jakie by te czasy nie były, 

słowa napisane przez Gabrielę Zapolską 
w dramacie „Moralność Pani Dulskiej”, 
czytali znani i lubiani przedstawiciele 
ustrońskich elit. Akcję zorganizowała 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu 
i mini przedstawienia udostępnia na swojej 
stronie na Facebooku.

Narodowe Czytanie – akcję publicz-
nego, masowego poznawania arcydzieł 
literatury polskiej zainicjował w 2012 
roku prezydent Bronisław Komorowski, 
kontynuuje ją prezydent Andrzej Duda, 
który o tegorocznej lekturze tak napi-
sał w liście do narodu: „To wyjątkowy 
utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. 
Odnajdujemy w nim komizm i gorzką 
ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci 
i wyczucie języka, ale przede wszystkim 
uniwersalne przesłanie moralne, które  
w imię uczciwości i sprawiedliwości każe 
potępiać zło.”                Monika NiemiecMagdalena Lupinek – dyrektor Muzeum Ustrońskiego z pracownikami: Andrzejem Malinowski 

i Kamilem Podżorskim oraz Alicją Michałek.

Anna Łęczyńska i Beata Grudzień z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin 
Janik i Katarzyna Piechówka.

Pracownik MDK „Prażakówka” Wojciech 
Zubrzycki i dyrektor Urszula Broda-Gawełek.

Barbara Niemczyk i Magdalena Kozłowska  
z Urzędu Miasta Ustroń.

Radna Dorota Walker i Andrzej Piechocki – 
malarz, rzeźbiarz, społecznik.

Jerzy Pustelnik i Karolina Fojcik-Pustelnik – 
fotograficy, artyści, sportowcy, społecznicy. 

to przecież: „Człowiek jest zwierzęciem 
towarzyskim. Musi od czasu do czasu 
myśl wymienić.” – stwierdza w innym 
miejscu Zbyszko i jemu też nie można 
odmówić racji. Zatem, choć tylko on line, 
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EGZAMINACYJNE SUKCESY 
UCZNIÓW USTROŃSKIEGO 

TECHNIKUM
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała 

na swojej stronie internetowej wyniki egzaminów zawodowych, 
które odbyły się w czerwcu i lipcu br. w szkołach średnich woje-
wództwa śląskiego. Uczniowie klasy 3 ustrońskiego technikum 
zdawali egzaminy z dwóch kwalifikacji. W przypadku techników 
mechaników była to kwalifikacja „Użytkowanie obrabiarek skra-
wających” oznaczona symbolem MG.19, a w przypadku techników 
informatyków kwalifikacja „Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” oznaczona sym-
bolem EE.08. Przygotowania uczniów do egzaminów odbywały się  
w warunkach walki z pandemią koronawirusa, przez większą część 
roku szkolnego zajęcia prowadzone były w sposób zdalny, tylko 
niewielka liczba godzin zajęć praktycznych realizowana była sta-
cjonarnie, a egzaminy zawodowe składają się z części teoretycznej 
i praktycznej. W odróżnieniu od egzaminu maturalnego Minister-
stwo Edukacji i Nauki w żaden sposób nie ułatwiło uczniom zda-
wania egzaminów zawodowych, zostały utrzymane wysokie progi 
zdawalności, czyli 50 i 75% dla odpowiednich części egzaminów, 
a w zgodnej opinii nauczycieli egzaminy zawodowe były nawet 
trudniejsze, niż w latach poprzednich! Biorąc to wszystko pod 
uwagę, tym bardziej cieszą wyniki osiągnięte przez ustrońskich 
uczniów. Wszyscy mechanicy zdali egzamin ze swojej kwalifikacji, 

czyli osiągnęli zdawalność 100%, dla porównania średni wynik 
dla całego województwa śląskiego to 77,14%, a dla powiatu cie-
szyńskiego to wynik oczywiście też... 100% (tylko w ustrońskim 
technikum obowiązuje kwalifikacja MG.19 związana z zawodem 
programisty i operatora obrabiarek sterowanych numerycznie 
CNC). Z kolei informatycy ze swojej kwalifikacji osiągnęli równie 
imponujący wynik 93,8% (woj. śląskie 77,81%, powiat cieszyński 
84,3%). Jak widać, w obu zawodach uczniowie osiągnęli wyniki  
o wiele lepsze od średnich wojewódzkich i powiatowych. Wyniki te 
potwierdzają wysoką jakość kształcenia zawodowego w technikum 
w Ustroniu, świadczą również o poziomie kadry pedagogicznej,  
a w końcu o dużym zaangażowaniu i ambicjach uczniów tej szkoły. 

