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 TYGODNIK MIEJSKI                            UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W numerze m.in.: Agre-
sor na targowisku, Jubilaci, 
Maszt na 1 września, Ogło-
szenie o wyłożeniu projek-
tu miejscowego planu za-
gospodarowania, Spotkanie 
po 60 latach, Ubiory ustroń-
skich hutników, Impreza 
dla lokalsów, Kuźnia bez 
niespodzianki, Wędkarze

(dok. na str. 9)

Przez wiele lat, aż do 2014 roku jeden z letnich numerów Gazety Ustrońskiej musiał mieć 
na okładce psa przy okazji relacji z bardzo popularnej, odbywającej się co roku w naszym 
mieście wystawy psów rasowych. Wystaw już nie ma, ale w Ustroniu cały czas działają 
renomowane hodowle, o których nieraz pisaliśmy. Ich podopieczni zdobywają tytuły 
na wystawach w innych miastach. Ewa i Czesław Matuszyńscy prowadzą hodowle „z Bram 
Beskidów” i „ze Starego Osiedla” rasy hawańczyk, yorkshire terrier i owczarek niemiecki 
oraz kotów syberyjskich i to do nich należy piękny Toro na zdjęciu powyżej. Hawańczyk ma 
za sobą pracowite wakacje. Bywał i odnosił sukcesy na wielu wystawach, a 3 września na 
VIII Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych Zakopane-Kościelisko zajął 1 lokatę, uzyskał 
ocenę doskonałą oraz tytuły Zwycięzca Młodzieży i Najlepszy Junior.                          Fot. ECM
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DZIAŁKA
WYTCHNIENIEM

„Zacisze” mogło powstać, gdy naczel-
nik miasta Włodzimierz Gołkowski 12 
marca 1981 roku wydał decyzję o prze-
kazaniu terenu w Hermanicach Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Zacisze” na ogrody 
działkowe, już w następnym dniu odbyło 
się ich przekazanie, a niespełna dwa tygo-
dnie później – bo 24 marca – w świetlicy 
Spółdzielni przy ul. Cieszyńskiej odbyło 
się pierwsze zebranie przyszłych dział-
kowiczów. Obecnych było ponad 100 
osób. Już 3 kwietnia 1981 r. powołana 
została Komisja Koordynacyjna Ogród-
ków Działkowych, która teren wielkości 
57.264 m2 podzieliła na 106 działek 

x    

Fot. M. Bielesz

(cd na str. 4)

Kontakty z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Surowem na Kurpiach zostały nawią-
zane wiosną dzięki prywatnym kontak-
tom przewodniczącej KGW w Lipowcu 
Olgi Kisiały i przewodniczącej KGW 
w Surowem Ewy Kossakowskiej. Panie  
z Kurpiów w ramach projektu odwiedziły 
Ustroń w drugiej połowie czerwca i pod-
czas tej wizyty poprowadziły warsztaty 
kulinarne potraw kurpiowskich oraz za-
poznały członkinie ustrońskiego Koła  
z kulturą swojego regionu. 

W końcu sierpnia grupa ponad 40 osób 
wybrała się z rewizytą do Surowego. Pod-
czas wizyty członkinie KGW Lipowiec 
miały możliwość aktywnie rozwijać swoje 
zainteresowania i umiejętności kulinarne, 

poznając dania i produkty regionalne. 
Dowiedziały się też wg jakich receptur 
przyrządza się kurpiowskie specjały jak 
np.: fafernuchy, czyli ciastka z pieprzem, 
miodem i marchewką. Podczas wspól-
nych spotkań panie promowały kulturę  
i tradycje Śląska Cieszyńskiego, Ustronia 
i Lipowca. Miały też możliwość wymiany 
doświadczeń w tworzeniu produktów 
rękodzielniczych. Panie z KGW Suro-
we wraz ze swą przewodniczącą Ewą 
Kossakowską zorganizowały gościom  
z południa Polski biesiadę przy ognisku.

Ustroniacy wzięli udział w dożynkach 
w Olszewie-Borkach, gdzie inaczej niż  
u nas, nie było korowodu, ani obrzędu  

LIPOWIEC W KRAINIE MIODU
Od 26 do 28 sierpnia panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ustroniu Lipowcu poznawały 
Kurpie. Brały tam czynny udział w Dożynkach w Olszewie-Borkach koło Ostrołęki. 
Lipowczanki uczestniczyły też w największej imprezie folklorystycznej w regionie, 
którą jest Miodobranie Kurpiowskie, które w tym roku odbyło się po raz 45. 

W sobotę 2 września na terenie Rodzin-
nych Ogródków Działkowych „Zacisze” 
w Hermanicach odbyło się spotkanie 
z okazji jubileuszu 40-lecia i Dnia Dział-
kowca połączone z zabawą. Okrągła 
rocznica przypadała w zeszłym roku, 
ale z powodu pandemii trzeba było 
przełożyć obchody. 
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Słychać o przymiarkach obec-
nego rządu RP, odnośnie wydłu-
żenia obecnej kadencji samorzą-
dów. A zatem gospodarze gmin 
w powiecie cieszyńskim (kaden-
cja 2018-2023), mają szansę po-
rządzić dłużej. Przypomnijmy: 
Brenna – Jerzy Pilch, Chybie 
– Janusz Żydek, Cieszyn – Ga-
briela Staszkiewicz, Dębowiec 
– Tomasz Branny, Goleszów – 
Sylwia Cieślar, Hażlach – Grze-

gorz Sikorski, Istebna – Łucja 
Michałek, Skoczów – Mirosław 
Sitko, Strumień – Anna Gry-
gierek, Ustroń – Przemysław 
Korcz, Wisła – Tomasz Bujok, 
Zebrzydowice – Andrzej Kon-
dziołka. 

W miniony weekend (sobota) 
Hażlach gościł uczestników 
Powiatowego Święta Plonów 
2022. Uroczystości odbyły się 
na boisku tutejszego klubu spor-
towego. Był obrzęd dożynko-
wy i dość liczni goście z kręgu 
parlamentarzystów oraz władz 
powiatowych i gminnych. Plony 
świętowano również (niedziela) 
w Skoczowie i Strumieniu.

W minioną niedzielę rankiem 
o 5:15, nastąpił „historycz-
ny” kurs pierwszego pociągu  

W Zespole Szkół Technicznych 
w Cieszynie jest sala muzeal-
na,  urządzona dzięki zaanga-
żowaniu uczniów i nauczycieli. 
Udało się zgromadzić ekspona-
ty używane kiedyś w domach  
i fabrykach.

Szlaki turystyczne w gminie 
Brenna mają powodzenie u mi-
łośników wędrówek. Wczaso-
wicze i turyści mogą poznawać 
uroki Beskidów wędrując Szla-
kiem Myśliwskim, Szlakiem 
Wspomnień czy Bajkowym 
Szlakiem Utopca. Niezmiennie 
dużym powodzeniem cieszy się 
Hala Jaworowa.

Odbył się kolejny bieg na górę 
skoczni narciarskiej w Wiśle 
Malince. Śmiałków nie brako-
wało.                                      (nik)
            
   
       
 

to i owo
z 

okolicy

z Cieszyna przez Goleszów do 
Skoczowa i dalej do Katowic. 
Pociągi powróciły na linię nr 
190 po ponad 10-letniej prze-
rwie, a stało się to po całkowitej 
modernizacji tego szlaku kole-
jowego. Warto zaznaczyć, że  
w Skoczowie pociąg z Cieszyna 
tylko zmienia numer kursowy 
i jedzie do Katowic bez prze-
siadki. Linia ta zapewne stanie 
się popularna wśród uczniów 
dojeżdżających do szkół w Cie-
szynie. 

Pod ochroną są tereny przy-
rodnicze Łąki na Kopcach  
w Boguszowicach i Łęg nad 
Puńcówką, które uznano za 
użytki ekologiczne. Bluszcze 
na Górze Zamkowej otrzymały 
kategorię zespołu przyrodniczo-
-krajobrazowego.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

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 trzeciej raty za posiadanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności trzeciej raty 
upływa 30 września 2022r. 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  

Jeżeli kupujecie bilety poprzez aplikacje mobilne mamy dla 
Was dobrą wiadomość. Od 22 sierpnia Koleje Śląskie ruszyły ze 
sprzedażą biletów w aplikacji KOLEO! 

W KOLEO dostępna jest pełna oferta Kolei Śląskich – za-
równo bilety jednorazowe, jak i miesięczne, na rower, bagaż 
czy psa. Bilety można kupić w aplikacji KOLEO na urządzenia  
z systemami Android, Huawei Apple iOS lub za pośrednictwem 
platformy koleo.pl. 

Dla mieszkańców województwa śląskiego KOLEO wspólnie 
z Kolejami Śląskimi uruchomiło specjalną, bardzo atrakcyjną 
promocję! Do końca września 2022 każdy nowy użytkownik 
KOLEO, który będzie chciał skorzystać z możliwości zakupu 
biletu KŚ w aplikacji, dostanie 10 zł rabatu po wpisaniu kodu 
promocyjnego podczas płatności! 

Kod rabatowy dla czytelników USTRONKS10

*  *  *

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń 
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru  Przewodniczącego Zarządu 
i pozostałych członków Zarządu Osiedla Zawodzie

Zgodnie z §9 ust.1 Statutu dla Osiedla Zawodzie stanowiącego załącznik 
do uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/191/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. 
w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że  
w dniu 19 września 2022 roku, o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miasta Ustroń przy ul. Rynek 1 odbędzie się Ogólne Zebra-
nie Mieszkańców Osiedla Zawodzie na którym przeprowadzony 
zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków 
Zarządu Osiedla Zawodzie.

Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają 
się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków 
Zarządu, zgodnie z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 
3% mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania.

Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym mowa 
w ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie, 
tj. w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej go-
dziny pierwszego terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie 
było ważne, wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla 
posiadających prawo wybierania w liczbie 3% pomniejszonej  
o 20%. W przypadku, gdy liczba ta nie będzie liczbą całkowitą, 
zaokrągla się ją w górę do pełnej liczby.

Osiedle Zawodzie obejmuje ulice: Armii Krajowej, Belwederską, 
Gościradowiec, dr Michała Grażyńskiego nr 12, 27, 31, Kamieniec 
od nr 1 do nr 8, Kuźniczą  od nr 6, Leczniczą, Liściastą, Leśną od 
nr 1 do nr 7,  Nadrzeczną, Okólną,  Radosną,  Sanatoryjną, Skalica,  
Solidarności, Szpitalną, Wojska Polskiego, Uzdrowiskową,  Uboczną,  
Zdrojową,  Źródlaną.

