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Najlepszy piłkarz ręczny świata roku 2009, bramkarz reprezentacji Polski, rekordzista pod względem liczby oficjalnych spotkań międzypań-
stwowych w kadrze seniorskiej (298 meczów) spotkał się w czwartek 20 października z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i szczypiornistami 
MKS Ustroń. Sportowiec, który ma wielki udział w zdobyciu przez Polaków tytułu wicemistrzów świata w 2007 roku oraz brązowego medalu 
mistrzostw świata w roku 2009 i 2015 nie przyciągnął tłumów. Przyszli rodzice, nauczyciele, dyrektor ZSP nr 1 Magdalena Herzyk, ustrońscy 
trenerzy z Piotrem Bejnarem, sportowcy oraz działacze MKS Ustroń z prezesem Leszkiem Szczypką. Więcej na str. 13.              Fot. M. Niemiec

43/2022/2/RZACZĄŁ SIĘ 
REMONT

Pierwsze dni listopada tradycyjnie 
poświęcone są wspominaniu zmarłych. 
1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych 
ogłosił w 731 roku papież Grzegorz III 
i zgodnie z katolicką wykładnią ma ono 
wymiar radosny. Świętujemy i cieszymy 
się, że w niebie są ludzie, którzy po-
przez swoje życie na ziemi osiągnęli stan 
świętości. Początki święta związane są 
z kultem męczenników, jednak z czasem 
zaczęto wspominać wszystkich zmarłych, 

(cd. na str. 4)

ZMARŁ
NASTOLATEK 
POTRĄCONY 
NA PASACH  

STROIKOWA
KLASYKA

(cd. na str. 2)

Długo wyczekiwana, wychodzona, wy-
proszona, poparta setkami pism i tysiąca-
mi podpisów użytkowników ruszyła mo-
dernizacja skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej z ul. Dominikańską i Kozakowicką. 
We wrześniu Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach podpisał umowę z wyło-
nioną w przetargu firmą Strabag Infra-
struktura Południe sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu, która przebuduje skrzyżo-
wanie i zainstaluje sygnalizację świetlną. 

Więcej na str. 2

Fot. M. Niemiec Fot. M. Niemiec
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W Teatrze im. Adama Mi-
ckiewicza w Cieszynie, odbył 
się koncert z okazji 104. rocz-
nicy powołania Rady Narodo-
wej Księstwa Cieszyńskiego. 
Widzowie obejrzeli program 
„A to Polska właśnie”, z którym 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Przed koncert wła-
dze miasta wręczyły nagrodę 
„za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kul-

tury”. Laureatem za 2022 rok 
został Zbigniew Machej – poe-
ta, publicysta, pisarz i tłumacz. 

Minister kultury i dziedzi-
ctwa narodowego Piotr Gliński, 
uhonorował nagrodą Krystynę 
Penkałę. Mieszkanka Zamarsk 
od lat prowadzi Ewangelicki 
Chór Hażlach-Zamarski. Na-
groda przyznana z Funduszu 
Promocji Kultury, stanowi do-
cenienie całokształtu działalno-
ści dyrygentki na polu krzewie-
nia kultury ludowej i religijnej.

Pałacyk na Czuplu w Brennej, 
o czym powszechnie wiadomo, 
stanowi niezwykłą pamiątkę po 
słynnym cieszyńskim kolekcjo-
nerze, Bruno Konczakowskim. 
Utrzymywał się on z kupiectwa, 

niej był pochówek z honorami  
w rodzinnych Mazańcowicach. 

W kościele katolickim w Wi-
śle Głębcach znajduje się figura 
Matki Boskiej Fatimskiej. Od 
kilkunastu lat odbywają się 
przy niej tzw. noce pokutne,  
w których uczestniczą wierni  
z obu stron Olzy. 

Na początku lat 30. ubie-
głego wieku wśród cieszyń-
skich rzemieślników, byli m. 
in. pilnikarze, przetacznicy, 
nożownicy i grzebieniarze, 
zaś wśród kupców – handla-
rze pierzem i hurtownicy sol-
ni. Działała też wypożyczal-
nia... fortepianów. Obecnie 
rzemieślników trzeba szukać  
z przysłowiową świeczką (nik) 

to i owo
z 

okolicy

a drewniany dworek wybudo-
wał pośród świerkowego lasu. 
Gościł tu, m. in. prezydent Ig-
nacy Mościcki, kiedy w okresie 
międzywojennym przyjeżdżał 
na polowania. Obecnie admini-
stratorem obiektu jest Nadleśni-
ctwo Ustroń. Pałacyk myśliwski 
jest dostępny dla turystów.

Po wieloletnich poszuki-
waniach w lesie na Błatniej  
w Brennej, zlokalizowano mo-
giłę Edwarda Biesoka, pseudo-
nim „Edek”. Żołnierz NSZ miał 
19 lat, kiedy w maju 1946 roku, 
zginął w potyczce z milicjanta-
mi. Szczątki ekshumowano przy 
udziale członków cieszyńskiej 
Sekcji Militariów. To przejmu-
jące wydarzenie nastąpiło blisko 
10 lat temu, a niedługo póź-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tragicznym wypadku, do 
jakiego doszło 13 października na skrzyżowaniu ul. Katowickiej 
II z ul. Akacjową. W 15-latka, który prawidłowo przechodził 
na przejściu dla pieszych uderzył mercedes, prowadzony przez 
87-letniego mieszkańca Wisły. Ratownicy, którzy szybko dotarli 
na miejsce podjęli akcję reanimacyjną i udało się przywrócić 
funkcje życiowe chłopca, żeby można go było przetransportować 
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Górnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam lekarze 
walczyli o jego życie. 

Niestety chłopiec zmarł tydzień po wypadku 20 października  
o godz. 11.27, o czym mama chłopca poinformowała za pośredni-
ctwem mediów społecznościowych. Tą drogą wielu mieszkańców 
Ustronia składało wyrazy żalu i współczucia i łączyło się w bólu  
i modlitwie z rodziną. Kiedy we wtorek po południu wysyłaliśmy 
numer do druku, nie była jeszcze znana data pogrzebu Pawła. 

Wypadek ten wstrząsnął ustroniakami. Zdarzył się na newral-
gicznym skrzyżowaniu, na którym często dochodzi do stłuczek  
i mniej groźnych wypadków. Nie zdarzył się tam jednak do 
tej pory wypadek tak tragiczny w skutkach. Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich wciąż jest indagowany przez ustroński samorząd  
o rozwiązania na różnych skrzyżowaniach dróg dojazdowych 
do ul. Katowickiej. O ile sytuacja poprawiła się po zmianie 
organizacji ruchu nad os. Manhatan i wychodziliśmy w końcu 
przebudowę skrzyżowania z ul. Dominikańską, o tyle w sprawie 
skrzyżowania z Akacjową ZDW na razie nie ma żadnych planów.  