Warto również przypomnieć w tym miejscu wyniki egzaminów 
zawodowych, jakie osiągnęli uczniowie klasy 4 w sesji zimowej, 
czyli w styczniu br. Mechanicy uzyskali wówczas zdawalność aż  
o ponad 22% lepszą od średniej wojewódzkiej, również informatycy 
spisali się bardzo dobrze. 

Z wynikami egzaminów zawodowych znakomicie korespondują 
wyniki tegorocznych matur. Zdawalność matury z języka polskiego 
wyniosła w Ustroniu 100% (woj. śląskie 91%, powiat cieszyński 
95%), z języka angielskiego również 100% (92%, 97%), tylko  
z matematyki nieco gorzej 74% (70%, 85%). 

Zarówno uczniom, jak i wszystkim przygotowującym ich do 
egzaminów nauczycielom Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu 
należą się serdeczne gratulacje za uzyskane wyniki. Na pewno 
będziemy trzymać kciuki, żeby co najmniej takie same wyniki 
powtórzyły się w bieżącym roku szkolnym!

Szczegółowe dane na temat wyników egzaminów zawodowych  
i matur  dostępne są na stronie OKE w Jaworznie pod linkiem 
https://oke.jaworzno.pl                                                                        (ms)

Powrót do szkoły zawsze wiązał się z ekscytacją zarówno dla 
rodziców, jak i dla ich pociech. W tym roku jednak wydarzenie 
to wzbudziło jeszcze większe emocje. Wszystko oczywiście  
z powodu pandemii, która w minionym roku przyniosła 
ogromne zmiany w systemie nauczania. 12 marca 2020 roku 
wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, a zajęcia  
w szkołach, przedszkolach i żłobkach zostały zawieszone. Już 
25 marca jednostki systemu oświaty rozpoczęły realizację nauki  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
6 maja w ścisłym reżimie sanitarnym otwarte zostały przed-
szkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 
inne formy wychowania przedszkolnego. Szkoły wciąż pozosta-
wały zamknięte, aż do zakończenia roku szkolnego 2019/2020. 
1 września 2020 wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjo-
narną, jednak już 24 października uczniowie klasy 4-8 szkoły 
podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych po-
nownie musieli pożegnać szkolne ławki. Od 9 listopada roku 
dotyczyło to także klas 1-3 szkoły podstawowej. Do regularnej 
nauki stacjonarnej powrócono dopiero 31 maja 2021 roku i to 
zaledwie na kilka dni. Czy „zdalna szkoła” się udała, czy można 
raczej nazwać ją porażką? I czy wszystkim służyła tak samo? 
A przede wszystkim – czy dzieci oraz rodzice chcieliby wrócić 
do takiego trybu nauki w nowym roku 2021/2022 czy raczej 
marzyli o powrocie stacjonarnego nauczania?

Monika, 32 lata
Dla mnie zdalne nauczanie było katastrofą. Chociaż mój Tomek nie 

sprawiał problemów i przykładał się do lekcji, to i tak było niełatwo. 
Ja sama musiałam tłumaczyć mu wiele rzeczy, których przecież już 
nie pamiętam. Co do niektórych tematów wyszło nawet na jaw, że 
nigdy się ich nie nauczyłam… Jako rodzic wiele razy czułam, że 
przez zdalne nauczanie tracę autorytet w oczach mojego syna. Całe 
szczęście w naszej rodzinie to mąż pracuje, więc miałam chociaż 
oko na młodego, ale współczuję rodzicom, którzy musieli łączyć 
ten czas z pracą zawodową! 

Tomek, 8 lat
Nie lubiłem uczyć się przez komputer. W szkole jest ciekawiej! 

Codziennie jest inaczej i więcej rozumiem z lekcji w klasie niż w 
domu.

Damian, 38 lat
W naszym domu staraliśmy się dzielić obowiązkami w zdalnym 

nauczaniu. Mamy dwie córki. Gdy zdalne nauczanie weszło to był 
szok. Komputer Zuzy okazał się za słaby, wcześniej korzystała  
z niego sporadycznie lub pożyczała od starszej. Nagle obie potrze-
bowały sprzętu, dla nas to były koszty i stres, bo sami musieliśmy 
wielu rzeczy się uczyć. Ja korzystam z telefonu i komputera, ale nie 
jestem jakoś zaawansowany… Córki w pewnym momencie radziły 
sobie lepiej ode mnie. Razem z żoną mobilizowaliśmy je do lekcji, 
ale wieczorami oboje bardzo martwiliśmy się o ich przyszłość. Zo-
baczymy jakie wyrośnie z tego pokolenie. Dla nas to był koszmar.