                    Burmistrz Miasta
     Przemysław Korcz

BEZPŁATNE SZKOLENIE 
„JAK POMÓC DZIECKU W KRYZYSIE?”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 
zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Jak pomóc dziecku w kry-
zysie?” (lęki, autoagresja, obniżony nastrój, depresja, problemy 
emocjonalne, przemoc rówieśnicza, fobia szkolna). Szkolenie od-
będzie się 9 września w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” 
w godzinach 13.00 - 16.00. Zapisy telefonicznie lub mailowo: 
500-231-259, mozna.inaczej.projekty@gmail.com 

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu pilnie za-
trudni nauczyciela gry na gitarze klasycznej. Wszelkich informacji 
na ten temat można uzyskać u kierownik Ogniska Muzycznego, 
Agnieszki Durlow, nr telefonu 501 057 750.

POTRZEBNY NAUCZYCIEL GITARY
*   *   *
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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.: 505 548 018

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

36/2022/1/R

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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Stefania Przyszlakowska lat 79 os. Cieszyńskie

Aleksander Buszka   lat 85  ul. Lipowa
Ludwik Cieślar   lat 80  ul. Gospodarska
Jan Cieślar   lat 80  ul. Pasieczna
Władysław Gaś   lat 80  ul. Kościelna
Helena Kohut zd. Śliwka  lat 92  ul. Wczasowa
Czesława Kołaczyk zd. Szczesio  lat 91  ul. 3 Maja
Michał Krężelok   lat 80  os. Cieszyńskie
Maria Langer zd. Burska  lat 85  os. Manhatan
Gertruda Moskała   lat 80  ul. 3 Maja
Marianna Ogrodzka   lat 94  ul. Słoneczna
Zyta Porwoł zd. Zieleźny  lat 80  os. Manhatan
Helena Śliż zd. Turoń   lat 85  ul. Zagajnik
Ewa Wapiennik   lat 80  os. Cieszyńskie
Izabella Wójcik zd. Kosińska  lat 97  ul. Brody

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

*   *   *

*   *   *

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż:
- termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 
15.09.2022 r., 

- termin płatności II raty podatku od środków transportowych 
upływa w dniu 15.09.2022 r.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń  
w godz. 7.30 do 15.00 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń.

*   *   *

Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność. 
Emily Dickinson

Rodzinie i bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia w trudnych chwilach 
po śmierci 

śp. Andrzeja Mertuszki
składają

Burmistrz Miasta 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

36/2022/1/N

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
ZAWODZIA 

12 września o godzinie 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
odbędzie się spotkanie mieszkańców Zawodzia. Główny-
mi tematami będą: zagospodarowanie przestrzenne, remont  
i przebudowa ulicy Sanatoryjnej, omówienie założeń programu 
funkcjonalno-użytkowego, organizacja ruchu na ulicy Nadrzecz-
nej, wnioski do budżetu miasta na rok 2023, sprawy bieżące.

W spotkaniu wezmą udział burmistrz Miasta Ustroń, przed-
stawiciele Urzędu Miasta, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń, 
przedstawiciel Uzdrowiska Ustroń, przedstawiciel Komisariatu 
Policji w Ustroniu - dzielnicowy Zawodzia, z-ca komendanta 
Straży Miejskiej.                Radny Rady Miasta Marcin Janik

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
NIERODZIMIA 

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką zapra-
sza wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbę-
dzie się w piątek 23 września o godz. 17.00 w budynku SP – 6.

Tematem zebrania będą wnioski do budżetu Miasta Ustroń na 
2023 rok.

*   *   *

KOMUNIKAT UTW
Rada Programowa Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku przyjmuje zapisu na nowy rok 
akademicki 2022/23. Zapisy przyjmowane 
są w czasie dyżurów wtorkowych tj 20 i 27 
września od godziny 10.00-12.00.Serdecz-
nie zapraszamy seniorów do aktywności  

w naszych sekcjach i innych wydarzeniach organizowanych przez 
UTW.                                                      Rada Programowa UTW

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z organizowanym w dniu 11 września (niedziela) 

Rodzinnym Rajdem Rowerowym startującym o godz. 13.00  
z Ustrońskiego Amfiteatru, informujemy o chwilowych utrud-
nieniach w ruchu drogowym podczas przejazdu uczestników: 
Skrzyżowanie ul. Grażyńskiego z ul. Sportową, na ul. Sportowej, 
skrzyżowanie ul. Sportowej z ul. Kuźniczą oraz na skrzyżowaniu 
Bulwarów Wiślanych z ul. Lipowską w godz. 13:00-14:00 oraz  
w godz. 16:00-17:00. Informacje szczegółowe i koordynacja 
rajdu: Przemysław Sikora tel. 503 115 739, e-mail: geckon.trail@
gmail.com                                                                      Organizatorzy

*   *   *
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Działkowcy z „Zacisza” to wielopokoleniowa rodzina, która spędza czas na swoich działkach, ale chętnie spotyka się też na wspólnych 
imprezach, na których dobrze się bawi i integruje.                                                                                                               Fot. M. Niemiec

DZIAŁKA WYTCHNIENIEM
6 marca 1983 r. powstał nowy Zarząd 
„z powszechnej woli działkowców”, pu-
sty teren zaczęły zapełniać altanki. Jako 
pierwsi swe marzenia zrealizowali: Jan 
Kotela, Teresa i Cezary Wójcikowie, 
Jan Ferdyn, potem Stanisław Początek 
i Edward Pękowski. W następnym roku  
15 maja 1983 r. ruszyła akcja grodzenia 
terenu Ogrodu. Prace wykonano w czy-
nie społecznym i zamknęły się w kwocie 
835.464 zł. (na podstawie historii na stro-
nie internetowej http://rodzacisze.ox.pl)

Jedna z działek na terenie ogródków zo-
stała działką Zarządu i to na niej znajduje 
wspólny domek, palenisko, ławki, stoły 
i duża wiata, pod którą można się schować 
w czasie deszczu. To na tej działce odby-

(cd. ze str. 1)
o wymiarach 16x25 m i powierzchni 
4 arów. 9 kwietnia na drugim spotkaniu 
działkowców powstał Komitet Orga-
nizacyjny Pracowniczych Ogródków 
Działkowych w Ustroniu Hermanicach, 
a każdy właściciel upragnionego gruntu 
wnosił wpisowe w wysokości 1.000 zł. 
Spółdzielni Kółek Rolniczych z Poniw-
ca zlecono orkę terenu 23 kwietnia, zaś 
w maju pomierzono i opalikowano po-
szczególne działki, aby w czerwcu pełni 
werwy „gazdowie” zabrali się do pracy. 
Ukonstytuował się Komisaryczny Zarząd 
POD „Zacisze”, który został powołany 
z woli naczelnika miasta z udziałem 
przedstawicieli zarządu wojewódzkiego 
2 lutego 1982 r., i komisje wspomagające. 

(cd. na str. 12)

36/2022/3/R

36/2022/2/R

wają się wspólne zabawy. Działkowicze 
chętnie biorą w nich udział, integrując się 
i dobrze bawiąc. Tak było i tym razem, 
a tańce, śpiewy i rozmowy trwały długo 
w noc. Zanim jednak raczono się jadłem 
i napitkami, odbyła się część oficjalna, 
podczas której najbardziej zasłużonym 
działkowcom odznaki wraz z legitymacją 
podpisaną przez prezesa PZD Eugeniusza 
Kondrackiego i dyplomy, wręczał prezes 
ROD „Zacisze” Edward Pękowski oraz 
gość specjalny – Jerzy Chłosta, członek 
Zarządu Okręgu Śląskiego Polskiego 
Związku Działkowców.

Brązową Odznakę PZD „Zasłużony 
Działkowiec” otrzymała Monika Izmaj-
łowicz.

Srebrne Odznaki PZD „Zasłużony 
Działkowiec” otrzymali: Tadeusz Cho-
lewa, Krystyna Kukla, Wiktor Lutczyn, 
Stanisław Dryja, Bolesław Lis, Helena 
Okseniuk, Ryszard Szymkiewicz, Janina 
Zygmańska, Marta Bojda, Teresa Szcześ-
niewska, Wanda Legierska, Wanda Drozd, 
Leokadia Marciniak, Stefania Goj, Józef 
Gajewski, Janina Barnaś, Małgorzata 
Małysz, Anna Kajetanowicz. 

Najwyższe – Złote Odznaki PZD „Za-
służony Działkowiec” otrzymały: Janina 
Bujok, Barbara Jaworowska, Urszula 
Lapczyk. 

Dyplomy i upominki ogrodnicze otrzy-
mali właściciele wyróżniających się 
ogródków: Regina i Zygmunt Kulawowie, 
Agata i Piotr Kubista, Zofia i Bogusław 
Drukałowie, Aniela i Stefan Doromiczo-
wie oraz Barbara i Jan Karusowie. 

Jerzy Chłosta zwrócił się do ustrońskich 
działkowców:

– Najstarszy ogród działkowy w Polsce 
liczy ponad 180 lat, ale państwa jubileusz 
40-lecia również jest ważnym wyda-
rzeniem, bo ma znaczenie dla lokalnej 
społeczności. Na Śląsku są 592 ogrody, 
a wśród nich wiele wiekowych. Było 
ich więcej, ale zostały zlikwidowane 
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MASZT NA 
1 WRZEŚNIA

Interesujący program artystyczny, przygotowali uczniowie i nauczyciele Klimatycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ustroniu.                                                                     Fot. M. Niemiec

Jesienią 2020 roku premier Mateusz 
Morawiecki obiecał, że z okazji 100. 
rocznicy Cudu nad Wisłą w całym kraju 
staną maszty z flagami Polski. Maszt 
miał stanąć również w Ustroniu, ale, 
tak jak i inne gminy, nie dostaliśmy 
pieniędzy na realizację rządowego 
projektu. W końcu jednak doczekaliśmy 
się i maszt stanął dwa tygodnie po 101. 
rocznicy Cudu nad Wisłą, a dokładnie na  
1 września, kiedy to obchodziliśmy 83. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

1 września szczególnie celebrowano 
w poprzednim ustroju, podkreślając fakt, 
że na Polskę napadły imperialne Niemcy, 
symbolizujące zgniły Zachód, milczano 
za to o najeździe komunistów ze Wscho-
du, który miał miejsce 17 dni później  
i przypieczętował los II Rzeczpospolitej. 
Obecnie obchody rocznicy 1 września nie 
są tak podniosłe jak 3 maja, 15 sierpnia 
czy 11 listopada, jednak w Ustroniu mło-
dzież, mieszkańcy i przedstawiciele sa-
morządu – burmistrz Przemysław Korcz, 
przewodniczący Rady Miasta Ustroń 
Marcin Janik i sekretarz miasta Ireneusz 
Staniek zebrali się pod pomnikiem, żeby 
podkreślić znaczenie daty 1 września 
1939 roku. W naszym kraju zawsze będzie 
się kojarzyła z pierwszym dniem szkoły  
i wybuchem wojny, która pochłonęła 

ponad 80 milionów istnień na całym 
świecie, w tym prawie 6 milionów Po-
laków. Prowadzący uroczystość Szymon 
Staniszewski z Wydziału Promocji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki UM podkreślał, 
że obchodząc kolejne rocznice wybuchu 
II wojny światowej nie spodziewaliśmy 
się, że wojna znów może się pojawić  
u naszych granic. Burmistrz Korcz zwró-
cił się do zebranych, mówiąc m.in.: 

– 83 lata temu wybuchła wojna, która 
zmieniła świat na zawsze, a jej skutki są 
odczuwalne do dziś. (…) Wojna zatrzy-
mała rozwój Polski, pozbawiła nas około 
90 procent zabytków kultury, nie wspo-
minając o hekatombie ofiar na wszystkich 
frontach, zabitych w obozach koncentra-
cyjnych i w łagrach. Wojna doprowadziła 
do ponownego zniewolenia Polski, do 
podziału Polaków. Ponownie odebrano 
nam niepodległość i możliwość stano-
wienia o sobie. Nie mogliśmy realizować 
w praktyce zasad demokracji, chodzić 
na wybory, demonstrować. (…) Dlatego 
dziś w 83 rocznicę wybuchu tej strasznej 
wojny doceniajmy to, co mamy, o co 
walczyli nasi przodkowie i nigdy więcej 
nie dajmy sobie tego odebrać. To prawda, 
demokracja nie jest doskonała, ale do tej 
pory nikt nie wymyślił sprawniejszego 
sposobu sprawowania władzy. Dlatego 
pomimo wszystkich niedociągnięć sta-
wajmy zawsze w jej obronie, szczególnie 
w obecnych czasach. 