Tragiczna śmierć młodego człowieka wywołała wiele dyskusji 
również na temat prowadzenia pojazdów przez osoby starsze. 
Kierowca, który potrącił chłopca ma 87 lat. Zgodnie z przepisami 
kierowcy, którzy posiadają bezterminowe prawo jazdy nie muszą 
przechodzić żadnych badań bez względu na to ile mają lat.      
                                                               Monika Niemiec
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ZACZĄŁ SIĘ REMONT
(cd. ze str. 1)

Środki na inwestycję pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 941 z ul. Kozakowicką i Dominikańską w miej-
scowości Ustroń” pochodzą z budżetu województwa i wynoszą: 
12.678.865,01 zł. Prace mają się zakończyć do grudnia przyszłego 
roku. Na skrzyżowaniu powstanie sygnalizacja świetlna, przebu-
dowane zostaną odcinki ulic Kozakowickiej i Dominikańskiej, 
powstaną chodniki, na DW941 wyodrębnione zostaną pasy do 
lewoskrętów. Wytyczone będzie nowe przejście dla pieszych. 
Projekt zakłada również umocnienie skarp, wykonanie odwod-
nienia, przebudowę sieci gazowej, budowę i przebudowę sieci 
elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym. Nadzór 
inwestorski sprawuje firma Drog-Men z Rudy Śląskiej. 

Już w tej chwili obowiązuje zmieniona organizacja ruchu, 
według której nie ma przejazdu od dwupasmówki do Kozako-
wic. Wykonawca dopuścił jedynie dojazd samochodów do firmy 
najbliżej położonej między ul. Katowicką a Kozakowicką. Zdjęta 
została nawierzchnia ul. Kozakowickiej. Objazd wyznaczony 
jest przez Goleszów, czyli żeby dojechać do Kozakowic, trzeba 
dotrzeć do świateł na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej i Katowickiej 
i następnie kierować się na Goleszów.               Monika Niemiec 

KONCERT CHARYTATYWNY NA RYNKU 
27 października w czwartek o godz. 15.00 na ustrońskim 

rynku odbędzie się koncert zespołu Pan KARPO. Jest to zespół 
muzycznym z Ukrainy z miasta Winnica. Koncertują chary-
tatywnie w Polsce i Niemczech zbierając środki finansowe na 
zakup żywności, leków, samochodów, dla ukraińskich żołnierzy 
broniących ich Ojczyzny. 

Fot. M. Niemiec
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 505 548 018

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

43/2022/1/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:
Erwin Kral  lat 85    ul. Lipowska
Zofia Sikora  lat 85    ul. Myśliwska

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

32. BIEG LEGIONÓW 
To już 32. edycja Biegu Legionów, który odbędzie się 5 listopa-

da o godz. 15.00 na dwóch dystansach 5 km i 10 km. Trasą biegu 
będzie pętla o długości 2,5 km prowadząca przez Aleję Legionów, 
następnie mostem nad rzeką, ulicą Nadrzeczną, ponownie kładką 
wiszącą i „obiega” Utropek, w którym będzie mieścić się biuro 
zawodów oraz catering. Zapisy wyłącznie online do 3 listopada na 
stronie: www.pomiaryczasu.pl. Wpisowe w wysokości 50 zł płat-
ne przelewem do 3 listopada. Regulamin zawodów dostępny jest 
na stronie: https://ustron.pl/pl/32-bieg-legionow-w-ustroniu,3326.

Limit uczestników na obu dystansach 200 osób.

NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY  
Miasto Ustroń informuje, iż jest możliwość składania 

wniosków na coroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
za rok 2022.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale za-
mieszkałym na terenie Ustronia lub osobom prawnym i innym 
podmiotom, mającym siedzibę na terenie Ustronia na podstawie 
oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znacze-
niu. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta 
Ustroń w terminie do 30 października. Uchwała dotycząca przy-
znawania nagród, wniosek oraz informacje ogólne o sposobie 
przyznawania nagród znajdują się na stronie internetowej miasta.

URZĘDY ZAMKNIĘTE PRZED 1 XI
Starosta cieszyński Mieczysław Szczurek informuje, że Sta-

rostwo Powiatowe w Cieszynie, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Cieszynie oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Cieszynie w poniedziałek 31 października będą nieczynne. 
Dniem wyznaczonym do odpracowania jest sobota 5 listopada.

Godziny urzędowania w ustrońskim ratuszu bez zmian. 

PRZEGLĄD KOLEI LINOWEJ
Do 17 listopada potrwa obowiązkowy przegląd techniczny 

Kolei Linowej Czantoria. W tym okresie kolej będzie nieczynna  
w dni robocze. W październikowe weekendy działać będzie 
w godz. 8.30-16.30, a w listopadowe 8.30-15.30. Od 11 do 13 
listopada kolej będzie czynna codziennie w godz. 8.30-15.30.

SEGREGUJ (DO) RZECZY
Miejski Dom Kultury „Prażakówka” zaprasza do udziału  

w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem „Segreguj (Do) 
Rzeczy” który współorganizujemy wraz z Przedsiębiorstwem 
Komunalnym w Ustroniu. Celem konkursu jest m.in. propago-
wanie nawyków prawidłowej segregacji odpadów i zachęcenie 
do podejmowania działań na rzecz środowiska poprzez ograni-
czenie wytwarzania odpadów. Termin składania prac upływa:  
2 listopada. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie 
www.mdk.ustron.pl w zakładce konkursy.

*   *   *

NABOŻEŃSTWO NA CMENTARZU 
1 listopada na Centarzu Komunalnym o godz. 14.00 odbędzie 

się nabożeństwo katolickie prowadzone przez Ojców Dominika-
nów z Parafii NMP Królowej Polski.

*   *   *

*   *   *

 XLIII SESJA RADY MIASTA USTROŃ 
3 listopada o godz. 15.00 w sali widowiskowej MDK Praża-

kówka odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Ustroń.
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomoc-

ności obrad. 2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 3. 
Jubileusz 100-lecia Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń: – wystą-
pienia zaproszonych gości, – zaprezentowanie okolicznościowego 
wydawnictwa. 4. Wręczenie wyróżnienia za zasługi dla Miasta 
Ustroń Adrianowi Sikorze. 5. Program artystyczny – koncert 
zespołu „Strange”. 6. Zakończenie obrad sesji.

