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W numerze m.in.: Zebra-
nie mieszkańców Zawo-
dzia, Cieszynianka dla Olgi 
Kisiały, Ucierpiały dzieci,  
Hatikva znaczy nadzie-
ja, Opowiedzieć o sobie 
prawdę, Rokita nie zro-
bił psikusa, Wygrana MKS 
Ustroń w II Lidze, Awans 
Kuźni w Pucharze  

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Nr 38 (1539) • 23 września 2021 r. • 2,50 zł (w tym 5% Vat)  •  ISSN 1231-9651

Podczas konferencji w ramach Rajdowego Ustronia Jarosław Szeja zwrócił się do publiczności z prośbą o oklaski dla sponsorów, w podzię-
kowaniu za ich zaangażowanie w organizację wydarzenia, ale przede wszystkim za to, że dzięki nim możliwe są starty i udział w rajdach. 
Na telebimie – Jacek Grelowski, właściciel firmy GK Forge, główny sponsor braci Szejów, a także mecenas drużyny piłki ręcznej MKS Ustroń, 
która zwycięstwem zainaugurowała swój udział w II lidze. Na scenie: burmistrz Przemysław Korcz, członek Zarządu Powiatu Stanisław 
Malina, Robert Herba, Łukasz Sitek, Dariusz Poloński, Jarosław Szeja, Kajetan Kajetanowicz, Hubert Laskowski, Robert Gryczyński, Balbina 
Gryczyńska, Tadeusz Burkacki. O rajdowcach na str. 8 i 9, o szczypiornistach na str. 16.                                                       Fot. M. Niemiec

Międzynarodowa akcja „Clean Up the World” 
zainicjowana została w 1989 roku w Australii 
przez biznesmena i żeglarza Iana Kiernana. 
Nasz odpowiednik – „Sprzątanie świata” 
koordynuje Fundacja Nasza Ziemia, która 
zbiera raporty z porządków ze wszystkich 
miejsc w Polsce. Jednym z nich od kilku lat 
jest dzielnica Ustronia – Polana. W sobotę 
na sprzątanie ruszyli mieszkańcy, uczniowie 
z nauczycielami i dyrektor, radny Damian 
Ryszawy, przewodniczący Zarządu Osiedla 
Roman Zorychta, strażacy, w sumie 32 osoby. 
Bywało lepiej, niestety tym razem nie dopi-
sała pogoda, ale i tak zebrano 30 worków 
śmieci, do których wpadły m.in. opony, 
krzesła, kołpaki, setki butelek i buteleczek, 
puszek, oraz połamany szlaban. Odpady 
odebrało Przedsiębiorstwo Komunalne. Już 
umawiano się na następny rok. 

POSPRZĄTALI 
POLANĘ
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wydrukowano w 1505 roku 
w Krakowie. Zabytek został 
poddany skomplikowanemu 
procesowi konserwacji.

Ośrodek „Start” w Wiśle słu-
ży sportowcom od ponad pół 
wieku. W latach 60. trenowa-
li tutaj bokserzy, lekkoatleci  
i szermierze – późniejsi zdo-
bywcy medali olimpijskich 
dla Polski. W ostatnim czasie 
ośrodek gości głównie spor-
towców niepełnosprawnych. 
Tutaj przed Letnimi Igrzyska-
mi Paraolimpijskimi (2012) 
i Paralekkoatletycznymi Mi-
strzostwami Świata (2017) 
w Londynie, formę szlifował 
kulomiot Janusz Rokicki, by 
wrócić ze srebrnym i brązo-
wym medalem.                   (nik) 

Wspólnych, które znalazło sie-
dzibę w dawnym Domu Ludo-
wym Macierzy Szkolnej. Gmi-
na Hażlach zmodernizowała 
budynek kosztem ponad 2,3 
mln zł, pozyskując fundusze 
z programów unijnych. CUW 
służy lokalnej społeczności.

Przez dwa miesiące, a kon-
kretnie od 21 września do 
20 listopada, testowana jest 
autobusowa linia śródmiejska 
nr 1 komunikacji miejskiej 
w Cieszynie. Przejazdy dla 
pasażerów są darmowe. Za-
kład Gospodarki Komunal-
nej sprawdza udostępniony 
do testowania nowy autobus. 
Kursuje on w tzw. pętli od 
dworca przez śródmieście do 
dworca. 

Od lat czynione są starania, 
aby nadać status uzdrowiska 
części wsi Zabłocie. Na terenie 
sołectwa znajdują się cenne 
złoża naturalnych bogactw. To 
solanka jodowo-bromowa oraz 
borowina, które od 1995 roku 
wykorzystuje do swoich celów 
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko-
we „Ustroń”. Starania dotyczą 
włączenia tej części wsi do 
poszerzonej strefy „C” uzdro-
wiska Goczałkowice-Zdrój. 
    
W zbiorach bibliotecznych 
Książnicy Cieszyńskiej od-
kryto unikatowy egzemplarz 
„Missale Vratislaviense”, czyli 
najstarszy mszał wydrukowany 
w Polsce. Dzieło to jest jedną  
z najcenniejszych polskich 
ksiąg liturgicznych. Mszał 

to i owo
z 

okolicy
W minioną sobotę odbył się 
Walny Zjazd Delegatów Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej. 
Debatowano w sali widowi-
skowej Domu Narodowego. 
Przed zarządem stoi poważne 
zadanie wyjścia z kryzysu sto-
warzyszenia liczącego 135 lat. 

W Pogwizdowie zostało ofi-
cjalnie otwarte Centrum Usług 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Kończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań. Spełnij swój obowiązek i spisz się przez Internet na 
https://spis.gov.pl/, Infolinię spisową 22 279 99 99 lub 
można skorzystać z bezpłatnej pomocy rachmistrza i spisać 
się w Urzędzie Miasta w dniach:
24 września  (pt.) godz.   8.00-12.00  Urząd Miasta
24 września  (pt.) godz. 15.00-17.00  Urząd Miasta
27 września  (pon.) godz.   8.00-10.00  Urząd Miasta
28 września  (wt.) godz.   8.00–12.00  Urząd Miasta
28 września  (wt.) godz. 16.00–18.00  Urząd Miasta
29 września  (śr.)   godz.   8.00–12.00  Urząd Miasta
29 września  (śr.)  godz. 15.00–17.00 Urząd Miasta
30 września  (czw.) godz.   8.00–12.00  Urząd Miasta

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

LAUR CIESZYNIANKI 
Do dnia 30 września br. można zgłaszać kandydatury do Lauru 
Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.

Prawo zgłaszania kandydatów do ww. wyróżnienia przysługuje 
wszystkim działającym na terenie Gminy Ustroń stowarzysze-
niom, organizacjom, instytucjom, radom osiedli i Burmistrzowi 
Miasta.

Zgłaszani kandydaci powinni być osobami, które w szcze-
gólny sposób zasłużyły się dla społeczności, w której działają  
i wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle nowatorskie 
i innowacyjne, że ich działanie może zostać uznane za godne 
naśladowania, polecenia i być wzorem dla innych.

Każdy z podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandy-
data w danym roku. Zgłoszenie kandydata winno być dokonane 
na formularzu (do pobrania na stronie internetowej miasta) lub  
w Urzędzie Miasta w Ustroniu oraz powinno zawierać zgodę 
kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienie danych 
osobowych.

28. MARSZOBIEG 
NA CZANTORIĘ WIELKĄ

ZMIANA DATY ZAWODÓW
Miasto Ustroń podało, że: 
W związku z licznymi głosami o zbyt późnym ogłoszeniu terminu 

marszobiegu na Czantorię Wielką, podjęliśmy decyzję o zmianie daty 
zawodów. 

Marszobieg odbędzie się 24.10.2021 r. 
Zapisy na https://www.pomiaryczasu.pl/
Jeżeli którakolwiek z osób, które już wpłaciły wpisowe nie będzie 

mogła wystartować proszona jest o kontakt pod adresem biuro@pomia-
ryczasu.pl w celu zwrotu opłaty. Mamy nadzieję, że dzięki tej decyzji 
każdy chętny będzie mógł się odpowiednio przygotować i zapisać.

DYŻURY 
RACHMISRTRZÓW

ZAPROŚ PTAKI 
DO SWOJEGO OGRODU

W piątek 8 października w godzinach od 13.00 do 18.00 przed 
siedzibą Nadleśnictwa Ustroń będzie można otrzymać budkę lę-
gową dla ptaków oraz sadzonki drzew najczęściej występujących 
w beskidzkich lasach. Ustrońscy leśnicy chcą w ten sposób zachę-
cić mieszkańców regionu do włączenia się do działań związanych 
z ochroną dzikich gatunków ptaków. Skrzydlaci sprzymierzeńcy 
pełnią ważną rolę w naturze i gospodarce człowieka. Na obszarach 
zaludnionych są istotnym wskaźnikiem bogactwa przyrodniczego 
i stanu środowiska . W leśnym ekosystemie ptaki regulują popula-
cje owadów i drobnych gryzoni, przyczyniają się do rozsiewania 
wielu gatunków drzew oraz pełnią funkcje sanitarne. W czasie 
akcji leśnicy podpowiedzą jak dobrać budkę odpowiednią dla 
danego gatunku i jak ją powiesić, by najbliższej wiosny obser-
wować sukces lęgowy ptasiej rodziny. Budki zostały wykonane 
w ramach współpracy Nadleśnictwa Ustroń z Zakładem Karnym 
w Cieszynie. Skazani wykonali estetyczne budki lęgowe prze-
znaczone dla sikor, szpaków, dzięciołów, sóweczek, pliszek, 
muchołówek i rudzików, a leśnicy zadbali by „ptasie domki” 
posiadały odpowiednie wymiary. Na stoisku będą też dostępnie 
sadzonki kilku gatunków drzew, m.in. buka, lipy, jawora, olchy 
ptasiej czereśni oraz dzikiej jabłoni i gruszy. 