Zuzia, 9 lat
W domu tęskniłam za koleżankami, bo w szkole pomagamy sobie 

kiedy czegoś nie rozumiemy, a w domu nie. Mi pomagała siostra, 
mama i tata, ale czasami każdy mówił co innego, a potem pani przez 
komputer mówiła też inne rzeczy. Boję się, że znowu będę musiała 
uczyć się w domu. Teraz codziennie mam ochotę chodzić do szkoły. 

Marysia, 13 lat
Ja bardzo lubię się uczyć i szkoła jest dla mnie ważna. Gdy mu-

siałam zostać w domu to bardzo mnie stresowało. Bałam się, że nie 
nauczę się wszystkiego tak jak powinnam. W przyszłości chcę zostać 
lekarzem i mam nadzieję, że przez zdalne nauczanie nie braknie 
mi wiedzy. Ale zdalne nauczanie też często było niesprawiedliwe, 
niektórzy koledzy i koleżanki oszukiwali, a w internecie to jest 
możliwe. Później już nauczyciele mieli na nich też swoje sposoby. 
Cieszę się, że wróciłam do szkoły.

Marzena, 44 lata
Jestem nauczycielką i mamą 18 letniej Oli, więc dla mnie to było 

podwójne wyzwanie. Starałam się wspierać córkę, ale nauczanie 
zdalne wymagało ogromnego nakładu czasu i energii. To było 
wykańczające, ponieważ zamknięcie w domu i brak kontaktów 
z ludźmi mi osobiście nie służyły. Mieliśmy też jako nauczyciele 
dużo więcej obowiązków. Mieszkamy w bloku, przez pewien czas 
dodatkowo mąż pracował z domu i miałam wrażenie, że oszaleję. 
Czasami nie miałam czasu na wyjście z psem i cały dzień spę-
dzałam zamknięta. Teraz doceniam moją pracę jeszcze bardziej,  
a widok uczniów i możliwość kontaktu z nimi na żywo jest bezcenna. 

Aleksandra, 18 lat 
Na pewno brakowało mi znajomych, ale z nauką radziłam sobie 

nieźle. Najpierw cieszyłam się bo miałam sporo czasu i mogłam 
cały dzień chodzić w wygodnym dresie. Potem zaczęło mi brako-
wać wyjść, znajomych, a nawet szkolnej mody i kanapek z bufetu 
w Cieszynie. Podziwiam nauczycieli i rodziców, a szczególnie 
tych najmłodszych uczniów. Ostatecznie wolę naukę stacjonarną 
ale cieszę się, że w ciężkich czasach mogliśmy mieć alternatywne 
rozwiązanie i dostęp do wiedzy.                         Karolina Francuz

RADOSNE POWROTY?
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Tomasz jest synem Bohdana Tomaszew-
skiego (1921-2015) – wybitnego dzienni-
karza, komentatora sportowego, w tym te-
nisa. Tomaszewski senior też był tenisistą 
i przedwojennym wicemistrzem Polski 
juniorów. 

Tomasz Tomaszewski spotkał nad Wisłą 
dwukrotnego mistrza świata, wielokrotne-
go mistrza Polski, zdobywcę Pucharu 
Świata Piotra Żyłę, obecnie  mieszkańca 
Ustronia i nagrał z nim krótką rozmowę, 
którą zamieścił w internecie. Skoczek 
pozdrowił wszystkich tenisistów z okazji 
Narodowego Dnia Tenisa, który jest pro-
jektem Polskiego Związku Tenisowego 
i w tym roku odbywał się 5 września. Miał 
szczególny wymiar, gdyż PZT w 2021 
roku obchodzi 100-lecie działalności. 

Z odpowiedzi Piotra Żyły dowiedzieli-
śmy się, że skoczek od wiosny intensyw-

nie uczy się grać w tenisa, podoba mu się 
ta dynamiczna dyscyplina sportu, pozwala 
mu się odstresować i zrelaksować. 

Podsumowując pobyt na kortach UKS 
„Beskidy” Tomasz Tomaszewski napisał 
na swoim profilu na Facebooku: „Jeden  
z najpiękniejszych klubów, słychać śpiew 
ptaków i szum potoku, źródła Wisły. Korty 
cudownie położone w parku, a i towarzy-
stwo nienajgorsze…”   Monika Niemiec

KORTY CUDOWNIE POŁOŻONE

36/2021/2/R

GOŚCIE
Z KLASĄ

Tomasz Tomaszewski i Piotr Żyła. 