UTRUDNIENIA W RUCHU  
W związku z organizowanym w dniu 5 listopada (sobota) 32. 

Biegiem Legionów startującym o godz. 15.00 z al. Legionów 
(obok „Utropka”), będą chwilowe utrudnieniach w ruchu dro-
gowym podczas biegu uczestników trasą: Ustroń al. Legionów 
– ul. Armii Krajowej – ul. Nadrzeczna – Ustroń al. Legionów,  
w godz. 15.00 - 16.00.

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
     Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Jan Kochanowski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

 śp. Pawła Kondzieli
Składamy wyrazy głębokiego współczucia 
oraz wsparcia w tych trudnych chwilach 

całej Rodzinie oraz Bliskim.

Burmistrz Miasta Ustroń 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

43/2022/1/N

Fot. M. Niemiec
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(cd. ze str. 1)

Największą popularnością cieszą się stroiki z  naturalnych  materiałów.           Fot. M. Niemiec

W niedzielę 23 października na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Ustro-
niu, w ramach obchodów Dni Papieskich odbyło się uroczyste posadzenie Dębu Papieskiego.
Sadzonka jest jednym ze stu drzewek pobłogosławionych 27 października 2021 roku przez 
Papieża Franciszka podczas pielgrzymki leśników z katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych 
do Watykanu. W otoczeniu parafian i mieszkańców Ustronia drzewko wspólnie zasadzili 
proboszcz parafii ks. Wiesław Bajger, Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia oraz Sławomir 
Kohut, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń. Ten szczególny dzień upamiętnia także obelisk  
z pamiątkową tablicą, na której umieszczono słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Po-
trzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy, i nadziei, 
która nigdy nie zawodzi”. Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń podkreślił również, że pobłogo-
sławienie sadzonek dębu w ubiegłym roku przez Papieża Franciszka ma dla śląskich leśników 
szczególne znaczenie, bo upamiętnia 100 rocznicę powrotu Górnego Śląska do Macierzy.  

STROIKOWA KLASYKA
odznaczających się za życia szczególną 
pobożnością i dobrocią, a nie tylko po-
stacie beatyfikowane lub kanonizowane. 
2 listopada to Dzień Zaduszny, kiedy 
wspominamy wszystkich zmarłych. Z li-
stopadowymi świętami wiąże się tradycja 
ognia – światła, symbolizująca dążenie 
duszy do zbawienia i dlatego na początku 
listopada na cmentarzach płoną znicze, ale 
też tradycja składania wiązanek, wieńców, 
stroików. Do ich tworzenia wykorzystuj 
się obecnie wiele elementów z tworzyw 
sztucznych, jednak najpiękniejsze są te 
wykonane z naturalnych materiałów. 

Do tworzenia stroików pani Małgorzata 
i pan Rober Dustor wykorzystują suszone 
rośliny. Większość kupują, ale szyszki 
zbierają podczas spacerów i wycieczek, 
na które wybierają się w każdy niemal 
weekend. Sami pozyskują też gałązki 
mahonii z krzewów rosnących na posesji 
wokół domu. Z mahonią jest taka sprawa, 
że jeśli pozostawi się na krzewach kwiaty, 
to zawiązują się owoce, które są dobre na 
przetwory, ale hamują wzrost gałązek po-
trzebnych do stroików. Zatem tworzenie 
listopadowych ozdób na groby zaczyna 
się już wczesną wiosną od usuwania 
kwiatów z krzewów mahonii. 

Pełną parą praca rusza w czerwcu 
i wtedy każde niemal pomieszczenie 
gospodarcze w domu przeobraża się 
w halę produkcyjną. Pani Małgorzata pod-
kreśla, że robienie stroików to rodzinny 
interes. Zaangażowani są wszyscy człon-
kowie: teściowa, synowie, dwie synowe, 
córka, zięć i wnusia, choć czasem nie jest 
łatwo pogodzić obowiązki zawodowe 
i rodzinne z sezonowym interesem. 

Pani Małgorzata mówi, że gdyby zapy-
tać rodzinę, jaki jest jej ulubiony miesiąc 
w roku, to powie, że listopad. A jaki lubi 
najmniej? Oczywiście październik, bo 
wtedy praca nad stroikami jest najbardziej 
intensywna. 

Zakupione rośliny trzeba wysuszyć, 

a następnie nadać im różne kolory. Robi 
się to za pomocą specjalnych farb do 
suszu, odpornych na deszcz i warunki 
atmosferyczne. Muszą być trwałe i nie 
mogą brudzić płyt nagrobkowych. Jeśli 
chodzi o kolorystykę, to największą po-
pularnością cieszą się stroiki klasyczne, 
w których dominuje zieleń i biel z ak-
centami kolorystycznymi – czerwony-
mi, rudo-pomarańczowymi, fioletowy-
mi. Zamawiane są też stroiki eko, czyli 
z niebarwionymi roślinami. 

Produkcję stroików przejęto po Helenie 

Dawid, która wykonywała je od lat 80. 
Jeszcze dziś odbiorcy w całym powiecie 
mówią o stroikach Dawidowej, a ostatnio 
jeden z dawnych kontrahentów mówił 
pani Helenie, że powinna opatentować 
pomysł. Innowacyjność stroików polega 
na tym, że są układane w doniczkach. 
Wcześniej pani Helena robiła wiązanki 
albo wieńce i klienci skarżyli się, że drut 
mocujący elementy brudzi płyty. Ona 
nie chciała nikomu szkodzić ani narażać 
się na pretensje, pojechała więc na gieł-
dę szukać inspiracji. Zobaczyła niskie 
plastikowe doniczki i pomyślała, że to 
jest to. Chciała od razu kupić 200, ale że 
było już po sezonie, sprzedawca nie miał 
tylu na stanie. Sprowadziła je znad morza 
i zaczęła robić stroiki w doniczkach. Ich 
niewątpliwą zaletą jest trwałość ozdób, 
bo można je podlać, ale też ciężar całej 
kompozycji, bo nie porywa jej wiatr, 
który często wieje początkiem listopada. 
Doniczki można wykorzystać ponownie, 
a płyty nagrobne się nie brudzą. 