SPEKTAKL „ŁAWKA”
26 września o godz. 18.00 w MDK Prażakówka (sala wido-

wiskowa) odbędzie się Spektakl „Ławka” w wykonaniu Ama-
torskiej Grupy Teatralnej działającej przy MDK „Prażakówka” 
przygotowany w ramach międzynarodowego projektu z miastem 
partnerskim Hajdunanas. Scenariusz, reżyseria i muzyka: Kacper 
Matula. Obsada: Urszula Broda-Gawełek, Michał Gorol, Krzysz-
tof Kiecko, Sabina Ociepka, Aleksandra Żelińska. Wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona.
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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

38/2021/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Karol Cholewa      lat 69    ul. Solidarności
Alojzja Kurowska    lat 82    ul. Chałupnicza
Zbigniew Chlebek   lat 62    ul. Leśna
Michał Kidoń      lat 84    ul. A. Brody

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 
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.

USTROŃ DOLNY: Radny Mirosław Szuba i radny Dariusz 
Śleziona zapraszają mieszkańców Ustronia Dolnego na zebranie, 
które odbędzie się 28 września (wtorek) w Miejskim Domu Kul-
tury „Prażakówka” o godz. 18. Omawiane będą sprawy bieżące 
dzielnicy i propozycje do budżetu miasta na 2022 rok.

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.

*   *   *
U W A G A  !

PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY 
NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku uiszczenia drugiej raty za posiadanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności drugiej raty 
upływa 30 września 2021 r. Płatności należy dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: 

ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 1000 
0001  0102  5211

Pani Czesławie Chlebek 
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu 
śmierci Brata 

śp. Zbigniewa Chlebka 
składają 

pracownicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu

38/2021/2/N

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w uroczystości pogrzebowej
naszego kochanego męża, ojca, teścia, dziadka i brata

śp. mgr inż. Michała Kidonia
duchowieństwu, bliższej i dalszej rodzinie, 

znajomym, sąsiadom

składa żona i córka z rodziną

38/2021/1/N

Od samego początku nie miałam w życiu lekko. Zostałam sierotą  
w wieku 2 tygodni. Nie wiem czy porzuciła mnie kocia mama czy 
na skraj ruchliwej drogi wyrzucił człowiek. Ale nic to bo dostałam 
drugą szansę.  Trafiłam do Stowarzyszenia As z Ustronia. Karmiono 
mnie sztucznym mleczkiem. Były trudności bo nie miałam odporności 
ale w zastępczym domku bardzo się starali. Teraz mam 2,5 miesiąca 
jestem odrobaczona, zaszczepiona i szukam domku takiego na sta-
łe. Jestem dobrze wychowaną kotką, a moje imię to Kaja. Proszę 
zadzwoń 606911687.
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W czym tkwi fenomen tego zjawiska? 
Trudno byłoby jednoznacznie odpowie-
dzieć. Zapewne wszyscy zarówno organi-
zatorzy jak i uczestnicy czuli autentyczną 
potrzebę przywracania pamięci o dawnej 
wspólnocie żydowskiej zamieszkują-
cej Ustroń i Śląsk Cieszyński, a forma 
przekazu w historycznej scenerii przy 

dźwiękach „Hatikvy” oznaczającej w j. 
hebrajskim nadzieję, to niepowtarzalne 
przeżycie, które wzrusza i inspiruje do 
przemyśleń, bowiem historia ostrzega nas, 
że nietolerancja może prowadzić do niena-
wiści i przemocy, tym bardziej w obliczu 
rosnącego znów w Europie, a zwłaszcza 
w Niemczech antysemityzmu. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Mirosław Suchoń – poseł na Sejm RP, 
który objął nad nią patronat, Andrzej 
Molin – radny Sejmiku Woj. Śląskiego, 
Stanisław Malina – członek Zarządu 
Powiatu Cieszyńskiego, Anna Suchanek 
– radna powiatowa, Przemysław Korcz 
– burmistrz Miasta Ustroń, Marcin Janik 
– przewodniczący Rady Miasta, Dorota 
Wiewióra - przewodnicząca Gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej, 
a modlitwy ekumeniczne przy pomniku 
przeprowadzili: Włodzimierz Kac i Sła-
womir Pastuszka z Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Katowicach, ks. Dariusz 
Lerch - proboszcz Parafii Ewangelickiej, 
o. Cezary Jenta - przełożony Klasztoru 
oo. Dominikanów, Bogusław Wrzecionko 
– pastor Zboru Betel i Jacek Sobieralski – 
pastor Chrześcijańskiej Wspólnoty „Życie 
i Misja”. 

Po przemówieniach organizatora, 
przewodniczącej Gminy Żydowskiej, 
posła i burmistrza nastąpił Apel Pamię-
ci – odczytanie przy dźwiękach muzyki 
nazwisk 77 ofiar Holocaustu, następnie 
modlitwy ekumeniczne, a na  zakoń-
czenie zaproszone delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem. 
Oprawę muzyczną zapewnili: Roman 
Górniok – szofar, Natalia Pieszka – 
skrzypce, Daniel Cieślar – saksofon  
i Szymon Śliwka – gitara.  

 Dziękując w imieniu organizatorów 
Christian Jaworski przypomniał, że ostat-
nim przedstawicielem przedwojennej 
ustrońskiej społeczności żydowskiej był 
Oton Windholz, który zmarł w listopa-
dzie 2015 r. w Australii. Był on jednym  
z inicjatorów powstania pomnika, stojące-
go na miejscu spalonej synagogi. Finałem 
spotkania był występ burmistrza Korcza 
oraz Henryka Wiei – dyrektora Fundacji 
„Życie i Misja” z zaproszeniem na koncert 
muzyki żydowskiej, który odbędzie się 
24 września o godz. 19.00 na ustrońskim 
rynku.                          Lidia Szkaradnik

Uchwałą nr XXI/306/2020 z 29 paź-
dziernika 2020 r. Rada Miasta Ustroń przy-
znała Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2020 
– Srebrną Cieszyniankę Oldze Kisiale.

HATIKVA ZNACZY NADZIEJA
Uroczystość corocznie gromadzi przedstawicieli władz, duchowieństwo i mieszkańców 
Ustronia.                                                                                                   Fot. L. Szkaradnik

W poniedziałek 13 września dźwięk szofaru – żydowskiego rogu ceremonialnego 
rozlegający się na ulicy Ogrodowej przy Pomniku Synagogi zainaugurował uroczy-
stość upamiętniającą 82. rocznicę spalenia świątyni żydowskiej, przygotowaną przez 
Instytut Śląska Cieszyńskiego z prezesem Christianem Jaworskim na czele. Jest to 
jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie poświęcone pamięci miejscowej społecz-
ności żydowskiej, której niezmienny scenariusz z urokliwą, a zarazem przejmującą 
muzyką i licznymi doprawdy zapadającymi w pamięć przemówieniami gromadzi 
od ośmiu lat przedstawicieli władz ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych 
i lokalnych oraz licznych mieszkańców Ustronia z miejscową młodzieżą szkolną.

CIESZYNIANKA DLA OLGI KISIAŁY
Z powodu pandemii w ubiegłym roku 

nie odbyła się tradycyjna uroczystość wrę-
czenie laurów w Teatrze im. A. Mickie-
wicza w Cieszynie, zorganizowano ją 17 
września tego roku. Olga Kisiała przybyła 
do teatru w towarzystwie męża Grzegorza 
i wnuczki Hani, a statuetkę wręczała jej 
wiceburmistrz Ustronia Dorota Fijak i 
radny Dariusz Śleziona. Obecni byli rów-
nież radna z Lipowca Bożena Piwowar 
i członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 
Stanisław Malina. 

Olga Kisiałą otrzymała Srebrną Cieszy-
niankę Za pełną oddania pracę na rzecz 
Koła Gospodyń Wiejskich w Ustroniu Li-
powcu, za inicjowanie szeregu projektów 
oraz upowszechnianie tradycji regional-
nych wśród najmłodszych mieszkańców 
Ustronia. W prezentacji działalności Olgi 
Kisiały zwrócono uwagę m.in. na to, że: 
Od wielu lat podejmuje niesłabnące dzia-
łania sprzyjające rozwojowi naszej małej 
ojczyzny. Od 2002 roku przewodniczy 

Kołu Gospodyń Wiejskich w Ustroniu 
Lipowcu. Wielokrotnie stawała przed 
kamerami telewizyjnymi, (...) jej wywiady 
pojawiały się na łamach czasopism (...), 
uczestniczyła też w audycjach radiowych. 
Od 10 lat pani Olga rokrocznie odwiedza 
ustrońskie placówki oświatowe, by wpajać 
przedszkolakom i uczniom zamiłowanie 
do Ustronia, realizując cenne inicjatywy 
i projekty. Warto wspomnieć chociażby 
przygotowanie świątecznych wypieków 
i prelekcje traktujące o specyfice na-
szego regionu. W dużej mierze dzięki 
działaniom pani Olgi kulinarne tradycje 
Śląska Cieszyńskiego są wciąż żywe i, 
co ważne, atrakcyjne dla młodego po-
kolenia. Od lat w ramach działalności 
KGW organizuje spotkania opłatkowe 
i wigilijki dla seniorów z Ustronia. Spot-
kania te uświetniają występy najmłod-
szych mieszkańców, łącząc tym samym 
pokolenia. W latach 2002-2014 Olga 
Kisiała sprawowała funkcję radnej Rady 
Miasta Ustroń, a w latach 2006-2014 
pełniła funkcję przewodniczącej Komisji 
Budżetu i Przestrzegania Prawa. (...)
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Krystyna Wine-
cka z Melbourne, 
wdowa po nieod-
żałowanej pamię-
ci Otonie Win-
dholz-Wineckim 
ostatnio napisała: 
Pozdrawiam bar-
dzo serdecznie 
wszystkich przy-
jaciół i  znajo-
mych w Ustroniu.  
U nas ciągle bar-
dzo ciężka sytu-
acja.  Jesteśmy  
w lockdown, czy-
li pod kluczem od 
dłuższego czasu.  
W obecnej sy-
tuacji staram się 
czymś zająć, bo 
mnie to bardzo 
uspokaja. Są to 
takie bazgroły ma-

lowane miękkimi pastelami (rodzaj kredy), bo jest to jedyna forma, 
na jaką pozwalają mi trzęsące się ręce. Sprawia mi to przyjemność  
i o dziwo moje obrazki nawet znajdują tu uznanie, do organizowa-
nia wystawy włącznie. Bardzo często śni mi się Ustroń!