Muzeum Zabytkowych Motocykli „Rdza-
we Diamenty” w Ustroniu od początku 
znane było z gościnności, ale od czasu 
przeprowadzki z ul. Partyzantów na 
ul. Kościelną gościnność wzrosła wraz  
z powierzchnią zajmowaną przez Muze-
um, należące do Agnieszki i Remigiusza 
Dancewiczów. Jeśli ktoś z mieszkańców 
Ustronia jakimś cudem jeszcze nie 
odwiedził tej atrakcji, to warto zapla-
nować wycieczkę. Niewykluczone, że 
przy okazji wizyty w „Rdzawych Dia-
mentach”, zwiedzający natknie się na 
dodatkowe atrakcję, bo przyjeżdżają 
tam na najróżniejszych maszynach 
pasjonaci wszelkiej maści.

Uczestnicy VIII Rajdu Motocykli Za-
bytkowych im. Płk Gwido Langera nie 
mogli nie zahaczyć o ustrońskie muze-
um motocykli, gdy jechali do Istebnej, 
zaliczając V motocyklową Rundę Mi-
strzostw Polski Motocykli Zabytkowych 
sezonu 2021. Zjawili się końcem sierpnia,  
a organizatorem wydarzenia był Auto-
mobil Cieszyński. Podziwiać można było 
wyjątkowe okazy.

W kolejny weekend u zbiegu ulic Koś-
cielnej i Dworcowej zjawili się uczest-
nicy V Śląskiego Zlotu Samochodów 
SYRENA oraz Międzynarodowego Zlotu 
Samochodów DACIA. Ubarwiali ulice 
Czechowic-Dziedzic, Cieszyna i Ustro-
nia. Spali w „Ondraszku” na Jaszowcu,  
a jednym z głównych punktów programu 
była prezentacja pięknych pojazdów tym 
razem na czterech kółkach przed Muzeum 
„Rdzawe Diamenty”.   Monika Niemiec

Wyjątkowi goście zawitali na korty 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Be-
skidy”. W ostatni weekend na Brze-
gach grał Tomasz Tomaszewski – aktor, 
model, prezenter telewizyjny i znany  
z aksamitnego głosu komentator tenisa, 
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PROBLEMEM 
HALA

Największym wyzwaniem organizacyj-
nym była jednak kwestia związana z miej-
scem rozgrywania domowych gier. Hala  
w naszym mieście jest niepełnowymiaro-
wa i nie spełnia wymogów, przez co już do 
trzeciej ligi została dopuszczona warunko-
wo. Na rozgrywanie na niej spotkań szcze-

bel wyżej nie było więc żadnych szans  
i z tego powodu klub musiał poszukiwać 
innego obiektu. Ostatecznie MKS Ustroń 
swe mecze będzie grać w Cieszynie na 
hali Uniwersytetu Śląskiego. Nie oznacza 
to jednak, że w naszym mieście nie będzie 
już można oglądać piłki ręcznej. Drużyny 
młodzieżowe, a więc juniorzy i juniorzy 
młodsi, w dalszym ciągu będą grać na hali 
przy ulicy Partyzantów.

HISTORYCZNY AWANS!

W górnym rzędzie od lewej: trener Piotr Bejnar, Aleksander Bejnar, Piotr Szturc, Marcin 
Białkowski, Dawid Jenkner, Michał Jopek, Mateusz Turoń, Marek Cholewa, Mateusz Cieslar, 
Arkadiusz Czapek. W dolnym rzędzie od lewej: Łukasz Szczęsny, Bartosz Mrowiec, Jan Cieślar, 
Piotr Browarczyk, Dawid Oliwka, Michał Raszka, Przemysław Polok, Piotr Gawlas.                                                                 
                                                                                                             Fot. Krystian Medwid

BEZ 
REWOLUCJI

O ile doszło do zmiany miejsca roz-
grywania spotkań, tak kadra zespołu 
nie uległa rewolucji. Zawodnicy, którzy 
swoją postawą i sumienną pracą przyczy-
nili się do awansu, dostaną teraz szansę 
pokazania i sprawdzenia się w wyższej 
klasie rozgrywkowej. Oznacza to, że 
kadra drużyny prowadzonej przez trenera 
Piotra Bejnara w dalszym ciągu będzie 
oparta praktycznie tylko i wyłącznie na 
zawodnikach z naszego miasta i tym sa-
mym wychowankach klubu. Jedyną nową 
postacią, w porównaniu do poprzedniego 
sezonu, jest 23-letni Dawid Jenkner, który 
po czteroletniej przerwie ponownie będzie 
reprezentować barwy swojego macierzy-
stego klubu.