Interesujący program artystyczny, 
który zawierał wiersze, piosenki, ale 
też opis działań wojennych na Śląsku 
Cieszyńskim w ostatnich dniach sierpnia 
i pierwszych dniach września 1939 roku 
przygotowali uczniowie i nauczyciele 
Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Ustroniu. Młodzież, która przy-
była wraz z opiekunami z wszystkich 
miejskich placówek oświatowych oraz 
z Zespołu Szkół Technicznych, słuchała 
z uwagą, a następnie złożyła kwiaty pod 
Pomnikiem Pamięci Narodowej. Wią-
zanki złożył też prezes Chrześcijańskiego 

Stowarzyszenia Ekumenicznego Łukasz 
Sitek i ksiądz Michał Matuszka z Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. 

Czwartkowa uroczystość odbyła się 
w cieniu flagi powiewającej na rządowym 
maszcie. Niestety maszty zamiast nieść 
kaganek patriotyzmu na prowincję, stały 
się powodem prasowych dochodzeń, 
zmusiły rząd do zmian legislacyjnych 
i tłumaczenia się. Ostatecznie nie za-
płacono za maszty miliardów złotych, 
pochodzących z funduszu na walkę z co-
videm i odłożono realizację projektu, tłu-
macząc się właśnie pandemią. W Ustro-
niu maszt w końcu stanął i zawieszono na 
nim flagę, ale jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy, trzeba ją było najpierw popra-
wić, gdyż zamontowane uchwyty odwra-
cały prawidłowy układ kolorów. Trzeba 
się było spieszyć, bo w umowie załączo-
nej do projektu nakazywano realizację  
w kilka dni od otrzymania masztu. Udało się  
i 1 września biało-czerwona powiewała 
za ratuszem obok Pomnika Pamięci Na-
rodowej.                           Monika Niemiec

Już od 10 września ponownie 
zapraszamy na 

BADANIA LABORATORYJNE
 W SOBOTY 

LABORATORIUM W USTRONIU 
UL. STAWOWA 2A

Pobieranie materiału: 8.00-10.00
Laboratorium czynne: 8.00-12.00

L A B O R AT O R I U M

www.med-lab-suchanek.pl

WRACAMY W SOBOTY!
36/2022/4/R

Obok masztu trzeba było zamontować 
tabliczkę z napisem: „Maszt z flagą Rzecz-
pospolitej Polskiej został sfinansowany  
w ramach projektu Pod biało-czerwoną pod 
honorowym patronatem Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego”.   
                                            Fot. M. Niemiec
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Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), 
art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 
r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/174/2019 Rady Miasta Ustroń 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru 
w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, 
Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic 
Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, 

Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 16 września 2022 r. do 7 października 2022 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń,  
w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami (pokój nr 31), 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Projekt miejscowego planu zostanie również udostępniony 
do wglądu w w/w okresie na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Ustroń (https://ustron.bip.info.pl/).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie planu odbędzie się w dniu 6 października 2022 r.  
o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 
43-450 Ustroń, w Sali Sesyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Miasta 
Ustroń, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu 
zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 21 października 2022 r., w formie:

• papierowej, na adres 43-450 Ustroń, Rynek 1,
• elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektro-

nicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl lub przez 
platformę ePUAP,

• z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie 
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl/ w zakładce: 
Obwieszczenia i Komunikaty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Pub-
licznej Urzędu Miasta Ustroń zamieszczone będą informacje 
o dokumentach:

– o projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrze-
ja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 
3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą,

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

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

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko  

–  stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta Ustroń, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 21 października 2022 r. na zasadach określonych 
powyżej. 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozo-
stawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Ustroń.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Miasta Ustroń oraz na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja 
dot. przetwarzania danych osobowych, zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO. 

                                   Burmistrz Miasta Ustroń
                                       Przemysław Korcz

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 
3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą

36/2022/1/O

STUDIUM RODZICA
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 

zaprasza do zapisów na „Studium Rodzica”. Jest to cykl ośmiu 
praktycznych spotkań w ramach których:

• nauczysz się rozpoznawać, nazywać i przeżywać swoje emo-
cje oraz emocje swojego dziecka,

• zdobędziesz umiejętności konstruktywnej komunikacji,
• dowiesz się jak wspierać rozwój swojego dziecka równocześ-

nie dbając o jego bezpieczeństwo,
• poznasz potrzeby psychoedukacyjne dziecka,
• podniesiesz swoje kompetencje rodzicielskie,
• zaspokoisz własną potrzebę przynależności do grupy.
Warsztaty rozpoczynają się 10 września i będą odbywały się 

w siedzibie stowarzyszenia – ul. Partyzantów 2a.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy drogą mailową: studiumro-

dzicainfo@onet.pl

LAUR SREBRNEJ 
CIESZYNIANKI
ZGŁOSZENIA 

KANDYDATÓW
Do dnia 16 września 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 miasta: www.ustron.pl) 
lub w Urzędzie Miasta w Ustroniu oraz powinno zawierać zgodę 
kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienie danych 
osobowych.

ZAJĘCIA MODELARSKIE W MUZEUM
Muzeum Ustrońskie zaprasza na zajęcia Kółka Modelarskiego 

w Domku Pracy Twórczej. Zajęcia odbywać się będą w ponie-
działki od 16.30-18.30. Więcej informacji pod nr 600-504-638. 
Zostały 2 wolne miejsca!
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25 LAT EWANGELICKIEGO 
STOWARZYSZENIA MARIA-MARTA
PROGRAM JUBILEUSZU:
10 września  
godz. 9.00-12.00 Charytatywny Bieg im. Apostoła Pa- 

   wła, Bulwary nad Wisłą
godz. 15.00-19.00 Rozpoczęcie jubileuszu, Koncert 

   zespołu Pastors, Duo Performance, 
   Koncert Beaty Bednarz, Zakończenie,  
   Amfiteatr

11 września 
godz. 10.30  Nabożeństwo, kościół ewangelicko 

   -augsburski ap. Jakuba Starszego  
   w Ustroniu

13.09 – 14.09 Polana, Dobka, Jaszowiec
(zgłoszenia do 12.09 do godz. 14.00)

Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmańska, 
Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, 
Palenica, Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, 
Sucha, Ślepa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, 
Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA! ODPADY ODBIERANE BĘDĄ OD GODZ 07.00 RANO
Odbiór odpadów należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o. o. 
w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40 tel.: 33 854-52-42 w godz. od 7 do 14 zgodnie 
z podanymi w harmonogramie terminami.
W pierwszym wyznaczonym w harmonogramie dniu zbiórki odpady należy 
wystawić przed posesją w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. 
PODCZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ:
odpady wielkogabarytowe tj.: meble, dywany, wykładziny, duże zabawki, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny: drobne AGD, pralki, lodówki, odkurzacze, radia, 
telewizory, monitory, opony z samochodów osobowych, złom.
NIE BĘDĄ ODBIERANE: odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie 
itp.), odpady remontowo-budowlane (gruz, styropian, papa, wata szklana, eternit, 
drzwi, okna, panele ścienne i podłogowe, płyty gipsowe, armatura łazienkowa  
i sanitarna itp.), części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki, fotele, 
deski rozdzielcze itp.)

Odpady wielkogabarytowe są również przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krzywej 7 - w ramach ponoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez uiszczania dodatkowych opłat. Oddając 
odpady w PSZOK należy podać pracownikowi nr ewidencyjny nadany przez Urząd Miasta 
oraz okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Ustroń (numer 
ewidencyjny znajduje się na zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami, które otrzymujecie Państwo z Urzędu Miasta).

24. RODZINNY 
RAJD ROWEROWY 

Rajd odbędzie się 11 września (niedziela) o godz. 13.00. przy 
Ustrońskim Amfiteatrze.

Trasa: Ustroński Amfiteatr - (ok. 7,5 km) Stanica Harcerska  
w Ustroniu Lipowcu - (ok. 6,1 km) Ustroński Amfiteatr.

Zapisy i opłaty: do 31 sierpnia na www.zawody.ustron.pl
Opłata wpisowa: 20 zł od osoby (koszulka, animacje, gra 

terenowa, posiłek, udział w losowaniu).
Zapytania w kwestiach organizacyjnych prosimy kierować do 

koordynatora rajdu: Przemysław Sikora tel. 503 115 739.
Program:
godz. 11.00 - 13.00 Praca biura rajdu
godz. 13.00 Start
godz. 14.00 - 16.00 Przerwa zlokalizowana w bazie Harcerskiej 

   Stanicy w Lipowcu
godz. 17.00 Powrót do Amfiteatru, losowanie nagród

W 10-LECIE ŚMIERCI 
MIECZYSŁAWA 
PORĘBSKIEGO

„Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że mamy do czynienia 
z najwybitniejszą umysłowością, jaką nauki o sztuce kie-
dykolwiek w Polsce miały” (GU 2012, nr 39) – oświadczyła 
Maria Poprzęcka na pogrzebie swojego mistrza, Mieczysława 
Porębskiego. Ten wybitny teoretyk, krytyk i historyk sztuki, 
kurator Muzeum Narodowego w Krakowie oraz fenomenalny 
erudyta zmarł dokładnie 10 lat temu, 10 września 2012 r.,  
i spoczął na cmentarzu ewangelickim w Ustroniu.