Pani Małgorzata chwali męża Roberta 
za to, że wykonuje najcięższą robotę. 
Napełnia doniczki ziemią i wkłada dolną 
warstwę roślin, czyli choiny. Śmieje się, 
że ona tylko taką wisienkę na torcie dokła-
da, ale mąż się nie zgadza i wyjaśnia, że 
każdą doniczkę trzeba podnieść z 10 razy, 
a swoje waży. Na początku rzeczywiście 
praca jest dosłownie najcięższa, ale po 
ułożeniu choiny do efektu końcowego 
jeszcze daleko. Później dokłada się szczeć 
pospolitą (oset), staticę, czyli zatrwian 
tatarski oraz wrotycz. Z zaledwie pięciu 
roślin, choiny i szyszek powstają gustow-
ne kompozycje, które kupują kwiaciarnie 
w całym powiecie. Ręcznie wykonane 
stroiki ozdobią również groby na ustroń-
skich cmentarzach.     Monika Niemiec
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Szkoda, że w tych trudnych czasach „Głos”, który przez de-
kady miał poważanie wśród mieszkańców ziemi cieszyńskiej, 
postanowił uderzyć akurat we wspólnoty lokalne i lekceważąco 
potraktował czytelników gazet samorządowych. A przecież 
w gazecie komercyjnej nie przeczytamy o wyremontowanym 
odcinku miejskiej drogi, kanalizacji dla kilkunastu domów, dniu 
babci w przedszkolu, turnieju w szkole, sprzątaniu dzielnicy 
czy warsztatach w domu kultury. To nie są tematy, które się 
sprzedają, ale to jest samo życie. 

Pierwszym jest wykupywanie za duże 
pieniądze powierzchni reklamowej w 
komercyjnych gazetach i zamieszczanie 
własnych, płatnych informacji o wyda-
rzeniach kulturalnych, sportowych, spo-
łecznych, o inwestycjach i polityce gmin. 
Dziennikarze regionalni rzadko wyjeż-
dżają w teren, żeby relacjonować lokalne 
wydarzeniach, inicjatywy, żeby pisać o 
remontach, budowanych chodnikach itp. 
Zwłaszcza gdy są to wydarzenia pozy-
tywne. Gazety regionalne są nastawione 
na sprawy trudne, śledzenie negatywnych 
zjawisk i tak powinno być, ale nie z sa-
mych afer składa się życie miast i gmin. 
Na co dzień mieszkańcy żyją zwykłymi 
sprawami, które trudno sprzedać. 

Innym sposobem komunikowania się 
z mieszkańcami jest wydawanie włas-
nych gazet, zwanych ratuszowymi czy 
samorządowymi. W naszym mieście 
nieprzerwanie od 1990 roku ukazuje 
się „Gazeta Ustrońska” i przez te lata 
utrzymuje sprzedaż na wysokim pozio-
mie, co oznacza, że jest mieszkańcom 
potrzebna. Nasza gazeta nie jest tworzona 
przez Urząd Miasta, funkcjonuje jako 
odrębna jednostka dotowana z budżetu. 
Wypracowuje własne dochody, ale nie 
jest w stanie samodzielnie się utrzymać. 
To nie jest gazeta służąca ratuszowi, ale 
lokalnej społeczności i przez społeczność 
współtworzona. 

Gdyby przeanalizować wszystkie nu-
mery ukazujące się w ciągu roku, to ta 
część urzędowa, na przykład rubryka bur-
mistrza miasta, zajmuje znikomy procent 
objętości. Dlatego za bardzo krzywdzący 
dla „Gazety Ustrońskiej” uważam arty-
kuł, jaki ukazał się w ubiegłym tygodniu 
w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”, krzyczą-
cy z pierwszej strony tytułem o propagan-
dzie samorządowej za duże pieniądze. 
Za nierzetelne uważam też zestawienie 
w prostej tabeli kosztów wydawania „Ga-
zety Ustrońskiej”, która jest tygodnikiem, 
z miesięcznikami czy kwartalnikami 
innych gmin. Dodatkowo nie podano 
w artykule informacji, które mogłyby 
pokazać pełny obraz rynku prasy w po-
wiecie, a mianowicie tego, kto jest właś-

cicielem „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, 
ile kosztuje wydawanie tej gazety, jakie 
dochody czerpie od samorządów i jaki 
jest jej nakład. Mimo ogólnoświatowego 
spadku sprzedaży gazet papierowych, 
nakład „Gazety Ustrońskiej” przez ponad 
30 lat zmniejszył się nieznacznie, a w cza-
sie pandemii wręcz wzrósł, bo takie było 
zapotrzebowanie ze strony mieszkańców. 

Uważam, że artykuł mający na celu 
zdyskredytowanie gazet ratuszowych 
jest krzywdzący nie dla samorządów, ale 
dla lokalnych społeczności, które mają 
prawo do informacji o działalności gmin, 
i mają prawo do prezentacji swoich osiąg-
nięć, działalności sportowej, kulturalnej, 

społecznej, dla której nie ma miejsca 
w komercyjnych gazetach. 

Żadna gazeta komercyjna, nawet lokal-
na nie zaspokoi potrzeb informacyjnych 
na poziomie gminy. Gazety komercyjne 
muszą zarabiać, więc siłą rzeczy podej-
mują tematy, które się sprzedają i pomijają 
sprawy ważne dla małych społeczności, 
które nie są medialne. Rozumiem, że 
sytuacja na rynku prasy jest trudna, ale 
nie sądzę, by atak na gazety gminne był 
właściwą drogą do zwiększenia zysków 
ze sprzedaży. Czytelnicy mają swój rozum 
i wiedzą, jaka jest różnica między gazetą, 
którą dotuje miasto, a gazetą, nazwijmy 
ją, niezależną. Jestem przekonany, że 
zwłaszcza mieszkańcy Śląska Cieszyń-
skiego, regionu z bogatymi tradycjami 
czytelniczymi, sami potrafią dostrzec 
gdzie kończy się informacja, a zaczyna 
propaganda. Mają też świadomość, że tak 
naprawdę nie ma mediów niezależnych. 
Każda gazeta, portal internetowy, radio 
ma swojego właściciela – wydawcę, który 
preferuje określone treści, jest związany 
z jakąś opcją polityczną. Swoich wydaw-
ców mają gazety samorządowe i ma go 
też „Głos”. 

Ustroń nie należy do ulubieńców nasze-
go regionalnego tygodnika. Akurat tak się 
złożyło, że w ostatnim numerze znalazły 
się informacje o naszym mieście – jedna 
o wypadku, jedna w kontekście gazet 
i krótki artykuł o konkursie wokalnym 
w „Prażakówce”, ale w większości nu-
merów próżno szukać relacji z ciekawych 
wydarzeń, których u nas nie brakuje, albo 
informacji o ważnych inwestycjach. Inne 
gminy znacznie częściej goszczą na jego 
łamach.          Spisała: Monika Niemiec

Każda wspólnota samorządowa ma swój zakres obowiązków, a jednym z nich jest 
zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W mojej ocenie i wielu samorządowców 
w Polsce jedną z ważniejszych potrzeb jest informacja dotycząca tego, co dzieje 
się we wspólnocie samorządowej. Te potrzeby zaspokajane są w dwojaki sposób. 