PRZEDSEZONOWE 
PRZYGOTOWANIA

Ustrońscy szczypiorniści nie marnują 
czasu i solidnie przygotowują się do tru-
dów nadchodzącego sezonu. Jako pierwsi 
treningi zainaugurowali juniorzy, którzy 
w drugim tygodniu sierpnia wyjechali na 
siedmiodniowy obóz do Szczyrku. Tam 
pracowali w doskonałych warunkach, 
bowiem korzystali z niezwykle bogato 
wyposażonej bazy Centralnego Ośrodka 
Sportu. Po powrocie do Ustronia dołączy-
ła do nich grupa seniorów, która wcześniej 
trenowała indywidualnie. Okres przed-
sezonowych przygotowań to także czas 
rozgrywania gier kontrolnych i nie inaczej 
jest w tym przypadku. W pierwszym 
takim spotkaniu ustronianie pewnie po-
konali MOSiR Bochnię 43:31, w czym 
spory udział miał Dawid Jenkner – autor 
czternastu bramek. Po wygranej przyszedł 
czas na remis, bowiem wynikiem 25:25 
zakończył się mecz z drugim zespołem 
krakowskiej AGH. W ostatnim rozegra-
nym sparingu podopieczni trenera Piotra 
Bejnara zmierzyli się z niezwykle wyma-
gającym rywalem – z pierwszoligowym 
Grunwaldem Ruda Śląska. Nasi rodzimi 
piłkarze ręczni przegrali to spotkanie 
26:23, jednak pomimo niekorzystnego 
wyniku pokazali się na tle wyżej noto-
wanych rywali z bardzo dobrej strony. Te 
trzy, rozegrane do tej pory mecze kontrol-
ne pozwalają z optymizmem wyczekiwać 
zbliżającego się wielkimi krokami startu 
ligowych zmagań.

DOMOWA INAUGURACJA
Pierwsza kolejka drugoligowego sezo-

nu zaplanowana jest na trzeci weekend 
września, a MKS Ustroń z nowymi dla 
siebie rozgrywkami przywita się meczem 
domowym. Pierwszym rywalem naszych 
rodzimych piłkarzy ręcznych będzie drugi 
zespół Superligowej Stali Mielec, a więc 
klubu który w swoim dorobku ma wygra-
ną w Pucharze Polski oraz Wicemistrzo-
stwo Polski. MKS rozumiejąc ewentualne 
problemy kibiców z dojazdem do Cieszy-
na, zamierza przeprowadzać transmisję  
z każdego domowego spotkania.

                              Arkadiusz Czapek

Udało się! MKS Ustroń dopiął swego i w nadchodzącym sezonie 2021/22 będzie 
występować w drugiej lidze, co jest wydarzeniem historycznym, bowiem klub 
spod Czantorii jeszcze nigdy w swojej historii nie występował tak wysoko. W po-
przednich rozgrywkach ustrońscy szczypiorniści zostali wicemistrzami trzeciej ligi 
i uzyskali prawo awansu szczebel wyżej. Awans ten jednak nie był oczywistością 
i gdy zawodnicy odpoczywali po trudnym sezonie, tak pozostałe osoby związane 
z klubem musiały wykonać wiele pracy, by ten awans stał się faktem. Przeskok 
pomiędzy trzecią, a drugą ligą jest bowiem kolosalny i to zarówno pod względem 
finansowym, jak i organizacyjnym. Wystarczy wspomnieć, iż naszych rodzimych 
piłkarzy ręcznych czekają teraz wyjazdy do między innymi Przeworska, Mielca, 
czy też Kielc.

Dawid Jenkner.                      Fot. K. Medwid Marek Cholewa.                   Fot. K. Medwid
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

DZIEŁO ŻOŁNIERZY
1 września świętowano nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego. O 

godz. 12 pod pomnikiem pamięci za Urzędem Miasta rozpoczęła 
się uroczystość patriotyczna z okazji 72. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Uroczystość otworzyła Danuta Koenig – na-
czelnik wydziału Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki UM, witając 
wszystkich przybyłych i od razu oddając głos płk. Ludwikowi 
Gembarzewskiemu.