POZDROWIENIA Z MELBOURNE

OPOWIEDZIEĆ O SOBIE 
PRAWDĘ

Tak się składa, że drogi artystyczne znanych ludzi sztuki biegną przez Galerię 
„Rynek”, gdyż dopiero co zakończyła się wystawa Leszka Żegalskiego, malarza  
z najwyższej światowej półki, a już 17 września mieliśmy okazję podziwiać obrazy 
młodej, ale już uznanej i coraz bardziej rozpoznawalnej malarki Mileny Brudkow-
skiej z Lublina. Warto zaznaczyć, że grafik wydarzeń kulturalnych w galerii jest 
już zaplanowany do września przyszłego roku, a zatem miejsce to dzięki inwencji 
właścicieli Kazimierza Heczki i Ágnes Nagy, stanowi centrum popularyzacji sztuki  
i to zarówno miejscowych twórców jak również tych znaczących z odległych stron. 

Autorka wystawy jest absolwentką 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
gdzie w 2015 roku uzyskała dyplom z wy-

Wernisaż pełen humoru, do czego prowokowała tematyka prac. W centrum artystka w oto-
czeniu Roberta Heczki (po lewej) i Kazimierza Heczki. W rogu sali Maciej Russek z rodziną. 
                 Fot. A. Nagy

różnieniem, ale już uczestniczyła w wielu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych. 
Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, 
rysunkiem oraz instalacją a motywem 

przewodnim jej prac są wizerunki własne-
go obuwia, prywatnych przedmiotów oraz 
szersze ujęcie postaci w postindustrialnym 
krajobrazie. Co ciekawe pandemia przy-
czyniła się do tego, że sporo z obrazów, 
które czekały gdzieś tam zapomniane  
i niedokończone podczas lockdownu zo-
stały na nowo odkryte i dopracowane,  
a inne w tym trudnym czasie stworzone. 

Wystawę omówił znany miejscowy 
artysta Robert Heczko, który powiedział: 
Corocznie setki osób kończy akademie, 
a zatem co wyróżnia niektórych, że po-
jawiają się i nas zachwycają? To jest 
wytrwałość, cierpliwość i ciężka praca, 
nieraz od rana do wieczora. Milena jest 
osobowością bardzo energiczną i kiedy 
maluje zaczyna skupiać się w ciszy i całą 
tę energię przelewa na obraz. Te obrazy są 
autentyczne, na jednym z nich są buty i ja 
wiem, że w nich ktoś chodził. 

– To są moje buty – dodaje artystka 
ze śmiechem – inne elementy ubioru tu 
przedstawione też są moje, bo następną 
dziedziną mych zainteresowań jest pro-
jektowanie odzieży. 

– Malarstwo musi być prawdziwe – 
kontynuuje Robert Heczko – więc poprzez 
ciężką pracę musimy dojść do takiego 
malowania, żeby opowiedzieć ludziom 
prawdę o sobie. Malarstwo Mileny jest 
subtelne, delikatne, pięknie dopełnione ko-
lory. W tych obrazach nie ma przypadku. 
Kilka lat temu udało mi się zakupić, mimo 
niechęci Mileny, jeden obraz i mamy go 
w mieszkaniu. On nadaje uroku całemu 
pomieszczeniu i wszystko co jest poza 
tym jest zbędne. 

Wystawa, która będzie czynna do końca 
października, zgromadziła sporo twórców, 
koneserów sztuki i stałych uczestników ar-
tystycznych spotkań.   Lidia Szkaradnik

W tym roku mamy niebywałe urodzaje, a rośliny wykazują się wy-
jątkowymi ambicjami, aby je wszyscy dostrzegli i podziwiali. Otóż 
pewna dynia tak się rozrosła, że przeszła cały kilkunastometrowy 
ogród na Gojach, ale i tego było jej mało, więc weszła na drzewo  
i z wysokości prezentuje swe owoce, które na pewno jeszcze urosną, 
ale potrzebują podpórek.                                Fot. Maciej Szczechla
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O nowo powołanym stowarzyszeniu pod 
nazwą Bezpieczna Obwodnica Ustronia 
mówił radny z Polany Damian Ryszawy, 
będący wiceprezesem stowarzyszenia. 
Prezesem został inż. dr Marcin Staniek. 
Na zebraniu obecny był również prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Polana Ro-
man Zorychta, będący członkiem Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia. Zawiązało 
się ono w związku z uaktywnieniem się 
lobby na rzecz budowy dodatkowych 
pasów jezdni, a wiąże się je z inwesto-
rami z Wisły, budującymi nowe obiekty 
hotelowe i mieszkalne. Koncepcja prze-
budowy drogi, mimo iż bardzo droga i jak 
na razie mało realna, wzbudza niepokój, 
gdyż jej realizacja zaburzyłaby komuni-
kację w mieście i wpłynęłaby negatywnie 
na bezpieczeństwo użytkowników. Stąd 
inicjatywa, by powołać stowarzyszenie, 
trzymać rękę na pulsie i w razie potrzeby 
podejmować działania, mające na celu do-
stosowanie inwestycji do naszych potrzeb. 
Burmistrz Przemysław Korcz wyjaśnił, 
że miasto wyraziło negatywną opinię na 
temat koncepcji i zaproponowało własne 
rozwiązania. Negatywną opinię wydało 
również Starostwo Powiatowe, o czym 
poinformował radny powiatowy, członek 
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Stanisław 
Malina. Burmistrz stwierdził, że cieszy się 
z aktywności mieszkańców i powołania 
stowarzyszenia, bo taka organizacja może 
podejmować działania, których miasto 
musi unikać, żeby osiągnąć porozumienie 

w innych sprawach, jak np. przebudowa 
skrzyżowania DW 941 z ul. Dominikańską 
i Kozakowicką oraz budowa tam sygnali-
zacji świetlnej. Jest projekt, uzgodnienia 
i pozwolenie na budowę, brakuje pienię-
dzy i trzeba się postarać, żeby znalazły 
się w przyszłorocznym budżecie Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

Prowadząca zebranie, przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Zawodzie Barbara Sta-
niek-Siekierka przypomniała, jakie sprawy 
poruszone zostały na poprzednim zebraniu 
mieszkańców w czerwcu 2020 roku i jak 
wygląda ich realizacja. Mówiono m.in. 
o kładkach na potoku Gościradowiec, 
które są już zrealizowane. Przebudowa 
kanalizacji na ul. Szpitalnej została wy-
konana, a jeśli chodzi o „mijankę” na ul. 
Źródlanej z Budżetu Obywatelskiego na 
2021 rok, został wyłoniony wykonawca. 
Zakończenie budowy centrum przesiad-
kowego przy ul. Nadrzecznej przeciąga 
się, bo z winy firmy Tauron są problemy 
z przyłączeniem prądu. Dokonano napraw 
chodników i koszenie, jeszcze w tym roku 
planowany jest remont ul. Uzdrowiskowej 
za ok. 280 tys. zł. 

Gdy rozpoczęła się dyskusja o proble-
mach mieszkańców dzielnicy, uczestnicy 
zebrania nie odeszli daleko od tematyki 
drogowej. Pierwsza na tapecie znalazła 
się ul. Liściasta, która została wyremonto-
wana, ale woda podmyła pobocza i kiedy 
przyjdzie zima nowa nawierzchnia ulegnie 
zniszczeniu. Tak mówiła mieszkanka tej 

O ważnych sprawach mieszkańcy Zawodzia dyskutowali ponad dwie godziny.     Fot. M. Niemiec

GŁÓWNIE O DROGACH

ulicy i dodawała, że część Liściastej nie 
jest wyremontowana, trzeba chodzić po 
dużych kamieniach, które jeszcze dodat-
kowo przebijają opony, a zimą pokrywają 
się lodem. Stale jeżdżą tamtędy duże sa-
mochody, hałasują, latem wzniecają kurz. 
Jeśli ten ruch związany jest z działalnością 
gospodarczą, to właściciel firmy powinien 
wziąć odpowiedzialność za intensywne 
użytkowanie. Pani miała też zastrzeżenia 
do tego, że nie są koszone tereny miejskie 
i nie zgodziła się z tłumaczeniem o braku 
funduszy, bo w innych miejscach miasta 
pielęgnuje się zieleń.

Paweł Machnowski, właściciel Leśnego 
Parku Niespodzianek pytał na jakim etapie 
jest przejmowanie przez miasto ul. Zdrojo-
wej. Okazuje się, że droga ta biegnie przez 
prywatne działki i miasto nie może jej 
wyremontować, dopóki nie stanie się je-
dynym właścicielem. Gruntów zrzekła się 
część właścicieli prywatnych. Pan Mach-
nowski poinformował, że on i jego siostra 
również dopełnili formalności i sami 
u notariusza zapłacili za przekazanie mia-
stu działek. Burmistrz dodał, że na ukoń-
czeniu są procedury związane z wymianą 
działek z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko-
wym „Ustroń”, ale pozostaje jeszcze kilku 
właścicieli oraz spadkobierców właścicieli 
i oni nie są zainteresowani kontaktem 
w tej sprawie. Trudno nawet dojść do tego, 
kto obecnie jest właścicielem części tere-
nów. Paweł Machnowski zaproponował 
rozwiązanie, które będzie niekorzystne 
dla niego, ale może popchnie sprawę do 
przodu. Jeżeli droga nie jest publiczna, to 
miasto nie powinno jej odśnieżać. Może 
problemy z dojazdem gości i pracowni-
ków do obiektów nakłoni ich właścicieli 
do rozmów. Burmistrz Korcz nie był do 
tego przekonany, bo utrudni to też dojazd 
do Leśnego Parku i do innych obiektów, 
m.in. do hotelu Belweder. Ważną sprawą 
dla wizerunku Zawodzia, bezpieczeństwa 
kierowców i pieszych jest wybudowanie 
chodników wzdłuż ul. Zdrojowej, ale tego 
też nie można zrobić, jeśli droga nie jest 
miejska. Gdyby udało się skontaktować 
z uprawnionymi osobami, może przyszłe 
inwestycje skłoniłyby ich do działania. 