Z naszym miastem związał się po-
przez towarzyszkę życia – Annę, córkę 
Jerzego Lazara, długoletniego, zasłużo-
nego sekretarza gminy. Jak wyznawał 
Porębski w rozmowie z Elżbietą Siko-
rą, „do Ustronia przywiozła mnie po 
raz pierwszy z końcem 1947 r. moja 
przyszła żona, żeby mnie przedstawić 
swoim rodzicom. Hania studiowała, 
jak i ja, na UJ historię sztuki (…). 
Śląsk Cieszyński nie był dla mnie tak 
całkiem »nieznanym krajem« – sporo  

o nim wiedziałem, czytałem jeszcze w gimnazjum, (…) potem, już  
z Piekar, ojciec zabierał mnie do Wisły na górskie wycieczki (…). 
Być może podświadomie tęskniłem za takim właśnie miejscem na 
ziemi i znalazłem je w Ustroniu. Jestem ustroniakiem z wyboru”. 
Jako ciekawostkę warto dodać, że bohatera tej notki odwiedzał 
tutaj m.in. Tadeusz Różewicz, bliski przyjaciel, który poświęcił 
mu poemat nożyk profesora.

Okrągła rocznica śmierci tego luminarza rodzimej humanistyki 
daje sposobność do przypomnienia o jego dorobku. Osoby niesz-
czególnie zainteresowane historią sztuki nie muszą się obawiać 
suchych wywodów, przeładowanych faktografią – większość 
tekstów Porębskiego, zwłaszcza późnych, czyta się znakomicie. 
Potwierdzeniem ich walorów artystycznych jest choćby nomi-
nowanie w 1998 r. do Literackiej Nagrody „Nike” tomu esejów 
Deska (o Tadeuszu Kantorze), a w 2004 r. – Nowosielski. Nota-
bene, z oboma tymi twórcami autor również był zaprzyjaźniony.

Sama za wyjątkowo intrygującą (acz zarazem trudną) pozycję 
w jego dorobku uważam jedyny jego utwór stricte beletrystycz-
ny – mało znaną, 500-stronicową Z. Po-wieść (1989). Nie tylko 
stanowi ona literackie kompendium niebanalnej filozofii kultury 
Porębskiego, szkicowanej w pracach teoretycznych i esejach, 
lecz także odsłania jego zaplecze intelektualne i biograficzne. 
W Z., wykorzystując motyw wiecznego tułacza, przygląda się 
on dziejom Europy, a na ich tle – polskiej historii i tradycji, oraz 
roztacza pewną całościową wizję kultury. Sedno tej wizji wiąże 
się z przekazem, jaki historia może mieć dla spadkobierców cywi-
lizacji śródziemnomorskiej. Jedno z wcieleń tytułowego bohatera 
tłumaczy swe pisarskie posłannictwo pragnieniem umożliwienia 
przyszłym pokoleniom zapośredniczonego niczym w zwierciadle 
oglądu samych siebie. Jak z kolei stwierdził autor w studium 
Pojęcie i funkcjonowanie kultury w świetle badań nad sztuką, 
„zarówno sztuka, jak i kultura są obecnością historii, która nie 
przestaje przez nie z nami się komunikować”. Wizja stworzona 
przez tego niezwykłego polihistora jawi się jako frapująca –  
i nadal zdolna inspirować, co postaram się wykazać w książce 
Poszukiwacz sensu wśród strzępków historii. Wokół „Z. Po-
-wieści” Mieczysława Porębskiego, która ukaże się na początku 
2023 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. 

O tym, że ponad wszelką wątpliwość warto odkrywać na 
nowo spuściznę autora Ikonosfery, przekonuje Krystyna Czerni  
w poświęconym mu szkicu w „Biuletynie Historii Sztuki” (2013, 
nr 3): „Profesor przyznawał, że sztuka nie jest ucieczką, nie jest 
kaprysem, luksusem czy dekoracją – ale służy temu, by mówić  
o rzeczach ważnych, po prostu pomaga żyć. Często nie potrafimy 
już tak myśleć – trzeba czytać teksty Porębskiego, żeby sobie  
o tym przypomnieć”.                                Katarzyna Szkaradnik
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PRZENOSI NA ŚWIETLANE 
WIDOKI

Właściciele Galerii „Rynek” Agnes Nagy  
i Kazimierz Heczko znów przygotowali 
ciekawą i ambitną ofertę artystyczną. 
Jest to malarstwo znanego twórcy o 
ogólnopolskiej renomie Andrzeja Kac-
perka, który ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie i Wydział Grafiki 

w Katowicach, a jego obrazy w różnorod-
nych technikach można było podziwiać 
na ponad pięćdziesięciu wystawach w 
kraju i za granicą. 2 września w Galerii 
„Rynek” nastąpił wernisaż z udziałem 
artysty, miejscowych twórców, a władze 
miasta reprezentował przewodniczący 

Orkiestra rozpoczęła swoją działalność 
w sierpniu 2012 r. W pierwszym składzie 
znaleźli się muzycy związani z orkiestrą 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gole-
szowie. Od 2015 roku głównym organiza-
torem koncertów Orkiestry Kameralnej Ar-
tis jest Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS  
z siedzibą w Goleszowie. Stowarzyszenie 
powstało by pomagać w rozwijaniu oraz 
propagowaniu szeroko pojętej kultury 
muzycznej.

Podczas niezliczonych godzin prób, 
orkiestra wraz z wokalistami przygo-
towuje repertuar, na który składają się 
pieśni patriotyczne i żołnierskie, muzyka 
religijna, żydowska, klasyczna, filmowa, 
rozrywkowa, piosenki lat dwudziestych 
i trzydziestych. Orkiestra ma w swoim 
repertuarze ponad 200 piosenek i utworów 
opracowanych i zaaranżowanych przez 
dyrygenta Jean-Claude’a Hauptmanna. 

Taka duża różnorodność programowa 
pozwoliła muzykom na zaprezentowanie 
się wraz z solistami oraz aktorami w wielu 
instytucjach m.in.: domach kultury, biblio-

tekach, na uniwersytecie, w kościołach, 
teatrze, amfiteatrach, salach koncertowych. 

Orkiestra współpracowała z Teatrem 
CST, z Wyższobramskim Chórem Ka-
meralnym pod dyrekcją Piotra Sikory,  
z Chórem Męskim „Cantus” pod dyrekcją 
Anny Stanieczek, z Chórem LOTE/GTE 
pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptman-
na, z wokalistami – Olivią Ohl – Szulik, 
Pawłem Szypulskim, Michałem Borkow-
skim, Krzysztofem Chalimoniukiem, Be-
atą Banasik, Magdą Brudzińską, Joanną 
Kondrat, Sławkiem Uniatowskim oraz 
kompozytorem Dariuszem Górniokiem, 
reżyser dźwięku Katarzyną Dzidą – Hame-
la, dziennikarką i prezenterką Magdaleną 
Miśką – Jackowską, oraz dyrektor Fundacji 
im. Zbigniewa Wodeckiego Katarzyną 
Wodecką – Stubbs.

Koncerty Artis Symphony Orchestra 
pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna 
kilkakrotnie zostały objęte Patronatem 
Honorowym konsula Generalnego Fran-
cji, Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego, 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kra-

kowie, starosty Powiatu Cieszyńskiego 
oraz burmistrza Miasta Ustroń.

Artis Symphony Orchestra koncerto-
wała na zaproszenie instytucji samorzą-
dowych i stowarzyszeń m.in.: Miasto 
Cieszyn, Miasto Ustroń, Starostwo Powia-
towe w Cieszynie, Synod Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-
-Reformowanego w RP, UTW w Cieszy-
nie, Polskie Towarzystwo Ewangelickie, 
Kongres Kobiet Podbeskidzia, Chrześ-
cijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne  
w Ustroniu, Komenda Główna Państwo-
wej Straży Pożarnej.

Na szczególną uwagę zasługuje dzia-
łalność charytatywna orkiestry. W latach 
2014, 2015 i 2016 orkiestra wzięła udział  
w trzech koncertach charytatywnych 
współpracując z Fundacją Zdrowia Ślą-
ska Cieszyńskiego. Wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Muzycznym ARTIS orkie-
stra zorganizowała trzy Koncerty Cha-
rytatywne, z których całkowity dochód 
przekazany został na leczenie i rehabi-
litację mieszkańców Gminy Goleszów 
oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Goleszowie. Od 2018 roku orkiestra 
współpracuje z Macierzą Ziemi Cieszyń-
skiej biorąc czynny udział w Koncer-
tach Noworocznych (2018, 2019, 2020) 
oraz w Koncercie Majowym (2022). 
Orkiestra zaangażowała się również  
w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy 
biorąc udział w Koncertach Charytatyw-
nych: „Artis dla Ukrainy” oraz „Kołysanki 
dla Ukrainy”. W czasie pandemii, w latach 
2020 - 2021 orkiestra przeniosła swoją 
działalność na kanał YouTube, prezentując 
tam swoje koncerty. 

Aktualny skład Artis Symphony Orche-
stra to 50 instrumentalistów, 7 wokalistów 
i 3 konferansjerów.

Orkiestra ma w planach nagranie płyty  
z kolędami dla dzieci z Ukrainy oraz pracę 
nad „Niebieskim Koncertem” przeciw 
przemocy. Na rok 2023 orkiestra planuje 
również koncerty muzyki filmowej, która 
cieszy się wielkim zainteresowaniem 
wśród słuchaczy.

Orkiestrę od początku tworzą ludzie  
z pasją. Tą pasją jest oczywiście Muzyka. 
Poświęcając swój czas, przyjeżdżają na 
próby i koncerty z Ustronia, Cieszyna, 
Wisły, Goleszowa, Dzięgielowa, Jastrzę-
bia, Bielska-Białej, Łodygowic, Orzesza, 
Katowic, Krakowa a także z sąsiednich 
Czech. 

A jeżeli chcecie nas wesprzeć i zostać 
naszym Patronem, zapraszamy Was na 
nasz profil: https://patronite.pl/artis-symp-
hony-orchestra Małgorzata Hauptmann

10-LECIE JUŻ USTROŃSKIEJ ARTIS 
Od stycznia 2022 na zaproszenie Miasta Ustroń Artis Symphony Orchestra pod 
batutą Jean-Claude’a Hauptmanna ma swoją siedzibę w MDK „Prażakówka” i tam 
również odbywają się jej próby. Współpraca z „Prażakówką”, Miastem Ustroń oraz 
z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Ustroniu zaowocowała już trzema koncertami 
- Koncertem Charytatywnym „Artis dla Ukrainy”, Koncertem „Zacznij od Bacha”, 
podczas którego orkiestra wystąpiła ze Sławkiem Uniatowskim oraz Koncertem 
Charytatywnym „Kołysanki dla Ukrainy” we współpracy z Joanną Kondrat.