TENISIŚCI NA PIĄTKĘ
Drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskidy” Ustroń  

w składzie: Jakub Grzegorczyk, Jakub Kaleta, Oskar Kostka, Kry-
stian Król i Mikołaj Wrzoł zajęła piąte miejsce w turnieju finałowym 
Drużynowych Mistrzostw Polski Skrzatów (do lat 12) w tenisie ziem-
nym, które odbywały się od 2 do 5 września w Toruniu. W ćwierćfi-
nale podopieczni Aleksandra Panfila i Adama Skrzypczaka przegra-
li z AZS Poznań 1:5. Za to w rywalizacji o miejsca 5-8 pokonali ko-
lejno Arkę Gdynia 6:0 i Górnika Bytom 4:2.               Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 8.09.2011 r.

10.09  godz. 11-14 Szkolenie – Wpływ pandemii na życie domowe  
        i szkolne dzieci oraz młodzieży, aula ul. Partyzan- 
        tów 2a,  info na str. 2
11.09 godz. 12.00 Industriada, Muzeum Ustrońskie
11.09 godz. 14.00 Festyn Piłkarski, stadion w Nierodzimiu
12.09 godz. 14.00 EKO FEST Hermanice, boisko w Hermanicach
13.09 godz. 17.00 82. Rocznicę Spalenia Ustrońskiej Synagogi, pomnik 
          Synagogi na ul. Ogrodowej 10
17.09 godz. 17.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Poniwiec, Nad- 
        leśnictwo Ustroń
18.09 godz.  8.30   Festyn Charytatywny dla Piotra Glenca, stadion ul. 
        Sportowa, Gościniec Równica 
18.09 godz.  9.00   Sprzątanie Polany i Jaszowca, info na str. 2
18.09 godz. 10.00 Bieg Rokity, Karczma Góralska ul. Nadrzeczna
18.09 godz. 19.00  5 Rajdowy Ustroń, informacje na str. 2
19.09 godz. 10.00 5 Rajdowy Ustroń, informacje na str. 2
19.09 godz. 15.00 Rodzinny Piknik, spektakl dla dzieci, animacje, 
        warsztaty, Amfiteatr, wstęp darmowy
21.09 godz. 17.30 Zebranie mieszkańców dzielnicy Hermanice, wiata 
          za kościołem OO. Dominikanów
22.09 godz. 18.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Lipowiec, OSP 
        Lipowiec
28.09 godz. 17.00  Zebranie mieszkańców dzielnicy Polana, Hotel  
        Kolejarz  ul. Stroma 2
30.09 godz. 17.00  Zebranie mieszkańców dzielnicy Nierodzim, Szkoła 
        Podstawowa nr 6

Ten pan wie wszystko o serach...                             Fot. M. Niemiec

... a ten pan umie je robić.                                             Fot. M. Niemiec

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. 33-854-53-98.

K O M A N D O R  -  C i e s z y n , 
ul.Stawowa 27 - szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-57. 
www.komandor.pl

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

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

REHABILITACJA DOMO -
WA, MASAŻ LECZNICZY. 
ZADZWOŃ-PRZYJADĘ! 663-
224-499.

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

Malowanie dachów. 505-168-217.
 
Mieszkanie do wynajęcia 120m2, 
co - gaz, z ogrodem, parking. 
Daszyńskiego 80.

Wynajmę mieszkanie w cen-
trum Ustronia, przy ul. Konop-
nickiej, na I piętrze. Mieszkanie 
kompletnie urządzone, 54m2,  
z tarasem na południe i wydzie-
lonym miejscem parkingowym. 
601-440-480.

Sklep medyczny w Ustroniu 
zatrudni na umowę o pracę sprze-
dawcę - preferowany fizjoterapeu-
ta. 535-823-586.

Skup samochodów, stan obojętny. 
515-409-571.

Rehabilitacja, zabiegi fizjotera-
peutyczne (prądy, ultradźwięki), 
masaż, pielęgnacja i opieka osób 
starszych. Popołudniami, w domu 
pacjenta na terenie Ustronia, Wi-
sły, Goleszowa i Cisownicy.
728-367-543. 

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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.