CZYTELNICY MAJĄ 
SWÓJ ROZUM

W poniedziałek 24 października w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” odbyło się otwarcie 
IX Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego z udziałem 
naukowców z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawicieli samorządów ziemi cieszyńskiej. 
Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. Daniel Kadłubiec i prof. Wojciech Świątkiewicz. 
Uczestników powitał przewodnizący Rady Powiatu Stanisław Kubicius oraz dr hab. Marek 
Rembierz, prof. UŚ. Głos zabrała burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Ustronia 
Przemysław Korcz i przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik. Wykładów wysłuchali 
również studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu. Uczestnicy wydarzenia złożyli 
kwiaty pod pomnikiem prof. Szczepańskiego przy rynku. W ramach WSNFiS do końca roku 
odbędą się m.in. warsztaty w szkołach, promocja książki dr Katarzyny Szkaradnik pt. „Historia 
jako narracja i doświadczenie w tekstach Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły” 
oraz panel poświęcony alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim.
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W maju bieżącego roku, z głębokim smutkiem i żalem społecz-
ność naszego miasta przyjęła wiadomość o śmierci śp. Leszka 
Kubienia – mieszkańca Ustronia, przedsiębiorcy, właściciela 
zakładu pogrzebowego. Mimo choroby, z którą borykał się od 
lat, był do końca aktywny zawodowo, dlatego trudno było się 
oswoić z myślą o jego odejściu zarówno najbliższym jak i licznym 
przyjaciołom i znajomym.

Śp. Leszek Kubień urodził się 23 lipca 1957 roku w swoim 
rodzinnym Ustroniu. Ukończył Szkołę Podstawową w Nierodzi-
miu, a następnie uczył się zawodu mechanika maszyn precyzyj-
nych w skoczowskim zespole szkół. Pracę zawodową rozpoczął  
w 1976 – najpierw w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Pledan” 
w Skoczowie, później w Zakładach Wytwórczych „Czantoria” , 
a od 1978 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej. Zmiany ustrojowe na początku lat dziewięćdziesiątych 
wymogły na rynku usług pojawienie się zakładów pogrzebowych, 
i tak, od 1991 Leszek Kubień rozpoczął prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej i otworzył jedyny, do dziś działający, 
w Ustroniu Zakład Pogrzebowy. Początki nie były łatwe, brak 
jasnych przepisów prawa i profesjonalnego sprzętu czy problemy 
z zaopatrzeniem utrudniały prowadzenie działalności, jednak pan 
Kubień razem z swoimi współpracownikami tworzyli procedury, 
aby w jak największym stopniu pomóc rodzinom zmarłych w za-
łatwianiu formalności, zasiłków. Wielkim problemem była jakość 
usług grabarskich na ustrońskich cmentarzach. Każda nekropolia 

była obsługiwana przez innych pracowników, którzy mieli swoje 
zasady co utrudniało i miało negatywny wpływ na jakość usług 
pogrzebowych, dlatego z czasem zakład pogrzebowy Leszka 
Kubienia przejął prowadzenie prac grabarskich i porządkowych 
na ustrońskich cmentarzach parafialnych oraz na cmentarzu ko-
munalnym. Było to kolejne ułatwienie dla mieszkańców, bowiem 
skrócił się czas załatwiania niezbędnych formalności. 

Wspominamy dziś człowieka, który do wykonywanego 
zawodu podchodził bardzo profesjonalnie, starając się jedno-
cześnie przynosić ulgę i otuchę mieszkańcom naszego miasta  
w najcięższych chwilach utraty bliskich. Był świadkiem ludzkich 
tragedii, smutku, żałoby. Mimo tak trudnej pracy prywatnie był 
człowiekiem bardzo pogodnym i miłym. Miałem przyjemność 
osobiście znać pana Leszka i wielokrotnie z nim rozmawiałem 
– miał dużą wiedzę na tematy historyczne naszego miasta, lo-
sów ustrońskich rodów. Cechą szczególną, która robiła na mnie 
duże wrażenie był wielki szacunek dla zmarłych. Przy trumnie 
czy urnie zawsze mówił spokojnym, ściszonym głosem. Dało 
się zauważyć, że pochówek traktował nie jako pracę, ale jako 
posługę ostatniego pożegnania. Pomimo właściwie całodobowej 
dyspozycyjności oddzielał pracę zawodową od życia rodzinnego. 
Był bardzo uczynny, nie odmawiał pomocy, wspierał finansowo 
wiele inicjatyw, a przede wszystkim żył tak aby nikomu nie szko-
dzić. Przez wiele lat współpracował z ustrońskim samorządem 
administrując cmentarzem komunalnym.

Rok 2012 był rokiem przełomowym w życiu Leszka Ku-
bienia, zdiagnozowano bowiem u niego chorobę Parkinsona, 
która bardzo szybko postępowała. Wspólnie z rodziną szukał 
pomocy specjalistów w całym kraju. Leczenie farmakologiczne 
nie było dostatecznie skuteczne. Neurochirurg przekonał go do 
eksperymentalnego zabiegu wszczepienia symulatora mózgu na 
obie półkule. Była to jedyna możliwość, aby zatrzymać rozwój 
choroby. Zabieg wykonano w Szpitalu Wojskowym w odległej 
Bydgoszczy. Ta skomplikowana metoda pozwoliła w pełni ak-
tywnie funkcjonować i prowadzić działalność praktycznie aż do 
śmierci. Leszek Kubień zmarł 14 maja 2022 w Szpitalu Śląskim 
w Cieszynie w wieku 64 lat. Pogrzeb zmarłego odbył się 19 maja 
w rodzinnej parafii pod wezwaniem Św. Anny w Ustroniu Nie-
rodzimiu. Spoczął na miejscowym cmentarzu. W uroczystości, 
oprócz rodziny i najbliższych, wzięli udział duchowni z parafii 
rzymskokatolickich, ewangelickich, liczne grono przyjaciół, 
znajomych, sąsiadów, przedstawiciele ustrońskich władz samo-
rządowych, przedsiębiorcy.