Nie mogło zabraknąć dyskusji o ul. 
Nadrzecznej i nie ma na razie pomysłu 
na rozwiązanie problemów związanych 
z blokowaniem ulicy przez samochody 
turystów. Miasto zaczęło porządkowanie 
spraw gruntów, bo okazało się, że nie jest 
wyznaczona linia brzegowa pomiędzy 
drogą a terenami Wód Polskich. Próbo-
wano wprowadzić zakaz ruchu, ale nie 
uzyskano zgody od policji. Poza tym 
nie ma gwarancji, że taki znak będzie 
respektowany. Mieszkańcy mówili, że 
policja powinna karać kierowców man-
datami. Burmistrz wyjaśniał, że jednego 
dnia wystawiono 300 mandatów, policja 
miała pracę na kilka miesięcy, ale potem 
te mandaty zostały umorzone. Pomysł 
z wycięciem drzew i zrobieniem miejsca 
na parking burmistrz też odrzucił, mówiąc, 
że wycięcie jednego drzewa, związane 
z prowadzoną inwestycją spotkało się 
z dużym sprzeciwem, a co by było przy 
większej wycince. Nadzieją są inwestycje, 

Zebranie mieszkańców Osiedla Ustroń Zawodzie zaczęło się nietypowo, bo od 
dyskusji o Drodze Wojewódzkiej nr 941. Na zebraniach tej dzielnicy rzadko mówi 
się o obwodnicy, bo Zawodzie jest jedną z dwóch dzielnic Ustronia, obok Lipowca, 
która nie styka się bezpośrednio z DW 941. Nie oznacza to jednak, że problemy 
związane z tą drogą nie dotyczą ustroniaków mieszkających za Wisłą.  

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze napisałam, 

że Wydziałem Inwestycji Urzędu Mia-
sta kieruje obecnie wicenaczelnik Julia 
Lipowska, co nie jest prawdą, ponieważ 
naczelnikiem Wydziału po odejściu An-

drzeja Siemińskiego na emeryturę została 
wiceburmistrz Dorota Fijak, która pełni 
obie funkcje równocześnie. Przepraszam 
czytelników i osoby zainteresowane.

Monika Niemiec (dok. na str. 7)
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W piątek 10 września Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można 
Inaczej” zaprosiło słuchaczy na bezpłatne 
szkolenie pt. „Wpływ pandemii na życie 
domowe i szkolne dzieci oraz młodzieży. 
Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie”. 
Poprowadził je psycholog Robert Mentel, 
który podczas 3-godzinnej prezentacji 
przekazał zebranym temat. Psycholog 
podał też szereg danych statystycznych. 
Dowiedzieliśmy się na przykład, że  
w czasie pandemii uczucie osamotnienia 
zwiększyło się 56,7% u dziewcząt i 45,0% 
u chłopców. W przypadku smutku było 
to kolejno 49,1% i 42,3%, a bez energii 

było 60,7% i 51,0%. Aż 20% dzieci i mło-
dzieży czuło się przygnębionych podczas 
trwania pandemii. Co ciekawe „słupki” 
na wykresach wyższe są u grupy osób 
niereligijnych (36%) niż u religijnych 
(23,1%). Jako najczęstsze skutki pandemii 
wśród dzieci wymieniane są: wycofanie, 
izolacja, nadmierna pracowitość, zmiany  
w zachowaniu, wyglądzie, brak motywa-
cji, zaangażowania.  Wynikało to z dużo 
większej liczby godzin spędzoną przed 
ekranem monitora. Dzieci zostały wręcz 
wtłoczone w Internet, odczuwały także 
uciążliwość wynikającą z e-lekcji i zbyt 
dużej ilości nauki oraz ogólne zniechęce-

Prowadzący Robert Mentel zwrócił uwagę 
na problemy wynikające z pandemii, ale 
przedstawił także skuteczne rozwiązania.  
                                        Fot. K. Francuz

UCIERPIAŁY DZIECI

nie. Niełatwe były także relacje rodzinne, 
kiedy to dzieci często zmuszone były 
przebywać częściej z rodzicami stosujący-
mi różnego rodzaju używki bądź takimi, 
których również przerosła pandemiczna 
sytuacja. Psycholog uznał, że rozwiąza-
niem mogącym poprawić komfort życia 
w rodzinach po pandemii jest… rozmowa.
Szczera, otwarta, świadoma i taka, w któ-
rej każda ze stron będzie mogła wyrazić 
swoje uczucia oraz emocje. Prowadzący 
zachęcał także do korzystania z usług 
specjalistów.               Karolina Francuz

W ostatnim czasie na terenie miasta doszło do kilku stłuczek. Powodem wszystkich tych 
zdarzeń była nieuwaga kierowców i wymuszanie pierwszeństwa. Powyżej stłuczki na ul. 
Daszyńskiego i ul. Sportowej.                                                                 Fot. Spotted Ustroń

które planuje się nad Wisłą w rejonie ul. 
Kuźniczej i skierowanie turystów również 
w inne rejony miasta oraz reorganizacja 
ruchu w rejonie ul. Grażyńskiego, np. 
częściowe zamknięcie jej dla ruchu, co 
zmniejszyłoby obciążenie ul. Nadrzecz-
nej. Są to jednak rozwiązania wymaga-
jące czasu i pieniędzy. Doraźnie trochę 
sytuację może polepszyć wybudowanie 
parkingu na miejscu Wielkiego Domu 
przy ul. 3 Maja.

Do projektu budżetu na rok 2022 miesz-
kańcy Zawodzia będą chcieli wprowadzić 
m.in.: opracowanie projektu parkingu 
przy ul. Kuźniczej, rozwiązanie problemu 
parkowania na ul. Nadrzecznej, remonty 
ulic: Źródlanej, Liściastej, Kuźniczej, 
Gościradowiec, remont łącznika między 
ul. Liściastą a Kuźniczą, remont chodnika 
i nawierzchni ul. Sanatoryjnej. 

Żeby zgłosić problemy z funkcjono-
waniem dzielnicy, nie trzeba czekać na 
kolejne zebranie. Zawsze można się udać 
do radnego dzielnicy Marcina Janika albo 
do członków Zarządu Osiedla. Na zebra-
niu oprócz przewodniczącej Zarządu byli: 
wiceprzewodniczący Małgorzata Żwak 
i Robert Jurczok oraz skarbnik Paweł Mi-
tręga.                             Monika Niemiec

(dok. ze str. 6)
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

RAJDOWA ROLA RONDA

Dłuższą trasę przygotowali organiza-
torzy na sobotni wieczór dla profesjo-
nalistów. W niedzielę amatorzy, którzy 
wzięli udział w 3. Kryterium o Puchar 
Kajetana Kajetanowicza, jechali krótszą 
trasą. Kryterium odbywało się w formule 
jazdy konkursowej, czyli wystartować 
mógł każdy, kto posiada prawo jazdy i 
sprawny samochód. Na starcie stanęło 
49 śmiałków, którzy ruszali z ul. A. Bro-
dy przy budynku biblioteki, następnie  
skręcali na parking, wypadali na rondo, 
które okrążali dwa razy i ruszali w ul. 
Daszyńskiego, by po chwili zakręcić za 
dawny hotel Równica i znów wypaść na 
parking przy ul. Brody. Potem kolejny 

pisk opon na rondzie, ale tym razem kie-
rowcy ruszali w ul. 3 Maja, a następnie 
zawracali na parkingu przy „Beskidzie” 
i tuż przy serwisie Zygmunta Molina, 
człowieka, który wymyślił amatorskie 
rajdy w Ustroniu. Na trasie nie brakowa-
ło przeszkód, trzeba było mocno kręcić 
kierownicą. 

Gdy pytano go Zygmunta Molina, skąd 
pomysł na odbywający się przez prawie 
20 lat Autowir, imprezę uznawaną za 
poprzednika Rajdowego Ustronia, nie-
zmiennie wyjaśniał, że to odpowiedź na 
potrzeby zwykłych ludzi – amatorów, 
chcących poczuć rajdowe emocje i ści-
gać się nawet zwykłymi samochodami. 

Takich zapaleńców w naszym regio-
nie nie brakowało i nie brakuje. To oni 
startują w Kryterium o Puchar Kajeta-
na Kajetanowicza, trzykrotnego mistrza 
Europy, wicemistrza WRC II, który też 
zaczynał od Autowirów. W tym roku 
najlepsi byli: kategoria Fiat 126p – 1. 
miejsce kierowca Daniel Opioła z Domi-
niką Grabowską w roli pilota (03:04:00); 
2. miejsce Sebastian Goryczka z Ustro-
nia, który jechał samotnie (03:08:00); 
3. miejsce Tomasz Łukosz – kierowca  
i Regina Łukosz – pilot (03:08:30). W 
kategorii Reszta Świata, w której zoba-
czyliśmy samochody niemal wszystkich 
marek, obecnych na naszych ulicach: 
Opel, Honda, Subaru, Hyunday, Fiat, 
Renault, Citroen, Mitshubishi, Audi, Ford, 
wygrali: 1. Krzysztof Szturc – kierowca 
i Monika Balcar – pilot (Peugeot 206, 
02:54:30); 2. miejsce Dawid Holeksa 
(Nissan Sunny, 02:56:40), 3. miejsce 
Andrzej Szewczyk i Daniel Baron (Peu-
geot 206, 02:58:30 w tym kara 5 se-
kund). Najwolniejszy zawodnik prze-
jechał trasę w czasie: 04:59:50. Było 
kilka sytuacji, kiedy rajdowcy zahaczali  
o przeszkody, drzewa, wyłamywali ele-
menty karoserii, raz musiał podjechać 
wóz strażacki, jednak poważniejsze ak-
cje ratunkowe nie były konieczne, choć 
druhowie czuwali, podobnie jak służby 
medyczne, które raz udzieliły pomocy ki-
bicowi, który zasłabł. Widzowie w zdecy-
dowanej większości byli zdyscyplinowani 
i słuchali osób obsługujących Kryterium. 
Apele o zachowanie rozsądku i bezpie-
czeństwa ponawiali znakomici komenta-
torzy wyścigu – Bożena Cholewa, były 
rajdowiec, działaczka Automobilklubu 
Cieszyńskiego i dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych w Cieszynie, a także Ma-
ciej Russek z Wydziału Promocji, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń.  