36/2021/3/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) największe europejskie jezioro, 8) wioska 
koło Hażlacha, 9) „Gazeta Ustrońska” od stycznia do grudnia, 
10) pachnąca (chroniona) roślina górska, 12) poprzedniczka 
płyty CD, 14) rosyjska drużyna hokejowa lub piłkarska,  
15) tytułowy bohater tragedii Szekspira, 16) duża kupa słomy, 
19) zażalenie, 22) atrybut sędziego piłkarskiego, 23) ma moc 
czynienia czarów, 24) marihuana inaczej.
PIONOWO: 2) chęć przystąpienia, 3) znawca ptaków,  
4) korab Noego, 5) buduje piece, 6) jeden ze stopni święceń 
kapłańskich, 7) nastaje pod wieczór, 11) najpracowitsza po-
śród pszczół, 13) sprzedaje leki, 17) wypas owiec, 18) Anna 
zdrobniale, 20) piękny, choć kłujący kwiat, 21) kamień pół-
szlachetny. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 17 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 34

KONIEC LETNIEJ LABY

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.
 

KĄCIK SZACHOWY
36/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 34: Sd4
Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.                        Fot. M. Niemiec

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Halina Bujok z  Ustronia ul. Daszyń-
skiego. Nagrodę ufundowaną przez Katarzynę Lipowczan – kupon na strzyżenie  
i modelowanie otrzymuje  Janina Jaszowska z Ustronia ul. Lipowska.  Zwycięz-
ców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie,  
tel. 33 854-34-67.

rodziców lub opiekunów na spotkania organizacyjne dla 
zapisanych uczestników:
20 września (poniedziałek) godz. 16.00, sala 8
Zajęcia plastyczne oraz manualne – instruktor A. Nagy
21 września (wtorek) godz. 16.00, sala 7
Zajęcia taneczne (Street Dance, Hip-Hop) – instruktor A. Darm-
staedter – KOLOR, ECHO, ABSURD
22 września (środa) godz. 16.00, sala 7
Zajęcia taneczne (mażoretki, taniec nowoczesny) – instruktor  
K. Rymanowska – RYTM, UŚMIECH, FANTAZJA
23 września (czwartek) godz. 18.00,  sala widowiskowa – pierw-
sze zajęcia praktyczne 
Zespół wokalno-instrumentalny „Purple Sky” – instruktor  
P. Sobek
24 września (piątek) godz. 16.00, sala 7
Breaking – instruktor W. Twardzik – WŁADCA PARKIETU, 
BIBOJSI, eMDeKa Kru.

MIEJSKI DOM KULTURY 
„PRAŻAKÓWKA”ZAPRASZA
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    Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep (dawna Savia), Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, HERMES Nierodzim, Informacja 
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Numer zamknięto: 6.09.2021 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 13.09.2021 r.

Na zdjęciu od lewej trener Piotr Bejnar, Piotr Browarczyk, Aleksander Bejnar, Bartosz 
Mrowiec, Łukasz Gogółka.                                                                             Fot. K. Medwid

GALA HANDBALL 
Pierwszego września w Rudzie Śląskiej 

odbyła się V Gala Śląskiego Związku 
Piłki Ręcznej, która zwieńczyła poprzedni 
sezon. Podczas uroczystości nagrodzono 
zawodniczki, zawodników oraz kluby za 
dokonania w rozgrywkach wojewódzkich 
i krajowych, a także osoby zasłużone dla 
śląskiego szczypiorniaka. Na gali obecny 
był również MKS Ustroń, który reprezen-
towali trener Piotr Bejnar oraz czterech 
jego podopiecznych. Podczas ceremonii 
zorganizowanej w Miejskim Centrum Kul-
tury nagrodzeni zostali ustrońscy juniorzy 
młodsi i młodzicy. Ci pierwsi zostali  
w minionym sezonie Wicemistrzami Ślą-
ska, ustępując w naszym województwie 
jedynie Górnikowi Zabrze, a więc aktual-
nym Mistrzom Polski, natomiast młodzicy 
rozgrywki zakończyli na najniższym stop-
niu ligowego podium.  Arkadiusz Czapek

WYJAZDOWE PRZEŁAMANIE
A KLASA:     Olza Pogwizdów – KS Nierodzim 2:4 (1:1)