Śp. Leszek Kubień pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci 
jako dobry człowiek, fachowy i uczciwy przedsiębiorca.   
                                                                   Marcin Janik

Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, a jego częścią – Haruki Murakami

WSPOMNIENIE ŚP. LESZKA KUBIENIA

B-A-C-H, PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ

Jednym z miejsc, gdzie można się było 
delektować muzyką był kościół ewange-
licki ap. Jakuba St. w naszym mieście. 
21 października przybyłych słuchaczy 
powitał proboszcz ks. Dariusz Lerch, a re-
pertuar przedstawił prezes fundacji Rafał 
Monita. Wśród melomanów znaleźli się 
m.in.: radna powiatowa Anna Suchanek, 
burmistrz Przemysław Korcz, który objął 
patronat honorowy nad festiwalem, prze-
wodniczący Rady Miasta Marcin Janik, 
radni i prof. Tadeusz Sławek. 

Tytuł koncertu „B-A-C-H” bynajmniej 
nie sugerował, że jedynie twórczość sław-
nego kompozytora o tym nazwisku będzie 
prezentowana, lecz powyższy zapis  tego 
słowa oznacza kryptogram muzyczny,  
wykorzystujący następstwo dźwięków b, 
a, c i h, układające się w nazwisko Bach 
(które w jęz. niem. oznacza strumień). 
Jan Sebastian Bach zdawał sobie sprawę 
z tego, że jego nazwisko może być oddane 
na pięciolinii i wielokrotnie wykorzy-
stywał ten fakt w swoich utworach, lecz 

Festiwal muzyczny Cithara Sanctorum Silesia to wielkie wydarzenie artystyczne 
urządzane po raz drugi przez Fundację Kulturalny Szlak jako idea prezentacji mu-
zyki we wnętrzach sakralnych ziemi cieszyńskiej. Inspirację stanowił zbiór śpiewów 
nabożnych i kościelnych „Cithara Sanctorum” ks. Jerzego Trzanowskiego, zwanego 
nieraz słowiańskim Lutrem.

tym motywem posługiwali się także inni 
kompozytorzy. Gościem wieczoru był 
światowej sławy artysta prof. Julian Gem-
balski, którego miłośnicy muzyki orga-
nowej zapewne pamiętają z poprzednich 
znakomitych koncertów w tej świątyni. 
Wybitny wirtuoz wydobył cały potencjał  
z odrestaurowanych zabytkowych orga-
nów, co zostało nagrodzone długimi bra-
wami. W repertuarze znalazła się m.in.: 
Fantazja i fuga J.S.Bacha, Fuga B-A-C-H 
jego ucznia J.L. Krebsa, Sonata D-dur 
C.P.E. Bacha, syna kompozytora oraz Fan-
tazja B-A-C-H, autorstwa występującego  
w kościele mistrza muzyki organowej. 

Główną ideą wyróżniającą ten festiwal 
spośród innych jest czerpanie z tradycji 
muzycznej kościoła ewangelicko-augs-
burskiego, co podkreślono w efektownym 
programie wydanym przez organizatora.  

                                  Lidia Szkaradmik
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CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Co tydzień w „Kronice Miejskiej” zamieszczamy informacje  
o tych, którzy od nas odeszli. Wiemy, że wielu naszych Czytel-
ników zaczyna lekturę Gazety Ustrońskiej właśnie od trzeciej 
strony. Każdy, kto chciałby poinformować mieszkańców o śmierci 
członka rodziny, może to zrobić za naszym pośrednictwem, po-
trzebna jest jednak pisemna zgoda. Formularze do wypełnienia 
znajdują się w Zakładzie Pogrzebowym Leszka Kubienia, jeśli 
pogrzeb organizuje jego firma, to można zgodę wyrazić przy 
okazji dopełniania innych formalności. Osoby, które organizują 
pogrzeb gdzie indziej, prosimy o kontakt z redakcją. Poniżej 
nazwiska osób, które od nas odeszły w ciągu ostatniego roku  
i informowaliśmy o ich śmierci od numeru 44 z 4 listopada 2021 r.

Wiktor Pasterny    lat 81 ul. Lipowska
Józef Martynek    lat 83  os. Manhatan
Adam Trębacz    lat 73  ul. Grabowa
Józef Bury    lat 65 os. Manhatan
Maria Jaworska    lat 65  ul. Mokra
Edward Holeksa    lat 69  ul. Fabryczna
Anna Bałon    lat 87  ul. A. Brody
Bronisław Dzida    lat 66  ul. Długa
Halina Gogółka    lat 65  ul. M. Konopnickiej
Barbara Mierzejewska   lat 72  ul. Lipowa
Stanisław Tomiczek   lat 74  ul. A. Brody
Karol Chrapek    lat 76  ul. Lipowska
Jerzy Kosturek    lat 63  Ustroń
Halina Krzempek   lat 82  ul. M. Konopnickiej
Anna Nogawczyk    lat 75  ul. A. Brody
Danuta Szerłomska   lat 84  ul. Sikorskiego
Wanda Młynarczyk-Leszczyńska  lat 90  os. Manhatan
Jerzy Raszka    lat 68  ul. Chałupnicza
Władysław Michalik   lat 91 ul. Sikorskiego
Rudolf Piwko    lat 88  ul. Lipowska
Adam Staniek    lat 50  ul. Katowicka
Jadwiga Miler    lat 73  ul. Wojska Polskiego
Zbigniew Komadowski   lat 47  ul. Daszyńskiego
Maria Małysz    lat 82  ul. Polańska
Helena Linert    lat 86  ul. Akacjowa
Elżbieta Krysta    lat 94  ul. Lipowski Groń
Tomasz Mateja    lat 45  ul. 3 Maja
Władysław Ślubowski   lat 80  ul. Chałupnicza
Stanisław Małysz    lat 68  ul. Grabowa
Stanisława Zabielska   lat 71  os. Manhatan
Marta Wawrzyk    lat 83  ul. Daszyńskiego
Helena Szostok    lat 90  ul. Kręta
Zofia Śliwka zd. Samiec   lat 88  ul. Orłowa
Anna Nogawczyk    lat 77  ul. Stellera
Danuta Śliwka    lat 56  ul. Porzeczkowa
Henryk Słaby    lat 75  os. Manhatan
Jadwiga Niemiec zd. Kopel  lat 79  ul. Grażyńskiego
Katarzyna Madzia   lat 38  ul. Leśna
Grażyna Zwierzykowska   lat 63  os. Cieszyńskie
Grażyna Kłapsia    lat 69  ul. Źródlana
Krystyna Chwastek   lat 95  ul. Topolowa
Maria Jurzykowska   lat 68  ul. Partyzantów
Paweł Polok    lat 82  ul. Myśliwska
Łukasz Konieczny   lat 40  ul. Jaśminowa
Bronisław Kugler    lat 80  ul. Myśliwska
Władysław Lorek    lat 90  ul. Skoczowska
Czesław Pilch    lat 81  os. Manhatan
Stanisław Adamczyk   lat 89  ul. Fabryczna
Rudolf Pasterny    lat 75  ul. Równica
Helena Niemczyk    lat 93  ul. Partyzantów
Czesław Chmiel    lat 59  ul. Skoczowska
Czesław Porębski    lat 70  ul. Liściasta
Roman Szwarc    lat 65  ul. Drozdów
Ewa Węglorz    lat 93  os. Manhatan
Marta Zahraj    lat 81  ul. Kamieniec
Zuzanna Gazda    lat 75  ul. J. Sztwiertni
Helena Jurzykowska   lat 88  ul. Skoczowska
Lidia Kondel    lat 71  ul. Katowicka
Wiktoria Ferfecka   lat 92  ul. Krzywaniec