Przed Kryterium odbyła się na rynku 
konferencja z udziałem znakomitych 
rajdowców. Na scenie zasiedli doskonale 
znani w Ustroniu: Kajetan Kajetanowicz, 
Łukasz Sitek z Dariuszem Polońskim, Ja-
rosław Szeja, a także: Hubert Laskowski – 
15-latek, który nie ma jeszcze prawa jazdy, 
ale startuje w rajdach na Łotwie (w Polsce 

Ustrońskie ronda odegrały swoją rolę podczas V Rajdowego Ustronia. Po raz pierwszy 
kierowcy palili gumę nie tylko na Rondzie Miast Partnerskich przy rynku, ale i na 
Rondzie im. Jana Cholewy u zbiegu ul. Daszyńskiego i Cieszyńskiej. 

Na zdjęciach z drona efektownie prezentuje się Rondo Miast Partnerskich, widać też impo-
nującą liczbę kibiców. To dla nich organizowany jest Rajdowy Ustroń, mimo iż pojawiają się 
opinie, że impreza nie pasuje do uzdrowiskowego charakteru miasta. Najwyraźniej, choć 
może paradoksalnie, pasuje do charakteru jego mieszkańców.                Fot. Miasto Ustroń

Nie było ich na scenie, ale obecni byli duchem i na telebimie. Zygmunt Molin, twórca Autowiru oraz Łukasz Sztuka, rajdowiec i prezenter 
telewizyjny, wicemistrz Polski gr. N (2000) i jego syn 15-letni Kacper Sztuka, który w maju zadebiutował we włoskiej Formule 4. W lipcu 
w czwartej już rundzie mistrzostw Włoch walczył, jak lew i w drugim wyścigu otarł się o pierwszą dziesiątkę. Niestety w ostatniej próbie 
zabrakło nieco szczęścia, Kacper wypadł z trasy i uszkodził bolid.                                                                                       Fot. M. Niemiec
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.
ze względu na wiek jeszcze nie może)  
i obecnie zajmuje 2. miejsce w katego-
rii juniorów w tamtejszych krajowych 
mistrzostwach, Łukasz Byśkiniewicz, 
dwukrotny Wyścigowy Mistrz Polski 2010  
i 2011, dziennikarz TVN Turbo, Balbina 
Gryczyńska, startująca za kierownicą  
w aktualnie odbywających się Mistrzo-
stwach Polski, jej ojciec Robert Gry-
czyński i Tadeusz Burkacki, który jeździł  
z Balbiną jako pilot, ale wcześniej również 
pilotował jej ojcu, zdobywając razem z nim  
w 1998 roku mistrzostwo Polski w kla-
syfikacji generalnej oraz Robert Herba  
– w latach 90. wielokrotny Mistrz Polski 
w klasie N, również aktor i kaskader. 
Rajdowcy opowiadali o aktualnych star-
tach, trudach i radościach związanych 
z uprawianiem motosportów, mówili  
o bezpieczeństwie uczestników i kibiców 
rajdów oraz o bezpieczeństwie finanso-
wym, które jest trudne do osiągnięcia 
nawet dla najlepszych, na koniec odpo-
wiadali na pytania widzów. W rozmowie 
prowadzonej przez Gabriela Borowego 
i Michała Wasilewskiego sportowcom 
towarzyszyli: Stanisław Malina – radny 
powiatowy, członek Zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego i burmistrz Ustronia Prze-
mysław Korcz.

Podczas konferencji mówiono też o 
wrażeniach z wieczornego przejazdu uli-
cami Ustronia. Prolog czołowych polskich 
załóg dostarczył kibicom dużo emocji, ale 
również również uczestnikom. Poprzesia-
dali się z miejsca na miejsce, kierowcy na 
fotel pilota i odwrotnie, gubili błotniki, 
gubili się na trasie, ale to tylko podkręcało 
emocje. Mimo późnej pory za barierkami 
tłumy, dorośli, młodzież, dzieci, kobiety, 
mężczyźni, mieszkańcy i wczasowicze. 
Nikomu nie przeszkadzał drobny deszcz, a 
mokry asfalt jeszcze lepiej odbijał światła 
samochodów i podkręcał atmosferę. 

W niedzielę zimno przenikało przez 
kurtki, a deszcz nie był już tak klimatyczny.  
A jednak kibiców nie było mniej, wręcz 
przeciwnie, jeszcze trudniej było się dop-
chać do miejsca, z którego można było 
śledzić zmagania podczas Kryterium. 
Drugie tyle ludzi, co obserwatorów prze-
chadzało się po płycie rynku, odwiedzając 
stanowiska zespołów rajdowych, spraw-
dzając swój refleks, fotografując się na tle 
rajdowych samochodów, ale i eco pojaz-
dów oraz zabytków motoryzacji. Były też 
atrakcje dla dzieci i główna atrakcja dla 
wszystkich, czyli Kajetan Kajetanowicz, 
który rozmawiał z kibicami i rozdawał 
autografy. 

W tym roku pogoda nie dopisała, ale ki-
bice jak najbardziej. Od początku są współ-
twórcami Rajdowego Ustronia i bez nich ta 
impreza nie miałaby racji bytu. Podkreślał 
to Łukasz Sitek, zaangażowany w organi-
zację zarówno jako urzędnik ustrońskiego 
ratusza, jak i członek rajdowej braci. Jego 
zdaniem na sukces wydarzenia pracuje 
bardzo wiele osób – członkowie załóg, 
serwisanci, obsługa techniczna stanowisk, 
rajdowcy i kierowcy amatorzy, sponsorzy, 
strażacy OSP, urzędnicy, Automobilklub 
Cieszyński, wolontariusze czuwający nad 
bezpieczeństwem, policjanci, strażnicy 
miejscy, sponsorzy.        Monika Niemiec

Tłumy kibiców i atrakcje dla każdego.                                                              Fot. M. Niemiec

Już za chwilę widowiskowy wieczorny prolog utytułowanych rajdowców.    Fot. M. Niemiec

W 3. Kryterium o Puchar Kajetanowicza wzięło udział 49 samochodów.           Fot. M. Niemiec
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Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: 

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

B IBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

 Stephen King – „Billy Summers”

Najnowsza powieść mistrza hor-
roru. Ale tym razem to opowieść 
bardziej kryminalna i sensacyjna. 
Kingowskie spojrzenie na zna-
ny motyw ostatniego zlecenia  
i moralnej przemiany gangstera.
Tytułowy Billy Summers to były 
snajper z Iraku, aktualnie pra-
cujący w zawodzie płatnego 
zabójcy. Ale nie jest on pierw-
szym lepszym zabijaką. Ma swoje 
zasady i zabija tylko tych, którzy 
mają na swoim sumieniu znacznie 
gorsze przewinienia.

Iza Klementowska – „Zapach trawy. 
Opowieści o dzieciach hipisów”

Autorka prowadzi nas przez 
trzy kontynenty, żeby odpo-
wiedzieć na pytanie, jak ruch 
hipisowski wpłynął na życie 
ich dzieci i wnuków. Czy ich 
córki i synowie, wychowywa-
ni „na luzie”, bez rygorów,  
a czasem nawet bez chodze-
nia do szkoły, przejęli system 
wartości rodziców? W jaki 
sposób wychowują teraz swo-
je dzieci? Czy cena wolności 
nie okazała się zbyt wysoka?

W środę 15 września w ramach coty-
godniowych Spotkań z Biblią na parafii 
ewangelickiej zaprezentowano wyjątkową 
wystawę historii Pisma Świętego, opartą 
o tysiącletnie wydania rękopisowe, jak 
i późniejsze drukowane. Jest to wspaniała 
lekcja dziejów tej Boskiej Biblioteki, czyli 
sześćdziesięciu sześciu Ksiąg Starego  
i Nowego Przymierza. Zapoznając się  
z faktami najważniejszej dla chrześcijan 
Księgi, dzięki wykładowi Piotra Rzycznio-
ka, znawcy tematu można było prześledzić 
w jaki sposób przez 3500 lat Pismo Święte 
było tworzone, przepisywane, drukowane 
oraz kto brał w tym udział – wszystko 
to jest bardzo dobrze udokumentowane 
archeologicznie. Wystawa będzie czynna 
do 3 października w sali parafialnej koś-
cioła ewangelickiego przy pl. Kotschego 
4 w godzinach urzędowania kancelarii 
parafialnej.                                          (LS)                             

BOSKA 
BIBLIOTEKA

Zapraszamy do zakupu cyfrowego wy-
dania Gazety Ustrońskiej, które kosztuje 
2 zł za numer. Czytelnicy, którzy zdecydo-
wali się na tę formę lektury, znajdują ko-
lejne numery w swojej skrzynce mailowej  
w czwartek z samego rana. E-gazeta może 
być też świetnym prezentem dla kogoś 
bliskiego, kto wyjechał za granicę np. do 
pracy. Aby kupić cyfrową Gazetę Ustrońską 
(10 numerów za 20 zł) wystarczy wysłać 
maila do redakcji: gazeta@ustron.pl

CYFROWA
GAZETA 
ZA 2 ZŁ

Prezentacja oryginalnej Biblii.                                                                  Fot. L. Szkaradnik

Od sierpnia 2021 roku Miejska Biblio-
teka Publiczna w Ustroniu umożliwia 
czytelnikom darmowy dostęp do ebooków 
w serwisach Legimi, IBUK Libra oraz 
Ebookpoint BIBLIO. 

Co miesiąc będziemy mieli do rozdania 
kody do każdego z trzech serwisów. Liczba 
kodów jest ograniczona. Kto pierwszy ten 
lepszy. 

Więcej informacji: biblioteka@ustron.
pl oraz na profilu FB placówki.

Dostęp uzyskano w ramach zadania 
„Książki online dla każdego”. Zadanie 
finansowane w ramach II edycji Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Śląskiego na rok 2021.