      Fot. Agnes Nagy

Koncert jubileuszowy „The Best of Artis” już 17 września o godz. 18 w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie. Bilety w cenie 50 zł, 45 zł i 40 zł do kupienia w kasie teatru, na 
www.teatr.cieszyn.pl lub pod nr tel. 605 119 799. 
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prace, które w większości powstały w tym 
roku. Tytuł Nastroje pejzażu podkreśla, 
że do malowania trzeba mieć nastrój, 
wymyślić jakiś motyw, zastanowić się, ale 
czasami obraz powstaje od razu”. 
 Urokliwe widoki z przewagą ciepłego 
wakacyjnego lata z dojrzałym zbożem  
i kwietnymi łąkami mogą być znako-
mitym antidotum na słotne dni jesieni, 
a zatem Galeria „Rynek” zaprasza na 
wystawę malarstwa Andrzeja Kacperka, 
którą można się delektować do końca paź-
dziernika.                     Lidia Szkaradnik

SPOTKANIE PO 60 LATACH

Rady Miasta Marcin Janik. Gości powi-
tał właściciel galerii, zaznaczając że jest 
to malarstwo ciepłe, zawierające dużą 
ilość światła, natomiast znany miejsco-
wy malarz Robert Heczko tradycyjnie 
zaprezentował wystawę, występując 
jednocześnie jako autor plakatu-linorytu 
z podobizną artysty. Powiedział on: 
„Obrazy te zatrzymały mnie w jednym 
ze szpitali i zastanawiałem się, co jest  
w tych obrazach, że znajdują one miejsce 
wśród chorych ludzi. Kiedyś van Gogh 
też się zastanawiał, dlaczego jego obrazy 

Spotkanie po 60. latach od rozpoczęcia 
nauki w Szkole Podstawowej nr 2 klasy 
Ia i Ib odbyło się 3 września. To wtedy 
1 września 1962 r. wszystko się zaczęło. 
Najpierw edukacja na różnych etapach 
kształcenia, potem kolejne drogi życia za-
wodowego, osobistego, rodzinnego i wiele 
związanych z nimi przeżyć zarówno tych 
trudnych jak i przyjemnych, radosnych.  
I tak minęło 60 lat wypełnionych rozlicz-
nymi obowiązkami, wydarzeniami pełny-
mi  emocji. Spotkanie było fantastyczne, 
zwiedziliśmy starą szkolę, dawne klasy  
(obecnie ZDZ z nowoczesnymi pracow-
niami na miarę XXI wieku), nie zabrakło 
wzruszeń, sentymentalnych i radosnych 
wspomnień z udziałem wych. Krystyny 
Kukli i naucz. Władysława Gasia. Wcześ-
niej odwiedziliśmy w domu wych. Emilię 
Hławiczkę. Światełko pamięci zapaliliśmy 
na grobach kierownika SP-2 śp. J. Lasoty  
i wychowawców kl. VIII czyli śp. H. Kren-
ca, śp. M. Błachuta i śp. B. Binka oraz 17 
naszym uczniom. Wspomnienia wypełniły 
przemiły, wyjątkowy wieczór, który zosta-
nie na zawsze w naszej pamięci. Za udział 
w spotkaniu wszystkim bardzo serdecznie 
dziękujemy.                                         DK

zdobią szpitale i tak było prawdopodobnie, 
bo na wielu płótnach wypowiadał się o 
przemijaniu. W tym wypadku jest inaczej, 
a potwierdziła to znajoma, która miała 
obraz naszego Kacperka w pokoju szpital-
nym i to w oryginale. Powiedziała, że jest 
to malarstwo naturalistyczne i słoneczne. 
Takie, które nas wyrywa z szarości życia 
i przenosi na kwietną łąkę, na brzeg rzeki 
i to jest piękne. Ja wiem, że malarz tam 
był, że to czuł i potrafi nam to przekazać. 
To jest najwyższa forma malowania”. Na 
zakończenie autor obrazów dodał: „Są to 

LIPOWIEC 
W KRAINIE MIODU

Rząd I od lewej: Anna Lisztwan (Marcol), Aleksandra Rakus (Byrska), Elżbieta Śliż, Halina 
Puchowska (Ryrych), Jadwiga Niedbała (Jakucińska), Władysław Gaś, Krystyna Kukla, Da-
nuta Koenig, Maria Raszka (Kaczmarzyk). Grażyna Kubica (Heller). Rząd II: Ewa Krzenek 
(Siemienik), Lidia Cieślar (Tomiczek), Zbigniew Chwastek, Alicja Szturc (Jochaczy), Jadwiga 
Wantulok (Tometczak). Rząd III: Janusz Chmiel, Bogusław Uchroński, Eugeniusz Holeksa, 
Mirosław Cholewa.  

dożynkowego, ale można było pokosz-
tować potraw miejscowej kuchni i wziąć 
udział w konkursie kół gospodyń wiejskich  
z całego powiatu ostrołęckiego. Panie  
z Lipowca wsparły drużynę KGW Surowe 
w następujących konkurencjach: obieranie 
ziemniaków na czas, konkurs wiedzy ku-
linarnej oraz przenoszenie wody chochlą  
z wiadra do wiadra.                             (mn)

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  
w Ustroniu Lipowcu pragną podziękować 
burmistrzowi Ustronia Przemysławowi 
Korczowi oraz pracownikom Urzędu Miasta 
Ustroń, dzięki którym w czerwcu goście  
z Kurpiów mieli okazję poznać walory tury-
styczne i przyrodnicze Ustronia i Cieszyna. 
Serdeczne podziękowania panie z KGW skła-
dają również pełnomocnikowi burmistrza ds. 
profilaktyki uzależnień Łukaszowi Sitkowi za 
zrozumienie i poparcie działalności lipow-
skiego Koła poprzez dofinansowanie kosztów 
wynajmu autokaru. 

Ciekawa wycieczka do rezerwatu „Czarnia”, gdzie wielką atrakcją są sosny bartne, z któ-
rych przed laty Kurpie wybierali miód. Ustroniaków oprowadzał po rezerwacie miejscowy 
przewodnik, społecznik i wielki entuzjasta Kurpiów Witold Kuczyński.

(dok. ze str. 1)
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www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Julian Sancton 
„Obłęd na krańcu świata”

Niezwykle rzetelna i głęboko wstrząsająca, 
prawdziwa historia walki o przetrwanie jednej  
z wczesnych ekspedycji polarnych, której losy bar-
dzo się skomplikowały, gdy lód uwięził statek wraz 
z załogą na całą antarktyczną, pozbawioną słońca 
zimę. 16 sierpnia 1897 roku statek „Belgica” został 
zwodowany w porcie w Antwerpii i tydzień później 
wypłynął w stronę Antarktydy. Po półrocznym rejsie 
2 marca 1898 roku statek został unieruchomiony  
w krze lodowej na Morzu Bellingshausena. Uczest-
nicy wyprawy zostali uwięzieni i zmuszeni do 

spędzenia zimy w ekstremalnych warunkach.

 Marcin Meller
„Czerwona ziemia”

Debiutancki thriller znanego dzien-
nikarza i prezentera. Rok 1996. 
Wiktor Tilszer, młody dziennikarz, 
przemierza Afrykę wzdłuż i wszerz, 
przeżywając prawdopodobnie naj-
piękniejszą i jednocześnie najbar-
dziej ryzykowną przygodę swojego 
życia. Rok 2020. Marcin Tilszer, syn 
uznanego reportera, rusza śladami 
ojca do Ugandy, jednak nigdy nie 
dociera do Gulu, z którego 25 lat 

wcześniej jego ojciec ledwo uszedł z życiem.

Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00 / Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, 
Wtorek 8.00-15.00, Środa 11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00 / Otwarta dla użytkowników jest też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy 
Oddziału dla Dzieci.

9 września w dniu urodzin wynalazcy baterii Luigiego Galva-
niego wyznaczono Dzień Recyklingu Baterii. O ich szkodliwości 
pisaliśmy wielokrotnie, bo jest to powszechny produkt, który 
niemal każdy posiada w domu we wszelkiego rodzaju urządze-
niach elektronicznych, zabawkach czy też niektórych sprzętach 
medycznych. Warto przypomnieć, że co prawda ułatwiają nam 
życie, ale źle utylizowane są ogromnym zagrożeniem dla śro-
dowiska. Zachodzą w nich bowiem, skomplikowane chemiczne 
procesy, w których udział biorą toksyczne pierwiastki takie jak 
ołów, kadm czy rtęć. Tę trującą mieszankę uzupełniają żrące 
kwasy lub zasady tworzące elektrolit. Wszystkie te substancje 
są groźne dla zdrowia i mogą być przyczyną chorób szpiku kost-
nego, uszkodzenia wątroby, nerek, układu nerwowego, układu 
kostnego czy obrzęku płuc. Wyrzucenie baterii do zwykłego 
kosza na śmieci to nic innego, jak rozrzucanie wokół siebie truci-
zny. Baterie mają określoną żywotność i nieraz po jednorazowym 
wykorzystaniu stają się odpadem. Nieodpowiednio zutylizowane 
zanieczyszczają naszą planetę i mogą stać się zagrożeniem dla 
ludzi, zwierząt i roślin.  

Aby to zmienić trzeba zamiast po jednorazowe baterie sięgnąć 
po akumulatory wielokrotnego użycia, z których po naładowaniu 
możemy korzystać dalej. W ten sposób zużywamy mniej cennych 
surowców na ich produkcję i nie dopuszczamy do skażenia wody 
i gleby. Zużyte baterie i akumulatory (ich żywotność też kiedyś 
się kończy) odnosimy do specjalnych punktów zbiórki. Wtedy 
możliwe będzie odzyskanie nawet do 99,5% składników, z któ-
rych są zbudowane, więc te cenne surowce zostaną ponownie 
wykorzystane. Warto mieć w domu pudełko, do którego będziemy 
przez jakiś  czas zbierać zużyte baterie i akumulatory, a potem 
możemy wyrzucić je do specjalnych pojemników ustawionych 
w sklepach, galeriach handlowych czy szkołach. Odbiór ba-
terii jest też często organizowany za pośrednictwem punktów 
selektywnej zbiórki odpadów. Pisaliśmy już na ten temat, że  
w niektórych hurtowniach elektrycznych są zielone pojemniki na 
baterie, które odbiera firma „Reba” Organizacja Odzysku S.A.,  
a wielkopowierzchniowe sklepy mają obowiązek przyjąć bez-
płatnie baterie, żarówki energooszczędne, świetlówki oraz zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd 
lub na baterie np. telefony, zabawki, gadżety elektroniczne itp.  
W „Biedronce” po wejściu do sklepu zlokalizowano opisany 
wyżej kosz na tego typu odpady, a na rynku taki zielony pojemnik 

SZKODLIWE BATERIE 

RECYKLING 
wspólny interes PYTANIE KONKURSOWE NR 31:

Jaki masz sposób, 
by minimalizować szkodliwość baterii 

dla środowiska?
 Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem, 
przynosimy na karteczce do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu 
budynku biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Więcej informacji – tel. 33 
854 34 67. Na rozwiązania oczekujemy do 16 września.*       

na zużyte baterie znajduje się w budynku Miejskiej Informacji 
Turystycznej i sklepie spożywczo-przemysłowym „Beskid”.  

                                                                     Lidia Szkaradnik

                          

Zapraszamy na interesujące wydarzenia związane z tematem 
ustrońskiej architektury.

• 9 września o godzinie 15.00 odbędzie się spacer architekto-
niczny po dzielnicy Zawodzie z Mateuszem Bieleszem. Zbiórka 
ul. Sanatoryjna 7 przed głównym wejściem do Sanatorium 
Równica.