Józef Białecki    lat 87  os. Manhatan
Ewa Moskała    lat 92  ul. Sucha
Erwin Raszka    lat 89  ul. Traugutta
Edward Klajmon    lat 87  ul. Graniczna
Marian Cienciała    lat 83  ul. Osiedlowa
Henrietta Skora-Mojeścik   lat 82  ul. Daszyńskiego
Jerzy Bukowczan „Flimon”  lat 72  ul. 3 Maja
Jan Gomola    lat 80 ul. Kamieniec
Helena Sikora    lat 70  ul. Myśliwska
Julia Zakrzewska   lat 84  ul. Dąbrowskiego
Alojzy Maciejczek   lat 78  ul. Kamieniec
Emil Tomiczek    lat 92  ul. Lipowska
Józef Gruszczyk    lat 70  ul. Sztwiertni
Zuzanna Krysta    lat 87 ul. Spokojna
Danuta Ferfecka    lat 68  ul. Krzywaniec
Bernard Łabudek   lat 51  ul. Nowociny
Rudolf Sikora   lat 75  ul. Drozdów
Władysław Poloczek   lat 60  ul. Lipowska
Julianna Fusek    lat 75  ul. Słoneczna
Wanda Glogowszek   lat 73  ul. Skoczowska
Helena Pilch    lat 98  ul. Cieszyńska
Antoni Kaleta    lat 84  ul. Głogowa
Wanda Sukiennik   lat 72  ul. Łączna
Teresa Śliwka    lat 78  ul. Cieszyńska
Adam Snopek    lat 71  ul. Źródlana
Adam Strzałkowski   lat 80  ul. Jaśminowa
Rozalia Durczak    lat 96  ul. Partyzantów
Ema Mendroch    lat 87  ul. Folwarczna
Waleria Gawliczek zd. Rozmus  lat 89  os. Manhatan
Maria Holeksa    lat 80  os. Manhatan
Leon Frycz    lat 80  ul. Lipowska
Leszek Kubień    lat 64  ul.. Lipowska
Zofia Matuszyńska   lat 79  os. Manhatan
Anna Siąkała   lat 28  ul. Krótka
Aniela Holeczek    lat 92  ul. Wczasowa
Grażyna Welsyng    lat 65  ul. Okólna
Urszula Czyż    lat 98  ul. M. Konopnickiej
Janina Maliszewska   lat 85  ul. Topolowa
Franciszek Bojda    lat 71  ul. Pszenna, Goleszów
Marek Hajek    lat 47  ul. Dworcowa
Paweł Gomola    lat 83  ul. Orłowa
Jan Śliwka    lat 95  ul. Pod Grapą
Piotr Wójcik    lat 28  ul. A. Brody
Jan Gomola    lat 47  ul. Orłowa
Cecylia Handerska-Kwas   lat 75  ul. Staffa
Danuta Konieczna   lat 78  ul. Głogowa
Leszek Buchta    lat 62  ul. Dominikańska
Anna Chmiel    lat 92  ul. Daszyńskiego
Stanisław Herzyk    lat 75  os. Manhatan
Krystian Goj    lat 29  os. Cieszyńskie
Jan Troszok    lat 91  os. Manhatan
Krystyna Firla    lat 79  ul. Ogrodowa
Antoni Dyrda    lat 88  ul. Daszyńskiego
Henryk Kochan    lat 74  ul. Staffa
Janusz Niemiec    lat 78  ul. Grażyńskiego
Karol Cieślar    lat 94  ul. Spółdzielcza
Andrzej Raszka    lat 92  ul. Porzeczkowa
Halina Pszczółka    lat 90  ul. Katowicka
Jan Władysław Sikora   lat 70  ul. Katowicka
Maria Galios    lat 73  ul. Skoczowska
Ginter Jenkner    lat 79  ul. 3 Maja
Maria Słowik    lat 81  ul. Długa
Stefania Przyszlakowska   lat 79  os. Cieszyńskie
Wojciech Jarco    lat 66  ul. Lipowska
Wiesława Buczek    lat 64  ul. Jaśminowa
Andrzej Kozik    lat 47  ul. Daszyńskiego
Jerzy Mierzejewski   lat 75  ul. Lipowa
Edward Józef Krysta   lat 77  ul. Leśna
Jadwiga Kiecoń    lat 90  ul. Mickiewicza
Anna Kubok    lat 77  os. Manhatan
Czesława Kołaczyk   lat 91  ul. 3 Maja
Józef Wantulok    lat 87  ul. Krzywaniec
Marta Maciejczek   lat 76  ul. Cieszyńska
Erwin Kral    lat 85 ul. Lipowska
Zofia Sikora   lat 85 ul. Myśliwska
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21 października gości powitała dyrektor 
MDK Urszula Broda-Gawełek prezentu-
jąc wykonawcę. W tym roku ten muzycz-
ny cykl zainaugurował Łukasz Jemioła 
z Lublina, ceniony wokalista młodego 
pokolenia, gitarzysta i autor tekstów, 
który od lat koncertuje, odnosząc sukcesy 
na międzynarodowych i ogólnopolskich 
festiwalach muzycznych. Specjalizuje 
się w piosenkach retro i taki repertuar za-
prezentował też w Ustroniu, a jego recital 
„Najlepsze od najlepszych” czyli nie-
zapomniane przeboje Zauchy, Grechuty  
i Niemena” już od pierwszych dźwięków 
zabierał słuchaczy w urokliwą muzyczną 
podróż w czasie do lat młodości, gdyż na 
tym nastrojowym koncercie przy świe-
cach przeważali słuchacze, którzy pre-
zentowane niezapomniane przeboje znali 
w wykonaniu wymienionych powyżej 
osobowości artystycznych. 