KSIĄŻKI ONLINE OPOWIEŚCI 
Z PODRÓŻY 
MAGDALENY 
GUMOWSKIEJ 
I MARIUSZA 

ŁAPIŃSKIEGO
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 

28 września o godz. 18.00 na spotkanie 
pt: „Poznaj krainę kangurów od środka.  
W godzinę dookoła Australii”. Na pokaz 
zdjęć oraz opowieści z podróży zapraszają 
Magdalena Gumowska i Mariusz Łapiń-
ski. Spotkanie odbędzie się w Czytelni.



23 września 2021 r.    11

Granica nieznanego, opuszczonego, 
rozległego terenu, zapomniane miejsce 
wśród rzadkich, strzelistych drzew, zza któ-
rych wyłania się wyniosła wieża strażnicy  
i przytulony do niej trzy piętrowy budynek 
o spadzistym dachu, od strony ogrodu 
spoglądający rytmicznym układem okien  
i zarośnięte tarasy z widokiem na tajemniczy 
ogród… ale czemu ta pustka? Spoglądałem 
w niszczejące futryny, za którymi pewno 
można by odnaleźć rozwiązanie zagadki. 
Kto i kiedy opuścił to miejsce? Przeczucie 
tajemnicy i smutku… Kiedy pierwszy 
raz przekroczyłem rozwarte wrota parku, 
objęła mnie aura przedziwna. Czy to jawa, 
czy sen – pomyślałem. W pobliskim dwor-
ku Zofii Kossak Szczuckiej Szatkowskiej  
w Górkach Wielkich odkrywałem opowieść 
o Strażnicy Kamińskiego („Aby przypo-
mnieć zapomniane”), pasji i realizacji życio-
wej harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, 
legendarnego wychowawcy przyszłych 
bohaterów, autora „Kamieni na szaniec” – 
któż tego nie czytał! Ach, to więc tak! 

Stopniowo poznawałem odpowiedzi 
na nurtujące pytania, doznając kolejnych 
stopni wtajemniczenia. W przedwojennej 
Rzeczypospolitej wiedziano, że budować 
przyszłość można jedynie, jeśli dobrze 
wychowa się nowe pokolenie. Odnajduję 
piękną postać wojewody Michała Grażyń-
skiego, bohatera III Powstania Śląskiego, 
który włączył się w wielkie dzieło budowy. 
Dowiaduję się o architekcie Bogdanie 
Laszczce, który nadał wyjątkowo kształ-
tne proporcje wielkiemu przedsięwzięciu. 
Naród zebrał środki, aby tego dokonać  
i powstało miejsce szczególne. 

Czyż w ciszy opuszczonych murów  
i zapuszczonego parku nie wyczuwasz ma-
rzenia młodych serc o pięknej przyszłości 
w ojczyźnie o nie tak dawno odzyskanej 
niepodległości? Młodzieńczych nadziei, 

planów…? Aż przyszedł rok 1939, czas 
wielkiej próby, walki i kolejne tragiczne 
lata. Wreszcie rok 1945 i różnie to bywa-
ło… Wreszcie nastał wyczekiwany rok 
1989 i co? Co się stało, że miejsce to zostało 
zapomniane? 

Dopiero niedawno odkryłem to miej-
sce i ze zdziwieniem stwierdziłem, że 
wielu rodowitych mieszkańców Ustro-
nia młodszego pokolenia niewiele wie  
o zapomnianych pozostałościach chlub-
nej przeszłości naszego pięknego regionu  
– o przedwojennych harcerskich szkołach 
instruktorskich na Buczu, w Nierodzimiu,  
a przede wszystkim o najokazalszym ośrod-
ku w Górkach Wielkich. 

Kompleks Strażnicy Kamińskiego składa 
się z trzech funkcjonalnie zaprojektowa-
nych budynków: ogólnego, kursów oraz 
zuchów. Z dawnej świetności wystroju 
zachowały się jedynie piękne kominki, 
fragmenty stylowych schodów w budynku 
ogólnym oraz na fasadzie płaskorzeźba 
"Żubr", jedna z dwu ofiarowanych przez 
znanego młodopolskiego rzeźbiarza Kon-
stantego Laszczki, ojca architekta, który 
zaprojektował cały kompleks. 

U szczytu gmachu ogólnego znajduje 
się wyniosła wieża ciśnień, a umieszczo-
na na niej tablica porusza serce: „Tutaj  
w latach 1937 - 1939 i 1945 - 1949 kreował 
kadry wychowawców ośrodek harcerski 
ZHP w Górkach Wielkich zorganizowany 
i kierowany osobiście do września 1939 r. 
przez twórcę ruchu zuchowego, wybitnego 
żołnierza Armii Krajowej, autora książki 
„Kamienie na szaniec”, profesora pedago-
giki, harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. 
7 maja 1997 Kamykowi Harcerze”. 

Druga Rzeczpospolita zdobyła się na 
wielkie dzieło i wysiłkiem narodu powstała 
Strażnica. Młodzież z całej Polski przyjeż-
dżała tu zdobywać harcerskie umiejętności 

i uczyć się patriotyzmu. Z wizytą przyby-
wały też osobistości z zagranicy – był to 
obiekt naszej narodowej dumy. 

A Trzecia... stała się początkiem zapo-
mnienia i rozpadu. Może luksusowy hotel, 
to jeszcze by się udało… Czyżby więc Sza-
re Szeregi nie były już potrzebne...? Straż-
nica niszczeje i rozpada się. A na rozwartej 
bramie ogrodzenia ośrodka umocowano 
skromną kartkę papieru z prostym apelem: 

OCALMY RAZEM 
STRAŻNICĘ 

ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO
Czy nie należy więc podjąć jak naj-

szybciej działania, które doprowadzi do 
restauracji Strażnicy, a przede wszystkim 
przywrócenia jej roli w wychowaniu mło-
dego pokolenia? Czy nie ma w Polsce ludzi 
i instytucji, które mogłyby tego dokonać? 
Czy nie poruszy się sumienie i serce go-
spodarzy naszego państwa, regionu, czy 
prosperujące wielkie firmy naszego miasta, 
województwa, powiatu, wśród nich są 
nawet miliarderzy (!), nie zmobilizują sił 
do restauracji tak pięknego dzieła? Czy 
Wojewoda Śląski nie mógłby nawiązać do 
chlubnej działalności swego przedwojen-
nego poprzednika i wspomóc rewitalizację 
upadłego, wspaniałego ośrodka harcerskie-
go? A może Prezydent Polski – opiekun 
harcerstwa – zechciałby wesprzeć inicja-
tywę renowacji? Wszak nie tak dawno 
z sukcesem odrestaurowano Zameczek 
Prezydenta w Wiśle. 

Może więc udałoby się powołać Fundację 
Odbudowy Strażnicy Kamińskiego i doko-
nać dzieła odbudowy? Wszak mury jeszcze 
stoją! Jeśli będzie wola, to środki zawsze się 
znajdą! Niech więc tak się stanie! 

                               Wiktor Żyszkowski

W Internecie można znaleźć więcej informacji 
na temat Strażnicy Kamińskiego: 1. Publikacja 
„Aby przypomnieć zapomniane”: https://drive.
google.com/file//0B9yaBJBX1nSgekFBM0lZSW
gwcXc/view, 2. Krótki harcerski film: https://
www.youtube.com/watch?v=P5UseIYlMog,  
3. Istnieje również strona: www.stowarzy-
szenieszaniec.pl oraz www.facebook.com/
stowarzyszenieszaniec

ZATARTY ŚLAD, 
ZAPOZNANA HISTORIA



12                                                                                      23 września 2021 r.

Zgodnie z tytułem tegoroczna, szósta 
już edycja biegu, odbyła się bez utrudnień. 
Widmo czwartej fali sprawiało, że orga-
nizatorzy oraz uczestnicy drżeli w nie-
pewności o jedną z najbardziej popular-
nych imprez w mieście. Dopiero w stycz-
niu pojawiło „zielone światło” i można 
było rozpocząć pracę nad wydarzeniem.  
A pracy tej było sporo! 

Jak mówi Anna Kluz, główna organiza-
torka, przygotowania do biegu zaczynają 
się, kiedy kończy się poprzednia edycja. 

– Trzeba wyznaczyć termin oscylujący 
w tym samym terminie co poprzednie 
edycje, liczyć po cichu, że kolega z Ba-
ran Ultra Race zrobi swój bieg tydzień 
później (nie wychodzi!) i ustalić budżet. 
Stopniowo używać siły przekonywania 
i uśmiechu do pozyskiwania sponsorów, 
liczyć na wolontariuszy – Fantastic Team 
i przyjaciele jak zawsze byli niezawodni. 
Musieliśmy jeszcze uzyskać pozwolenie 
od Nadleśnictwa. A pod koniec trzeba już 
nie spać za wiele i żałować, że mogło 
być jeszcze lepiej mimo, że było dobrze.

W pandemicznej rzeczywistości reali-
zacja imprezy sportowej stawiała przed 
organizatorami wiele wyzwań i trzeba 
było dopasować się do rządowych wy-
tycznych i ograniczeń. A jak czytamy, 
nawet bez tego nie jest to łatwe zadanie!