• 21 września o godz. 17.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Wantuły odbędzie się spotkanie autorskie  
z Anną Cymer – autorką książki „Obiekty, które stały się bie-
dronkami” oraz „Architektura w Polsce 1945-1989”.

83. ROCZNICA SPALENIA SYNAGOGI 
W imieniu Instytutu Śląska Cieszyńskiego zapraszam na wy-

darzenie upamiętniające lokalną społeczność żydowską oraz 83. 
rocznicę spalenia Synagogi w Ustroniu. Uroczystości odbędą się 
w czwartek, 15 września o godz. 17.00 przy Pomniku Synagogi na 
ul. Ogrodowej 10. Program wydarzenia obejmuje przemówienia 
organizatorów, Apel Pamięci (odczytanie nazwisk ustrońskich 
ofiar Holocaustu), składanie kwiatów oraz ekumeniczne mod-
litwy duchownych i przedstawicieli związków wyznaniowych. 
Uroczystościom towarzyszyć będzie program artystyczny z utwo-
rami muzyki żydowskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP.

                                                                 Christian Jaworski,
                                  Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego
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UBIORY USTROŃSKICH HUTNIKÓW

(część XX)

W 2022 r. obchodzimy 250-lecie zapoczątkowa-
nia ustrońskiego przemysłu hutniczo-kuźniczego.  
Z tej okazji na łamach Gazety Ustrońskiej ukazywać się 
będą niepublikowane dotąd ciekawostki oraz ilustra-
cje, przybliżające Czytelnikom tę tematykę. Poznajmy 
zatem ustroński przemysł, który dał początek również 
uzdrowisku z jeszcze innej strony.

Początkowo odzienie ustrońskich robot-
ników hutniczych było bardzo skromne, ni-
czym nie różniące się od stroju pasterskiego. 
Co więcej, ubiór sałaszniczy preferowały 
w latach 50. - 70. XIX w. władze gmin-
ne (nieformalne i formalne). Od chłodów 
chronił ich barani kożuch lub sukienna 
gunia (rodzaj obszernego płaszcza), nosili 
też wełniane kaboty, przypominające nieco 
współczesne marynarki. Ich głowy osłania-
ły, zależnie od pory roku, czapki – baranice 
oraz kapelusze z szerokim rondem zwane 
strzechoczami. Zimą wdziewali spodnie  
z wełnianego sukna, zwane wałaszczokami, 
latem zaś cienkie płótnioki. Ustroniacy nosi-
li proste koszule uszyte z gradlowego płótna, 
pozbawione zdobień. Na co dzień zakładali 
na nogi kyrpce, sporządzone ze świńskiej 
skóry, a od święta z łowiynzij, czyli krowiej. 
Do kompletu wdziewali wełniane kopyca 
z owiniętymi wokół kostek nodkóńczami 
(sznurkami), do których, za pomocą pięciu 
dziurek, przymocowane były kyrpce. Jak pi-
sał Jan Wantuła, kyrpiec, chociaż łatany, był 
dość odporny na zdarcie. Jednakże obuwie to 
szybko przegrywało ze strzelającymi w po-
wietrzu iskrami z pieców i palenisk. Dlatego 
też hutnicy zakładali do pracy fenomenalne 
buty, które Wantuła dość ciekawie określił 
jako drewniane pantofle. Były one w całości 
wydrążone w kawałku miękkiego drewna 
– brzozowego, lipowego lub olchowego,  
a przypominały nieco holenderskie choda-
ki. Obuwie takie było tanie, wymagające 
tylko wprawnej ręki rzeźbiarza, dlatego po 
zużyciu bez żalu trafiało do pieca. Nigdy 
nie wierzyłam, iż pantofle, o których pisał 
Wantuła, zobaczę kiedyś na żywo. Jednak 
dzięki ustrońskiemu kolekcjonerowi Bro-
nisławowi Miechowi udało się nie tylko 
je ujrzeć i dotknąć, ale również pozyskać 
do zbiorów Muzeum Ustrońskiego. Jest to 
zapewne jedyny zachowany egzemplarz. 
Śmiałków, którzy chcieliby je przymierzyć 
i poczuć się jak hutnik przy wielkim piecu, 
już dziś zapraszamy. Sytuacja robotni-
ków zaczęła się zmieniać po 1865 r., wraz  
z pojawieniem się w Ustroniu wielokrotnie 
już wspominanego hutmistrza Emila Kuh-
lo. Nastąpił czas nieco lepszych zarobków  
i skrócenia godzin katorżniczej pracy,  
a w 1870 r. na terenie Fabryki Budowy Ma-
szyn (późniejszej Kuźni) stanął konsum ro-
botniczy, dostarczający dobrych jakościowo, 
ale tańszych towarów. Niektórzy robotnicy, 
wychodząc z pracy, myli się nawet i prze-
bierali, co wzbudzało wówczas sensację. 
Na dodatek zaczęli farbować spodnie oraz 
koszule, uszyte z szarego płótna domowego 
wyrobu, upodobniając je przez to do grana-
towej bluzy i spodni robotniczych. Jak to 
robili? To proste. Gdy nie było innego spe-
cyfiku, używali zwykłych borówek, których 

w lasach rosło pod dostatkiem. Fascynujący 
był swoisty kod branżowy, o którym wspo-
minał Jan Wantuła. Gdy fachowiec wkładał 
do kieszonki swej bluzy colsztok (metr) lub 
cyrkiel, znaczyło, że to ślusarz lub tokarz, 
gdy szedł przepasany szarą płócienną za-
ścierą – odlewacz żelaza, a gdy niebieską 
– to już modelarz. Z kolei opalona twarz z 
ranami na nosie cechowała fryszera, kowala 
lub pudlerza. Tacy fachowcy najszybciej 
zdobywali serca urodziwych dziewcząt 
chłopskich. Moda miejska zaczęła trafiać 
do skromnych hutników gdzieś około 1885 
r. Wówczas to młodsi mężczyźni zaczęli 
naśladować cudzoziemskich fachowców, 
zatrudnionych w miejscowych zakładach, 
nosząc, początkowo tylko przy niedzieli, 
ubrania z materiałów pochodzących od 
miejskich sukienników oraz obuwie od 
miejskich szewców. Zniknęły także drew-
niane pantofle, zastąpione przez fachowe 
buty robocze – sznurowane, wykonane ze 
skóry, z grubymi drewnianymi podeszwa-
mi przytwierdzonymi za pomocą gwoździ, 
a na dodatek podkute solidnym żelazem. 
Powoli z centrum Ustronia zaczęła zni-
kać gunia, pojawiły się natomiast galowe 
mundury górnicze. Nosili je członkowie 
orkiestry hutniczej oraz 50-60 hutników, 
zwanych przez Wantułę lizusami uczest-
niczącymi w tzw. cesarskich galówkach. 
Mundury te składały się z górniczej bluzy 
(zwanej fachowo Bergkittel) oraz czapki  
z pióropuszem. Ów Bergkittel wykonany był 
z dobrej gatunkowo wełny peruwiańskiej, 
z czarnym lub zielonym wykończeniem  
z aksamitu z runem jedwabnym, wyłożony 
dobrym płótnem, z porządnymi pozłacanymi 
guzikami, z symbolem młotków hamer-
skich wyhaftowanych złotymi nićmi oraz 
z jedwabnymi frędzlami na ramionach. Nie 
szyli ich miejscowi krawcy, można je było 
natomiast zamówić wysyłkowo, a katalogi  
z ich ofertą zachowały się do dziś w naszych 
zbiorach.              Alicja Michałek, 

                                Muzeum Ustrońskie

Wybitny hutmistrz Emil Kuhlo (siedzi 
z lewej) w towarzystwie uzdolnio-
nego technika Jeżyszka, konstruk-
tora pługów parowych (odzianego 
w galowy uniform oraz czako). Nad 
nimi członkowie orkiestry hutniczej  
w mundurach oraz czapkach z pióropu-
szem.

Słynne drewniane pantofle, w których pracowali hutnicy przy wielkim piecu, podarowane 
do Muzeum przez kolekcjonera Bronisława Miecha.

Bergkittel – galowa bluza górnicza, noszo-
na przez ustrońskich hutników.
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w związku z różnymi inwestycjami, głów-
nie drogowymi. Jeżeli chodzi o likwidację 
ogrodów w związku z inwestycjami, 
tereny są wykupywane, a pieniądze prze-
znaczane na lokalne inwestycje w ogród-
kach działkowych. Dawniej byliśmy 
w stanie przeznaczyć kwoty sięgające na-
wet 70 procent kosztorysu inwestorskiego 
i staraliśmy się, by pieniądze zostawały 
u nas, w regionie. Teraz jest tych wyku-
pów coraz mniej i mniejsze są dotacje, 
bo tak krawiec staje, jak mu materii staje. 
W zeszłym roku mogliśmy jeszcze do-
łożyć 40 procent, w tym już tylko 30 
procent, ale na szczęście jeszcze jakimś 
budżetem dysponujemy i postanowiliśmy 
wesprzeć inwestycję przygotowywaną 
przez wasz ogród, a mianowicie wymianę 

sieci elektrycznej. Zawsze raduje mnie, 
gdy ogrody się rozwijają, są pięknie utrzy-
mywane, bo nie w każdym przypadku 
tak jest. Miałem okazję tu pospacero-
wać i mogę stwierdzić, że macie piękny 
ogród, zadbany, za co serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy się do tego przyczynili. 
Piękno ogrodu to suma zaangażowania 
wszystkich właścicieli działek. 

Prezes Pękowski podziękował za słowa 
uznania i za dofinansowanie, zaznaczając, 
że głos gościa z katowickiego oddziału 
PZD jest bardzo istotny przy rozdzielaniu 
dotacji. Gość zrewanżował się słowami, 
że Zarząd musi przygotować szczegółowy 
kosztorys i wniosek, jak w banku. Prezes 
„Zacisza” przypomniał, że burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz również 
zadeklarował wsparcie inwestycji kwotą 
w wys. 10 tys. zł. 

– Należy się cieszyć z poparcia burmi-
strza i to jeszcze wyrażonego w złotów-
kach – podkreślał Jerzy Chłosta. – Bardzo 
cieszy taka współpraca z samorządem, 
gdyż w niektórych gminach ogródki 
działkowe są traktowane przez włodarzy 
jak zło konieczne. 

Zapytaliśmy panie odznaczone Złoty-
mi Odznakami PZD, czym jest dla nich 
działka.