Podopieczni trenera Krystiana Szle-
szyńskiego sezon 2021/22 zainaugurowali  
w najlepszy z możliwych sposobów, bo-
wiem od efektownego zwycięstwa. Nieste-
ty, w następnych meczach nie poszło już im 
tak dobrze i po dwóch kolejnych porażkach 
ustronianie udali się do Pogwizdowa, gdzie 
w spotkaniu czwartej serii gier przyszło się 
im zmierzyć z miejscową Olzą. Lepiej ten 
mecz rozpoczęli gospodarze, którzy jeszcze 
przed upływem premierowego kwadransa 
gry cieszyli się ze zdobycia pierwszej bram-
ki. Odpowiedź Nierodzimia miała miejsce 
w samej końcówce pierwszej połowy, kiedy 

to do remisu doprowadził Marcin Maria-
nek. Ustrońscy zawodnicy poszli za ciosem  
i siedem minut po zmianie stron objęli 
prowadzenie, po tym jak bramkarza Olzy 
pokonał Daniel Mężydło. Miejscowi zdo-
łali się co prawda zrewanżować golem wy-
równującym, jednak remisowy rezultat nie 
utrzymał się długo, ponieważ już dwie mi-
nuty później rzut karny na bramkę zamienił  
M. Marianek. Finalny rezultat spotka-
nia ustalił niezawodny Adrian Sikora.  
W następnej serii gier podopieczni szkole-
niowca Krystiana Szleszyńskiego zmierzą 
się z liderującym Góralem Istebna. (acz)          

1 UKS APN Góral Istebna 12 19:2 
2 LKS Strażak Dębowiec 10 11:7 
3 LKS Iskra Iskrzyczyn 9 17:10 
4 LKS Victoria Hażlach 9 11:5 
5 LKS 99 Pruchna 9 13:11 
6 LKS Błyskawica Kończyce W.  7 11:4 
7 LKS Olza Pogwizdów 7 14:8 
8 KS Nierodzim 6 14:8 
9 LKS Kończyce Małe 4 5:8 
10 LKS Goleszów 3 12:14 
11 LKS Błękitni Pierściec 3 4:13 
12 LKS Beskid Brenna 2 6:10 
13 LKS Orzeł Zabłocie 0 3:21 
14 LKS Rudnik 0 3:22 
 

Klasa A Podokręg Skoczów

Opromieniona pierwszym ligowym 
zwycięstwem ustrońska Kuźnia udała 
się ostatniej niedzieli do Turzy Śląskiej, 
gdzie zamierzała zdobyć kolejny komplet 
punktów pokonując miejscową Unię. Jako 
pierwsi trafienie powinni tego dnia fetować 
gospodarze, którzy w 22. minucie wykony-
wali rzut karny. Karny to jednak nie gol, 
co potwierdził Patryk Pawela zatrzymując 
uderzenie z jedenastego metra. Stare powie-
dzenie mówi, że niewykorzystane okazje 
lubią się mścić i nie inaczej było tym razem. 
Już siedem minut później Daniel Krzempek 
dograł do Konrada Kudera, a ten pokonał 
bramkarza Unii. Sporych emocji dostar-

POSZLI ZA CIOSEM
    IV LIGA:    KS Unia Turza Śląska – KS Kuźnia Ustroń 2:3 (1:2)

czyły także ostatnie minuty pierwszej po-
łowy – najpierw gospodarze doprowadzili  
w 40. minucie do wyrównania, a 120 se-
kund później podopieczni trenera Mateusza 
Żebrowskiego odzyskali prowadzenie. Pięć 
minut po zmianie stron miejscowi ponow-
nie wyrównali stan rywalizacji i wszystko 
wskazywało na to, że takim też wynikiem 
zakończy się ten mecz. Inny pomysł na 
zakończenie tego piłkarskiego widowiska 
miał jednak Bartosz Iskrzycki, który w 88. 
minucie zdobył zwycięską bramkę i zagwa-
rantował swojej drużynie drugą wygraną  
z rzędu. W najbliższej serii gier ustronianie 
podejmą Unię Książenice.                  (acz)

1 KP GKS II Tychy S.A. 13 18:2 
2 MRKS Czechowice-Dziedzice 11 10:3 
3 GKS Piast II Gliwice 10 12:6 
4 KS Spójnia Landek 10 12:7 
5 LKS Bełk 10 8:5 
6 LKS Drzewiarz Jasienica 8 4:2 
7 TS Podbeskidzie II BB S.A. 8 9:8 
8 KS Kuźnia Ustroń 7 10:10 
9 LKS Czaniec 7 9:9 
10 KS ROW 1964 Rybnik 6 11:12 
11 LKS Czarni Gorzyce 6 7:8 
12 LKS Orzeł Łękawica 5 8:12 
13 LKS Unia Turza Śląska 4 8:13 
14 LKS Unia Książenice 3 8:16 
15 LKS Bestwina 0 5:12 
16 TS Czarni-Góral Żywiec 0 4:18 

IV Liga (Śląsk - grupa II)