W sobotę 18 września o 10 na starcie 
przy Starej Karczmie ustawiło się 113 
biegaczy i 20 uczestników kategorii 
Nordic Walking. Był aplauz, motywująca 
muzyka, zachęty rodziny i przyjaciół. 
Temperatura nie rozpieszczała, jednak 
i tu Rokita nie zrobił psikusa – obyło 
się bez ulewy. Sportowej atmosferze  

ROKITA 
NIE ZROBIŁ 

PSIKUSA

i unoszącym się w powietrzu endorfinom 
smaku dodała kwaśnica, którą częstowani 
byli uczestnicy. Ufundowana została 
przez jedną z biegaczek, właścicielkę 
Karczmy Góralskiej Renatę Bracha-
czek, zwyciężczynię kategorii K-50.  
W pakiecie startowym znalazły się rów-
nież mocno energetyczne ciastka od 
cukierni Słodki Zakątek. Jak mówi Anna 
Kluz, w tym roku wydarzenie było bardzo 
„trendi”, bo ciastka słodzono erytro-
lem, a nie cukrem. Kwaśnica natomiast 
była w wersji mięsnej i wegetariańskiej.  
W ramach opłaty startowej uczestnicy 
otrzymali poczęstunek, napoje, diabelskie 
skarpetki, a zwycięzcy cenne nagrody, 
vouchery na atrakcyjne usługi oraz ro-
gate medale. Mieszkańcy naszego mia-
sta osiągnęli bardzo dobre wyniki, a na 
starcie Ustroń reprezentowało aż 9 osób. 
Ogólna frekwencja w tym roku była jak 
do tej pory najsłabsza, jednak jak mówią 
organizatorzy, była to wina przesuniętych 
i nagromadzonych biegów z wiosny. Było 
ich w ten weekend tak dużo, że niektóre 
zostały odwołane ze względu na brak 
zawodników. Tegoroczna trasa biegu 
liczyła 14 km i niezmiennie prowadziła 
urokliwymi zboczami Równicy. A na 
trasie czekał oczywiście rogaty Rokita… 
a nawet kilku! Dodatkowo, ku uciesze 
zawodników i organizatorów, wreszcie 
po dwóch latach pięknej pogody zrobiło 
się mglisto, deszczowo i błotniście – czyli 
tak jak się Rokita kojarzy od zawsze! 
Medale na mecie wręczała Szefowa Fan-
tastic Team Anna Kluz, a nagrody zwy-
cięzcom szefowa Wspólnie dla Ustronia 

Najszybszymi ustroniankami były Dorota Poppek z nr 1 oraz Renata Brachaczek z nr 47.  
                                                                                                Fot. Z. Lodko

Najszybszym ustroniakiem był Piotr Andrze-
jewski z czasem 01.07.39.80. Fot. K. Francuz

Organizatorką wydarzenia była Anna Kluz, 
znana biegaczka i aktywistka sportowa.  
                                            Fot. K. Francuz

(cd. na str. 19)
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11 września 2021 roku ruszyła druga 
edycja programu „Włóczykije z Jedyn-

ki”.   Akcja ma na celu aktywizację rucho-
wą dzieci – szczególnie po czasie nauki 

SKOK NA PODIUM
I AWANS W PUCHARZE

W spotkaniu siódmej serii gier Kuźnię 
Ustroń czekało derbowe starcie z plasu-
jącymi się w czołówce ligowej stawki 
czechowiczanami. Zawodnicy obu drużyn 
stworzyli tego dnia ciekawe widowisko 
okraszone licznymi atakami zarówno  
z jednej, jak i drugiej strony. W poczy-
naniach miejscowych brakowało jednak 
precyzji, czego nie można powiedzieć  
o podopiecznych szkoleniowca Mateusza 
Żebrowskiego, którzy w najważniejszych 
momentach potrafili zachować zimną 
krew. Dziewięć minut po zmianie stron 
celnym uderzeniem zza pola karnego 
popisał się 25-letni Konrad Kuder, nato-

ZNÓW RUSZAJĄ NA SZLAKI

    MRKS Czechowice-Dz. – KS Kuźnia 0:2 (0:0)

miast siedemnaście minut później triumf 
Kuźni przypieczętował Tomasz Gomola, 
który skutecznie wykończył szybki atak 
swojej drużyny. Czeski napastnik jest  
w tym sezonie prawdziwym postrachem 
bramkarzy, bowiem ma na swoim koncie 
już sześć bramek. Ustronianie sięgając 
w Czechowicach po komplet punktów 
zanotowali czwarte ligowe zwycięstwo 
z rzędu, co pozwoliło im awansować  
w ligowej tabeli na podium. W następ-
nej kolejce Kuźnia Ustroń podejmować 
będzie GKS II Tychy. Tyszanie w tym 
sezonie jeszcze nie przegrali i przewodzą 
ligowej stawce.              Arkadiusz Czapek

1 KP GKS II Tychy S.A. 17 23:3
2 LKS Bełk 16 16:6
3 KS Kuźnia Ustroń 13 14:11
4 GKS Piast II Gliwice 12 12:6
5 MRKS Czechowice-Dziedzice 12 11:6
6 KS Spójnia Landek 12 13:8
7 LKS Drzewiarz Jasienica 12 12:11
8 LKS Unia Turza Śląska 10 17:16
9 LKS Czaniec 9 11:11
10 TS Podbeskidzie II BB S.A. 8 12:14
11 LKS Orzeł Łękawica 8 12:19
12 LKS Czarni Gorzyce 7 10:19
13 LKS Bestwina 6 13:15
14 LKS Unia Książenice 6 13:20
15 KS ROW 1964 Rybnik 6 13:20
16 TS Czarni-Góral Żywiec 0 6:23

IV Liga (Śląsk - grupa II)

zdalnej, poznanie najbliższej okolicy, 
integrację z rówieśnikami oraz wzmac-
nianie więzi rodzinnych poprzez wspólne 
wędrowanie. W tym roku szkolnym, aby 
otrzymać tytuł „Włóczykija Jedynki” 
należy pokonać 15 tras w terminie od 11 
września 2021 do 31 maja 2022 roku.  
Wszystkie szczegóły znajdziecie na stro-
nie internetowej szkoły: http://new.sp1.
ustron.pl oraz na naszym Facebooku. 
Specjalnie dla naszych wędrowców po-
szerzony został zakres tras o tzw. kate-
gorię open, trasy rowerowe oraz trasy 
spacerowe – czyli dla każdego coś miłego.

Dla chętnych Włóczykijów możliwość 
udziału w konkursie na VLOG lub BLOG 
dokumentujący pokonane szlaki. 

Organizatorami projektu są nauczyciel-
ki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 
w Ustroniu: Magdalena Dąbrowska, Ma-
rieta Front, Małgorzata Nowak-Goliasz, 
Wioletta Rakowska, Urszula Tomczyk. 

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja, 
tak jak poprzednia, będzie cieszyć się 
dużym zainteresowaniem wśród uczniów, 
rodziców, a także nauczycieli naszej szko-
ły. Zachęcamy do zdobywania szczytów 
górskich, bo nic tak nie daje szczęścia, jak 
piękne widoki oraz dobre zmęczenie! Do 
zobaczenia na szlaku!

                     Błyskawica Drogomyśl – KS Kuźnia 1:3 (1:0)PUCHAR
POLSKI

IV LIGA

W środę 15 września Kuźnia Ustroń 
rozegrała mecz z Błyskawicą Drogomyśl, 
który był trzecią rundą Pucharu Polski 
Podokręgu Skoczów. Ustroniacy wygrali 
zasłużenie i są już w półfinale. 29 wrześ-
nia o godz. 16 na drodze do dalszej walki  
o Puchar stanie im Tempo Puńców. Gdy 
wygrają, zmierzą się ze zwycięzcą drugiej 
półfinałowej potyczki pomiędzy Iskrą 
Iskrzyczyn, a Beskidem Skoczów.

Zaczęło się jednak od utraty bramki  
w 30. min., kiedy nasza obrona pozosta-
wiła napastnika Błyskawicy sam na sam 
z Bartłomiejem Jedynakiem. Dalej gospo-
darze nie ustawali w atakach, ale nie byli 

skuteczni. W drugiej połowie to Kuźnia 
wiodła prym, a efektem nerwowości, 
która wkradła się w szeregi drogomyślan 
była czerwona kartka dla ich bramkarza. 
Młodszy kolega już kilka sekund po 
wejściu, w 73. min. skapitulował przy 
strzale Michała Pietraczyka z rzutu wol-
nego. Podopieczni Mateusza Żebrowskie-
go nie dawali przeciwnikom wytchnąć.  
W 80. min. na 2:1 podwyższył Tomasz 
Gomola, potem mieliśmy szczęście, że 
zawodnik Błyskawicy nie wykorzystał 
stuprocentowej sytuacji i ostatecznie w 3. 
min. doliczonego czasu gry wynik ustalił 
Konrad Kuder.                                  (mn)

Po meczu Konrad Kuder przybija piątkę 
młodym zawodnikom Kuźni. Fot. M. Niemiec 
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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.

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

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

Bagażówka - przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 601-
478-108.
 
Mieszkanie do wynajęcia 120m2, 
co - gaz, z ogrodem, parking. 
Daszyńskiego 80.

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

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

Poszukuję do wynajęcia miesz-
kania w Ustroniu 1 pokojowe  
z kuchnią (kawalerka). BEZ PO-
ŚREDNIKÓW. 781-409-967.

Sprzedam bardzo tanio maszynę 
dziewiarską dwupłytową, nową. 
606-306-827.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

DROGI I MOSTY
Wszyscy żałowali, że była tak niska frekwencja na zebraniu wy-

borczym Osiedla Lipowiec. Rozczarowania nie kryli mieszkańcy, 
których w strażnicy OSP zjawiło się trzynastu, przewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Malina oraz radni dzielnicy: Olga Kisia-
ła i Tadeusz Krysta. Powód zwołania zebrania był niezwykły. To 
precedens w historii ustrońskiego samorządu. Zdarzył się, bo na 
poprzednim zebraniu do Zarządu Osiedla wybrany został człowiek 
niezameldowany w Lipowcu i nie widniejący na tamtejszej liście 
wyborców. Wszystkich zaskoczyła ta sytuacja, mimo że przed gło-
sowaniem mówiono, kto może kandydować i kto może wybierać. 

PRZEBUDOWA I BUDOWA
Nie jest łatwo przejechać skrzyżowanie ulicy Daszyńskiego, 

Strażackiej, Kościelnej i drogi prowadzącej do Szkoły Pod-sta-
wowej nr 2. Przebudowa tego węzła komunikacyjnego zaczęła się  
w czerwcu i ma się zakończyć do 30 września. Celem inwestycji 
jest usprawnienie ruchu w okolicach SP-2 i Gimnazjum nr 2. 
Kiedy przed remontem rodzice dowozili dzieci i młodzież do tych 
szkół, musieli być przygotowani na sporą dawkę stresu, bo trudno 
było wjechać na tamtejszy parking, a jeszcze trudniej wyjechać.