Janina Bujok – Razem z mężem Czesła-
wem jesteśmy działkowcami od samego 
początku istnienia ogródków. Jest to dla 
nas wielka radość, miejsce wypoczynku, 
enklawa spokoju, relaksu, który zapew-
niamy sobie małym kosztem. Wczasy 
krajowe, a tym bardziej zagraniczne to 

droga rzecz, cieszymy się więc spoko-
jem, przyrodą, miłym sąsiedztwem, nie 
opuszczając rodzinnego miasta. Dodat-
kowo mamy swoje ekologiczne, wysokiej 
jakości owoce, warzywa. Moim oczkiem 
w głowie na działce są kwiaty, a mąż 
zajmuje się resztą. Oczywiście trochę 
żartuję, bo wspólnie dbamy o rośliny, 
ale jakiś tam podział istnieje. Kwiaty 
cieszą moje oczy od wczesnej wiosny do 
późnej jesieni, zaczyna się od krokusów, 
tulipanów, choć jest bardzo dużo myszy 
i często zjadają cebule. Potem są irysy, 
liliowce, teraz podziwiamy floksy i za-
czynają rozkwitać jesienne marcinki. Mąż 
zajmuje się warzywami, m.in. ogórkami 
oraz owocami – porzeczkami, malinami, 
agrestem, ostrężynami. Z naszych plonów 

DZIAŁKA WYTCHNIENIEM
(cd. ze str. 4)

robimy przetwory i chętnie się dzielimy 
z synem, synową i wnuczką. 

Barbara Jaworowska – Na pytanie, 
czym jest dla mnie działka, mogę od-
powiedzieć właściwie w jeden sposób 
– wszystkim. To taki punkt odniesienia, 
który każe wstać, ruszyć się, zmusza do 
aktywności, ale też oddaje całą energię 
i pracę, którą się w nią włożyło, oferując 
spokój, relaks, piękno. Najpierw chodzi-
łam na działkę pieszo, potem jeździłam na 
rowerze, teraz jeżdżę samochodem i nie 
wyobrażam sobie życia bez tego kawałka 
zieleni, na którym odpoczywam, delektuję 
się widokiem kwiatów i śpiewem ptaków. 
Żeby nie było tak różowo jest jedna rzecz, 
która mnie strasznie denerwuje – ślimaki. 
Właściciele działek i ogródków wiedzą, 
o czym mówię. Uprawa roślin, czy to 
kwiatów, czy warzyw lub owoców to 
jednak praca. Praca, która wymaga sy-
stematyczności, uwagi, ale też dystansu, 
bo w dużym stopniu jesteśmy uzależnieni 

od pogody i zjawisk przyrodniczych, na 
które nie mamy wpływu. Dla mnie prob-
lemem jest ograniczenie liczby roślin, 
czasem muszę się powstrzymywać, żeby 
jeszcze czegoś nie kupić, ale za to umiem 
panować nad ich rozrastaniem się i regu-
larnie przycinam. Najbardziej ukwiecona 
jest wiosna z tymi wszystkimi azaliami 
i rododendronami, a teraz zachwycam się 
kwitnącymi ketmiami w kolorze białym, 
czerwonym i czekam na żółty, choć ostat-
nio koło krzaka kręcił się kret, więc nie 
wiem, jak będzie. 

Urszula Lapczyk – Działka to dla mnie 
wytchnienie. Nie wyobrażam sobie, żeby 
nie było działki, co ja bym w tym bloku 
robiła? Mamy z mężem tę działkę już 
od 40 lat, a kiedy zaczynaliśmy było 
tu tylko zaorane pole. Narzędzia mu-
sieliśmy chować w worku, wodę nosić 
z daleka. Były tylko paliki na rogach 
działki. Trudno byłoby wymienić wszyst-

kie rośliny, które hodujemy. Mamy wi-
nogrona, pigwę, porzeczki, agrest, kiwi, 
maliny, jeżyny, kabaczki, dynie (mąż 
uwielbia zupę dyniową), ale również 
kwiaty, krzewy ozdobne, w tym roku 
eksperymentowaliśmy z kwietną łąką, 
ale musimy ją zmodyfikować. Nie da się 
zaprzeczyć, że działka to praca, a jak się 
chce zagospodarować zbiory, to kolejna 
praca przy przetworach. Jest to jednak 
wysiłek, który daje bardzo dużo radości 
i satysfakcji. Dopiero co wróciliśmy 
z wczasów i jak przyjechaliśmy na dział-
kę, to okazało się, że jest dużo dojrzałych 
owoców. Trzeba było je szybko zebrać 
i jeszcze przed przybyciem na ten jubile-
usz przerobić na soki. Jeśli robi się to na 
bieżąco, nie jest to takie uciążliwe. Mamy 
wszystkiego po trochu na własny użytek 
i delektujemy się zbiorami na świeżo lub 
ich przetworami w jesienne i zimowe 
wieczory.   

Monika Niemiec

Jerzy Chłosta wręczył Złote Odznaki „Zasłużony Działkowiec” Janinie Bujok, Urszuli Lapczyk i Barbarze Jaworowskiej              Fot. M. Niemiec

POLICJA NIE POTWIERDZA
W sobotnie popołudnie na targowisku 

miejskim przy ul. A. Brody zawsze panuje 
spory ruch. Nie aż taki jak w piątkowy dzień 
targowy, ale osoby pracujące w tygodniu, 
właśnie na dzień wolny planują zaopatrze-
nie. 3 września zakupy zakłóciło im nieprzy-
jemne zajście. Jeden z mężczyzn przebywa-
jących na targowisku zaczął się agresywnie 
zachowywać. Mówił coś głośno w obcym 
języku do innego mężczyzny, a gdy zauwa-

żył, że ten go nie rozumie, zdenerwował się 
jeszcze bardziej i zaczął krzyczeć. Zaata-
kowany mieszkaniec Ustronia powiedział 
zgromadzonym, że cudzoziemiec wyjął nóż. 
Świadkowie wezwali policję, która pojawiła 
się dość szybko, ale jak wyjaśnił gazecie 
rzecznik cieszyńskiej komendy, nikt nie 
zgłosił funkcjonariuszom faktu posiadania 
noża ani ataku. Cudzoziemiec był pijany, 
zabrano go do wytrzeźwienia.            (mn)
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IMPREZA DLA LOKALSÓW

Mieszkańcy Nierodzimia tłumnie zja-
wili się przy ulicy Kreta, aby wspólnie 
bawić się podczas festynu. Prężnie działa-
jący zarząd miejscowego klubu zapewnił 
wszystkim moc atrakcji. Dzieci wspólnie 
z rodzicami bawili się przy muzyce i tań-
czyli w godzinach wieczornych, a wcześ-
niej całe rodziny rywalizowały ze sobą 
w różnych konkurencjach sportowych. 
Chłopcy przede wszystkim skupili się na 
zawodach piłkarskich. Dzieci pod opieką 
animatorów malowały własne obrazy 
na foliach umocowanych do drzew. Na 
roześmianych twarzach także pojawiały 
się rozmaite kolory, ponieważ licznie 
ustawiano się w kolejce do stoiska, przy 
którym chętni mogli ozdobić buzię wy-
myślnymi malunkami. Magnesem dla 

Festyn sportowy zorganizowany przez zarząd KS Nierodzim odbył się  
w sobotę – 3 września w dawnej „Olszynce”.

najmłodszych były oczywiście dmuchane 
zamki-zjeżdżalnie. Każdy mógł zjeść coś 
dobrego wypić co nieco adekwatnego do 
swojego wieku. Widać gołym okiem, że 
takie imprezy budują sąsiedzkie relacje. 

Wspólna zabawa odbyła się z inicja-
tywy młodych ludzi, którzy postanowili 
nadal walczyć o lokalny klub sportowy. 
Podczas tegorocznej zimy z rywalizacji 
wycofała się drużyna seniorów. Powo-
dem były m.in. liczne długoterminowe 
kontuzje zawodników. Grupy młodzie-
żowe funkcjonują jednak nadal.  Obecnie 
młodzi zawodnicy trenują w czterech 
grupach wiekowych. Powstał nowy zespół 
trampkarzy. 

– To właśnie do najmłodszych piłka-
rzy Nierodzimia skierowany był przede 

wszystkim zakończony festyn. Chcie-
liśmy, aby dzieciaki miały coś z grania  
w naszym klubie. Wielu okolicznych 
mieszkańców także uważało, że to świet-
na inicjatywa, dzięki której mogli się 
spotkać razem – powiedział prezes klubu 
Szymon Górniok. 

                                   Mateusz Bielesz

We wrześniowym słońcu bawiły się całe rodziny.                                           Fot. M. Bielesz

4 września na stadionie miejskim przy ul. Sportowej odbył się Turniej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji  
w Cieszynie na rzecz Grzegorza Szczypki – Policjanta ze Strumienia, który 19 lipca 2021 w stanie krytycznym trafił do szpitala. Obecnie 
jego stan nie zagraża życiu, podlega jednak stałej, wieloetapowej i drogiej rehabilitacji.W turnieju udział wzięło 11 drużyn z całego powiatu  
w tym: KPP Cieszyn Prewencja, KPP Cieszyn Wydział Kryminalny, KP Strumień, KP Wisła, KP Skoczów, KP Ustroń, KMP Jastrzębie Zdrój, 
Pogotowie Ratunkowe Cieszyn, Państwowa Straż Pożarna OSP Skoczów. Pierwsze miejsce zajęła KPPSP Cieszyn, drugie KP Zebrzydowice, 
trzecie KP Skoczów.Nagrody w postaci pucharu i dyplomu wręczył Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Stelmach. 
Podczas turnieju organizowana była zbiórka publiczna, udało się zebrać 22 872zł, które zostały przekazane  Grzegorzowi na rehabilitacje. 
Bardzo dziękujemy sponsorom: Piekarnia, Cukiernia Bethlehem; Dolina Leśnicy SKI & SPA Resort; WOW PĄCZKARNIA Ustroń; Barbarians 
Producent Odzieży Sportowej Monika Wawrzyk; Drukarnia Coral; Browar Zamkowy Cieszyn; Niden; Rajskie Smaki; 2Brally; Pablo Reklamy.
Organizatorem turnieju był: KP Ustroń (Marcin Gerat, Wojciech Waleczek, Wojtek Ligęzowski, Dominik Fijak).

Popularnością cieszyła się możliwość po-
malowania swojej twarzy.   Fot. M. Bielesz
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, 
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 par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

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

Usługi stolarskie,  meble  
z drewna do wnętrz, altanki, 
wiaty, domki narzędziowe, 
meble ogrodowe, domki dla 
dzieci, place zabaw i inne, 
www.swiatzdrewna.pl 513-
263-338

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Profesjonalne usługi dla senio-
rów, sprzątanie 516-768-517.

Sprzedam Renault Clio rok 
2003, cena 4.000 zł, 510-019-
001.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

ZMIANY W BUDŻECIE
Wakacje jeszcze się nie skończyły, a radni już zebrali się na 

sesji. 30 sierpnia odbyły się 23. obrady w tej kadencji, prowadził 
je przewodniczący RM Stanisław Malina. Rozpoczęto od życzeń, 
które przyjmował Tadeusz Krysta, obchodzący okrągłe urodziny. 
Po stwierdzeniu prawomocności obrad, uchwaleniu porządku  
i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radnym przedstawiono 
informację o działalności Kolei Linowej „Czantoria”. Otrzymali 
ją w formie pisemnej przed sesją. Mieli jednak pytania do obec-
nego na sali Czesława Matuszyńskiego, prezesa Zarządu Kolei.