POLUBILI ICH GÓRALE
Kolejna pełna atrakcji kolonia letnia została zorganizowana 

w czasie wakacji dla podopiecznych Fundacji św. Antoniego. 
Przeglądając kronikę pobytu w miejscowości Murzasichle 
w Tatrach rzuca się w oczy duża liczba wycieczek, wypraw, 
odwiedzin w różnych ciekawych miejscach oraz radość z mi-
łej atmosfery, obcowania z piękną przyrodą i miłymi ludźmi, 
do których zaliczają się koledzy, wychowawcy i gospodarze 
przyjmujący ustrońskie dzieci pod swój dach. Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 22.09.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
25.09    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
26.09    Cent. Leków MAX      ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
2.10    Cent. Leków MAX      ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
3.10    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
9.10    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.

24.09 godz. 19.00 Koncert muzyki żydowskiej, Rynek 
26.09 godz. 9-13   Skarby stela, targowisko miejskie 
26.09 godz. 18.00  Spektakl „Ławka”, Sala widowiskowa MDK Praża- 
        kówka, wstęp wolny, więcej na str. 2
27.09 godz. 10.15 Spektakl „Toaleta to nie śmietnik, Sala widowiskowa 
        MDK Prażakówka, wstęp wolny
28.09 godz. 17.00  Zebranie mieszkańców dzielnicy Polana, Hotel  
        Kolejarz  ul. Stroma 2
28.09 godz. 18.00 Poznaj krainę kangurów od środka - w godzinę 
        dookoła Australii, Czytelnia Biblioteki, Rynek 4
28.09 godz. 18.00 Zebranie mieszkańców dzielnicy Ustroń Dolny, MDK 
        Prażakówka
30.09 godz. 17.00  Zebranie mieszkańców dzielnicy Nierodzim, Szkoła 
        Podstawowa nr 6

W gości do TBS-u.                                                Fot. Spotted Ustroń

38/2021/2/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) mniej popularne imię żeńskie, 8) udaje bluz-
kę, 9) w starym zegarze, 10) kojarzyła młodych, 12) wystają  
z dachów domów, 14) mieszanina różnych rzeczy, 15) smaczne 
ryby z Bałtyku, 16) nie grzeszy gotówką, 19) kuzyn dorsza, 
22) lekceważąco o urzędniku, 23) gorący na powitanie,  
24) zimny stan USA. 
PIONOWO: 2) polski producent chemii gospodarczej  
i kosmetyków, 3) państwo wyspiarskie z Dżakartą, 4) jeden  
z muszkieterów, 5) zjednoczona Europa, 6) do zabawy na 
podwórku, 7) dochodzi z chlewika, 11) słynie z kopalni soli, 
13) między nowelą a opowiadaniem, 17) Jerzy - bronił polskiej 
bramki, 18) trafia na kamień, 20) sztuczka magika, 21) roślina 
tropikalna w pokoju. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 1 października.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 36

LATO NAS OPUSZCZA   

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
38/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 36: Sf5

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Teresa Marszałek  z Ustronia, ul. 
Katowicka. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2009 r.                        Fot. M. Niemiec

Aleksandra Polak-Morkisz wraz z Przewodniczącym Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Arturem Kluzem. Wyniki: Bieg – kat. 
open:  1. miejsce Mariusz Miśkiewicz – Mnich (01:03:24.20), 
2.m. Piotr Andrzejewski – Ustroń (01:07:39.80), Tyberiusz 
Mikołajczyk – Brenna (01:11:49.00). Ustroniacy: 5.m. Paweł 
Szafranek, 9.m. Robert Gomola. 19.m. Arkadiusz Kawulok, 
20.m. Robert Miczko, 28.m. Dominik Gawlas, 29.m. Wojciech 
Twardzik, 31.m. Dorota Poppek (najszybsza ustronianka), 33.m. 
Renata Brachaczek. Marsz – kat. open: 1.m. Joanna Kołodziej 
– Ruda Śląska (01:54:56.10), 2.m. Leszek Smajdor – Wisła 
(02:01:55.30), Marcin Wojciechowski – Radlin (02:04:28.90).
.                                                                      Karolina Francuz

ROKITA 
NIE ZROBIŁ PSIKUSA

(cd. ze str. 16)
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Spotkanie rozgrywane w Cieszynie 
było przez wszystkie osoby związane  
z ustrońskim handballem niezwykle wy-
czekiwane. Nowa hala, otoczka i liga 
spowodowały jednak, że nasi rodzimi 
piłkarze ręczni rozpoczęli to spotkanie 
niezwykle nerwowo. Ich ataki w wielu sy-
tuacjach były rozgrywane zbyt wolno, na-
tomiast w poczynania defensywne wkrad-
ły się niewymuszone błędy. Pomimo tych 
drobnych problemów podopieczni trenera 
Piotra Bejnara i tak zeszli na przerwę 
prowadząc trzema trafieniami. Mielcza-
nie nie zamierzali się jednak poddawać  
i parę minut po zmianie stron doprowadzi-
li do wyrównania. Od tego momentu gra 
toczyła się bramka za bramkę i zarówno 
MKS, jak i Stal nie potrafiły zbudować  

i utrzymać okazalszego prowadzenia. 
Gdy na pięć minut przed zakończeniem 
spotkania tablica wyników wskazała remis 
22:22, skala emocji i temperatura tego 
meczu jeszcze bardziej wzrosła. Większą 
precyzją i chłodniejszą głową w ostatnich 
minutach wykazali się jednak ustronianie 
i to oni mogli cieszyć się ze zdobycia 
kompletu punktów, udanie witając się  
z nowymi dla siebie rozgrywkami. Ich gra 
w pierwszym spotkaniu po awansie nie 
była idealna i pozbawiona błędów, jednak 
dzięki ambitnej postawie od pierwszej do 
ostatniej minuty podopiecznym trenera 
Piotra Bejnara udało się zrealizować cel, 
którym było zwycięstwo. Na szczególne 
słowa uznania zasługują po tym spotkaniu 
bardzo dobrze spisujący się w ustroń-
skiej bramce 16-letni Dawid Oliwka oraz  
o sześć lat starszy Dawid Jenkner, który 
zanotował dziewięć trafień. W następnej 
serii gier ustronianie zmierzą się na wy-
jeździe z drugim zespołem superligowej 
Unii Tarnów.

MKS Ustroń reprezentowali (w na-
wiasie liczba bramek): Dawid Oliwka, 
Jan Cieślar, Piotr Browarczyk – Dawid 
Jenkner (9), Michał Jopek (5), Mateusz 
Cieślar (4), Mateusz Turoń (3), Szymon 
Gogółka (2), Aleksander Bejnar (1), Mar-
cin Białkowski (1), Marek Cholewa (1), 
Bartosz Mrowiec (1), Michał Raszka, 
Piotr Szturc, Łukasz Szczęsny, Łukasz 
Gogółka.                      Arkadiusz  Czapek

ZWYCIĘSKA INAUGURACJA

SPISALI SIĘ

Opromienieni ostatnim zwycięstwem  
z liderującym Góralem Istebna podopiecz-
ni trenera Krystiana Szleszyńskiego udali 
się ostatniej soboty do Goleszowa. Spot-
kanie to od pierwszej do ostatniej minuty 
kontrolowali ustronianie, którzy swoją 
dobrą grę udokumentowali zdobyciem 
czterech bramek. Problemy goleszowskiej 
defensywie sprawiał zwłaszcza Adrian 
Sikora. Dwukrotny reprezentant Polski 
pomiędzy dziewiętnastą, a czterdziestą 
minutą skompletował hattricka. Finalny 
rezultat spotkania ustalił Marcin Maria-
nek, dla którego było to siódme trafienie 
w bieżącym sezonie. W następnej kolejce 
KS Nierodzim zmierzy się w Ustroniu  
z ostatnim w ligowej tabeli Orłem Za-
błocie.                                      (acz) 

1 LKS 99 Pruchna 15 31:13
2 LKS Strażak Dębowiec 14 16:9
3 UKS APN Góral Istebna 13 20:4
4 LKS Iskra Iskrzyczyn 13 19:10
5 KS Nierodzim 12 19:8
6 LKS Błyskawica Kończyce W. 11 15:5
7 LKS Victoria Hażlach 10 14:10
8 LKS Kończyce Małe 10 12:9
9 LKS Olza Pogwizdów 7 14:13
10 LKS Goleszów 6 15:19
11 LKS Beskid Brenna 5 10:14
12 LKS Błękitni Pierściec 4 8:20
13 LKS Orzeł Zabłocie 0 5:31
14 LKS Rudnik 0 4:37

Klasa A Podokręg Skoczów

   A Klasa     
LKS Goleszów – KS Nierodzim 

0:4 (0:4)

MKS      Ustroń – SPR Stal II Mielec 27:24 (12:9)

MKS Ustroń zainaugurował ostatniej soboty drugoligowe zmagania. Przeciw-
nikiem ustrońskich szczypiornistów w pierwszym, historycznym spotkaniu 
na tym szczeblu rozgrywkowym były rezerwy superligowej Stali Mielec. 

Czasem bramkarzom udaje się obronić strzał 
Adriana Sikory.                     Fot. M. Niemiec

Następny mecz na wyjeździe 25 września o godz. 19.00 z drużyną Grupa Azoty Unia II Tarnów. 
Oprócz tego zespołu meczów nie rozegrały jeszcze: AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce 
i KS VIVE II Kielce. Szczypiornistów MKS Ustroń sponsorują: Uzdrowisko Ustroń, GK Forge, 
Ustronianka, Klaudia oraz Miasto Ustroń.                                             Fot. K. Medwid

II LIGA

1. SPR Orzeł Przeworsk  41:29  3
2. SUMKS Jedynka Myślenice 24:19  3
3. MKS Ustroń   27:24  3
4. HLB Tężnia Busko-Zdrój  29:27  3
5. AZS AGH II Kraków  27:25  3
6. SPR Górnik Zabrze  27:29  0
7. SMS ZPRP III Kielce  25:27  0
8. SPR Stal II Mielec  24:27  0
9. UKS SMS Wybicki Kielce  19:24  0
10.MOSiR Bochnia   29:41  0

II LIGA GRUPA 4.