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA
Pod Pomnikiem Pamięci Narodowej przy rynku odbyła się 

uroczystość patriotyczna, upamiętniająca 73. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. 1 września o godz. 12 zawyły syreny, na 
baczność stanęli zgromadzeni przy pomniku przedstawiciele 
władz miasta, delegacje kombatantów i wszystkich ustrońskich 
szkół. Pułkownik Ludwik Gembarzewski wygłosił mowę, której 
fragmenty przedstawiamy poniżej: (…) 1 września 1939 roku 
o godzinie 6.50 Polskie Radio jak zwykle rozpoczęło swój co-
dzienny program. Jednak, zanim rozległ się głos spikera słychać 
było sygnał alarmu lotniczego, a później komunikat: „Halo – tu 
Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskie! Dziś o godzinie 4.45 
oddziały niemieckie przekroczyły granice Polski i uderzyły na 
Westerplatte. 

TURNIEJ NA SZCZYCIE
NAZWY DRUŻYN - Jest nawet drużyna rządowa - oświadczył 

prezes TRS „Siły” Andrzej Georg, gdy zjawiłem się na Równicy 
na Turnieju Koszykówki na Asfalcie „Beton 2012”. - Jedna  
z drużyn nazywa się „Beznadziej- nie Skuteczni”. To muszą 
być oni! - dodał z wyraźną satysfakcją prezes. Fantazyjne 
nazwy drużyn to tradycja Betonu. Już w pierwszym turnieju 
w finale grały takie drużyny jak Tajfuny z Ustronia czy Trzech 
Amigos z Wisły, natomiast nagrodę specjalną otrzymały Insekty 
jako drużyna o najniższej średniej wzrostu.  Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 6.09.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

18.07-30.09  Wystawa „Modelarski świat marzeń”, Muzeum  
      Ustrońskie
2.09-31.10  Wystawa malarstwa Andrzeja Kacperka, Galeria 
      Rynek
9.09 godz. 15.00 Spacer architektoniczny po dzielnicy Zawodzie 
      z Mateuszem Bieleszem, str. 10
10.09 godz. 9-12 Charytatywny Bieg im. Apostoła Pawła, Bulwary  
      nad Wisłą
10.09 godz. 15.00 Rozpoczęcie Jubileuszu 25 lat Ewangelickiego 
      Stowarzyszenia Maria-Marta, str. 7
11.09  godz. 13.00 24. Rodzinny Rajd Rowerowy, str. 7
12.09 godz. 17.00 Zebranie mieszkańców Zawodzia ws. budżetu  
      na rok 2023, sala sesyjna UM
15.09 godz. 17.00 83. Rocznica Spalenia Ustrońskiej Synagogi,  
      pomnik Synagogi na ul. Ogrodowej 10
15.09 godz. 19.00 Kacper Ruciński Stand-Up Comedy pt. „Uwaga  
      na łosie”, MDK Prażakówka (impreza biletowana)
17.09 godz. 16.00 IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - KS Decor Bełk, 
      stadion ul. Sportowa
17.09  godz. 18.00  Koncert jubileuszowy „The Best of Artis”,   
     Teatr w Cieszynie (impreza biletowana), str. 8
19.09  godz. 17.00 Zebranie mieszkańców Zawodzia ws. wyboru  
      zarządu dzielnicy, sala sesyjna UM
21.09 godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Anną Cymer, Czytelnia 
      Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu
23.09 godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Marcinem Wojdakiem,  
      sala kinowa w sanatorium Równica
25.09 godz. 9-13 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie
  

36/2022/6/R

Jak Włóczykij z Morsem...                                          Fot. M. Niemiec

DYŻURY APTEK
 Dyżur sobota: 8.00-20.00, niedziela: 9.00-18.00 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
10.09 Centrum  ul. Daszyńskiego 8   33 854-57-76
11.09 Centrum  ul. Daszyńskiego 8   33 854-57-76
17.09 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    33 856-11-93
APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
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Mat w dwóch posunięciach.                                       W. Suchta           

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 34: G g5

KĄCIK SZACHOWY

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) kuzynka kompasu, 8) instalator, 9) miasto 
górnośląskie, 10) miasto u stóp Wezuwiusza, 12) wredna-
-niesympatyczna kobieta, 14) piosenka żeglarska, 15) tkanina 
z drogocenną nicią, 16) na szyi psa, 19) włókno z kokonu 
jedwabnika, 22) podobno chronią przed nieszczęściami,  
23) w drzwiach zamykanych na kłódkę, 24) wygrzewają piórka 
na brzegu stawu (wspak).
PIONOWO: 2) miejskie drogi, 3) ogólnoświatowe święto 
sportowców, 4) kończy modlitwę, 5) lipcowa solenizantka,  
6) usuwanie konstrukcji, 7) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w skrócie, 11) oryginalne imię męskie, 13) w ręku podglądacza, 
17) z ariami, 18) bezpieczne schronienie, 20) rozpoznawalna 
polska marka kosmetyków, 21) indonezyjska wyspa.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 16 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 34

UDANE DNI USTRONIA

K R Z Y Ż Ó W K A

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. 
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta 
Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
 

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Magdalena Polok z Ustronia, ul. 
Reja. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2008 r.                         Fot. M. Niemiec

Rejestracja
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:00 do 15:00
telefonicznie lub SMS 
pod specjalny numer 504 288 528

UMÓW TELEFONICZNIE 
WIZYTĘ KOMINIARSKĄ
Szanowni Państwo, od dnia 01.08.2022 r. 
wprowadzamy możliwość telefonicznego 
umówienia wizyty kominiarza.

ZAKŁAD 
KOMINIARSKI 
WASZEK 
Spółka Jawna
w Ustroniu

CZYSZCZENIE I KONTROLA 
PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Ponadto przypominamy, że kontrola przewodów kominowych to nie tylko 
kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także spełnienia wymogu prawne-
go. Ustawa Prawo Budowlane art. 62 §1 pkt 1 lit. C. 

36/2022/7/R
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Numer zamknięto: 5.09.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 12.09.2022 r.

1 MRKS Czechowice-Dziedzice 13 8:3
2 LKS Unia Turza Śląska 12 11:3
3 TS Podbeskidzie II BB S.A. 11 11:3
4 KS Polonia Łaziska Górne 11 7:1
5 LKS Błyskawica Drogomyśl 9 7:2
6 GKS Gwarek Ornontowice 9 12:11
7 LKS Czaniec 7 8:9
8 LKS Decor Bełk 6 8:8
9 KS ROW 1964 Rybnik 6 7:7
10 KP GKS II Tychy S.A. 6 5:6
11 Unia Racibórz Sp. z o.o. 6 9:13
12 KS Spójnia Landek 4 11:10
13 LKS Orzeł Łękawica 4 6:11
14 MKS Lędziny 3 6:13
15 KS Kuźnia Ustroń 1 3:10
16 LKS Drzewiarz Jasienica 0 6:15

IV Liga (Śląsk - grupa II)

 KS Kuźnia Ustroń – LKS Unia Turza Śląska 0:2 (0:0)

BEZ NIESPODZIANKI

W piątej kolejce czwartoligowych zma-
gań przebudowana Kuźnia podejmowała 
faworyzowaną Unię, a więc wicelidera 
rozgrywek. Ustronianie dotrzymywali 
tempa przyjezdnym jedynie do przerwy, 
skutecznie i ofiarnie broniąc dostępu do 
swojej bramki. Turzanie najlepszą okazję 
do objęcia prowadzenia przed przerwą 
mieli w 23. minucie, jednak Kuźnię przed 
utratą bramki uratował Michał Skocz, 
znakomicie broniąc uderzenie z rzutu kar-
nego. Przyjezdni dopięli swego dopiero po 
zmianie stron. Najpierw otworzyli wynik 
spotkania w 72. minucie, a następnie  
w doliczonym czasie gry przypieczętowali 
swój triumf. Po czterech rozegranych 
spotkaniach podopieczni trenera Ryszarda 
Kłuska plasują się w ligowej tabeli na 
przedostatnim miejscu, mając na swoim 

koncie jedynie jeden punkt. Dodatkowo 
Kuźnia może „pochwalić się” najgorszą 
ofensywą w lidze, ponieważ trzy strzelone 
bramki w czterech meczach chluby nie 
przynoszą. Premierowe spotkania sezo-
nu 2022/23 połączone z komentarzami 
kibiców w mediach społecznościowych 
można podsumować słowami Stefana Ki-
sielewskiego – „To, że jesteśmy w du*** 
to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się 
w niej urządzać.” Z drugiej strony trzeba 
pamiętać, że to dla przebudowanej Kuźni 
dopiero pierwsze mecze, a sezon jest długi 
i jeszcze wszystko może się zmienić o 180 
stopni. W końcu prawdziwych mężczyzn 
poznaje się nie po tym jak zaczynają,  
a jak kończą!

KS Kuźnia Ustroń wystąpiła w składzie: 
Michał Skocz – Jakub Bujok, Mateusz 

IV LIGA

Mateusz Michalski.               Fot. KS Kuźnia

Gawlas, Mateusz Michalski, Arkadiusz 
Jaworski (83’ Wojciech Zeman), Jakub 
Fiedor (55’ Łukasz Tarasz), Maksym 
Hladchenko, Błażej Ligocki, Ferreira Do-
navan (78’ Dawid Haratyk), Michał Pie-
traczyk, Pedro Joao.   Arkadiusz Czapek

TRANSFEROWY 
DUET

Ostatniej soboty nasz ustroński czwar-
toligowiec poinformował o pozyskaniu 
dwóch nowych zawodników. Pierwszym 
z nich jest 22-letni Mateusz Michalski, 
który poprzednio występował w takich 
klubach, jak między innymi Spójnia 
Landek, Iskra Pszczyna, czy też LKS 
Jawiszowice. Kolejnym (już dziewiątym 
podczas tego lata) wzmocnieniem Kuźni 
Ustroń jest dwudziestoletni Maksym 
Hladchenko. Ukraiński pomocnik re-
prezentował w ostatnim czasie barwy 
Górnika 09 Mysłowice.                             

                              Arkadiusz CzapekMaksym Hladchenko.             Fot. KS Kuźnia

O PUCHAR PREZESA
4 września odbyły się ostatnie w tym sezonie zawody wędkar-

skie na stawach rybnych przy ul. Sportowej, którymi zarządza 
Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń”. Tym razem rywalizowano 
o Puchar Prezesa TWU, którą to funkcję pełni Zbigniew Gluza. 
Na odprawie zameldowało się prawie 30 zawodników, w tym  
członkowie TWU, sympatycy, a także przewodniczący Komisji 
Sportu Rady Miasta Ustroń radny Artur Kluz. 

Po kilku godzinach łowienia najcięższym połowem mógł 
się pochwalić Radosław Seklecki i to on wywalczył Puchar. 
2 miejsce zajęła Maria Szturc, 3 m. Dariusz Bembenista, 
4 m. Grzegorz Pytel, 5 m. Zdzisław Chlebowski. 

Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników był dyplom i 
uścisk dłoni prezesa oraz smaczny począstunek. Tradycyjnie wy-
bierano sobie nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep wędkar-
ski ZOO Mix z Cieszyna.                                                                   (mn)