Na jednej z płyt muzyka napisano jego 
trafną ocenę: „Interpretując w oryginalny 
sposób poezję, Jemioła czyni to z niespo-
tykaną wrażliwością, dzięki czemu udało 
mu się uniknąć zbędnego patosu, który 
można by skojarzyć ze słowem wier-
szowanym. Jego kompozycje urzekają 
melodyjnością i lekkością narracji”. 

Muzyk już od wejścia na scenę na-
wiązał świetny kontakt z publicznością 
zachowując się swobodnie i okraszając 
swój występ dowcipnymi komentarzami, 
jak na prawdziwego showmana przysta-
ło. Licznie zgromadzona przy stolikach 
publiczność, wśród której, jak zauwa-
żył artysta, przeważały kobiety i one od 
razu włączyły się w śpiewanie od daw-
na znanych refrenów ponadczasowych 
przebojów. Wokalista nie ograniczał się 
do repertuaru trzech tuzów polskiej pio-
senki, więc rozpoczął występ hitem Zbi-
gniewa Wodeckiego „Zacznij od Bacha”,  
ale w repertuarze znalazła się też nastro-

obrazujące otaczający go świat, jak 
„Przyjaciel-bieda”, podkreślający życio-
wą przestrogę: „Nikt nie chce Cię znać 
kiedy jesteś przyjacielem biedy”. 

Artysta skomplementował publiczność, 
podkreślając że dzięki jej zaangażowaniu 
udało się stworzyć wyjątkowy nastrój, 
więc z sali coraz śmielej wtórowano za 
bardem: „Mimozami jesień się zaczy-
na”, a na bis zabrzmiał przebój Marka 
Grechuty z refrenem „Ważne są tylko te 
dni, których jeszcze nie znamy/ Ważnych 
jest kilka tych chwil, na które czekamy”.  
A miłośnicy Ustrońskiej Jesieni Muzycz-
nej czekają na następne ciekawe wydarze-
nia artystyczne.            Lidia Szkaradnik 

43/2022/4/R

JESIEŃ Z PRZEBOJAMI

jowa piosenka „Może ktoś da Ci więcej” 
Mieczysława Fogga, a nawet przedwojenny 
szlagier „Już nie zapomnisz mnie”, ale też 
superhit zespołu The Beatles „Michelle”. 

Wśród tych dawnych piosenek po-
brzmiewały urokliwe utwory autorskie 

Ustrońska Jesień Muzyczna stanowi od 2000 r. coroczną ciekawą ofertę 
różnorodnych koncertów w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”, na które 
czekają nie tylko liczni mieszkańcy naszego miasta, lecz również słuchacze 
z okolicznych miejscowości oraz kuracjusze. 

Artysta skomplementował publiczność, podkreślając że dzięki jej zaangażowaniu udało się stworzyć wyjątkowy nastrój.  Fot. L. Szkaradnik
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Kierowcy jadący ul. Skoczowską od Karczmy Gazdówka do skrzyżowa-
nia z ul. Graniczną muszą uważać, bo droga jest zwężona. Powodem 
budowa chodnika, a właściwie kontynuacja inwestycji, na którą przez 
lata czekało wielu ustroniaków. Chodnik wzdłuż Skoczowskiej był 
tematem na zebraniach w Hermanicach i w Nierodzimiu. W ubiegłym 
roku oddano do użytku odcinek od skrzyżowania ul. Skoczowskiej ze 
Wspólną (naprzeciwko Sparu, obecnie Bingo), a w tym roku zostanie 
oddana druga część traktu pieszych. Całość wybudowana jest w for-
mie chodnika na wysokości jezdni, bez krawężników. Jest to tańsze 
i wymaga mniej skomplikowanej dokumentacji.       Fot. M. Niemiec

KOBIETA STELA ALEKSANDRA KRZEMPEK
najjaśniejsze światło Ustronia

Gdziekolwiek się pojawi, dzieje się magia. Głowa pełna pomysłów, 
niesamowity zmysł estetyczny i piękno, które bije od niej na kilometr. 
Z kwiatów potrafi wyczarować wszystko…
Długo szukała swojej kwiecistej drogi, a to oznacza, że jest wytrwała 
i nie lubi iść na skróty.
Ale po kolei…
Po maturze, jak większość młodych ludzi, nie wiedziała co robić  
i tu z pomocą przyszli rodzice Oli. Znalazła się na Akademii Rolniczej  
w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji i po szkole 
pracowała w rodzinnym biznesie. Najpierw w Zakładzie Usług Melio-
racyjnych i Kanalizacyjnych, potem w Przedsiębiorstwie Prefabrykacji 
Betonów „Befabet” w Strumieniu. 
Jednak to wciąż nie było jej miejsce. Nie tutaj widziała się za 10 
czy 20 lat.
W 2009 roku dowiedziała się, że dla pasjonatów kwiatów otwarto 
nowy kierunek. Nie zastanawiała się długo, choć kierunek nie na-
leżał do najtańszych jak na tamte lata. Udało się jednak rozpocząć 
naukę i po rocznej edukacji 10 września 2010 r. na terenie centrum 
handlowego Bonarka City Center odbył się egzamin praktyczny pre-
mierowego rocznika Studiów Podyplomowych Florystyka, działającego 
przy Katedrze Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie. Po raz pierwszy w Polsce egzamin odbywał się 
w przestrzeni publicznej na oczach widzów, klientów Bonarki. Pomimo 
dużej i zdolnej konkurencji, Ola nie tylko zdała egzamin, ale udało 
jej się zdobyć drugie miejsce w kategorii bukiet ślubny i otrzymała 
wyróżnienie od publiczności.
Tak bardzo pochłonęła Ją florystyka, że kończyła wszystkie możliwe 
warsztaty z dekoracji ślubów, wesel, kościoła. Brała udział w pokazach 
i targach, zorganizowała z koleżankami florystkami wystawę i sprze-
daż dekoracji bożonarodzeniowych. Jednym słowem świat kwiatów 
pochłonął Olę całkowicie.
Po spacerze kręta drogą, 13 maja 2013 roku zrealizowała swoje naj-
większe marzenie – otworzyła kwiaciarnię Pink Flower w Ustroniu. To 
tam znajdziecie Olę i jej męża, który ją wspiera i pomaga w realizacji 
szalonych pomysłów.                                              

Tekst i foto: Katarzyna Serafin widzecie.pl
Makeup: Karolina Cieślar

Turyści, którzy zmierzają na Czantorię i spacerujący mieszkańcy 
zatrzymują się przy jednej z posesji na ul. Dębowej, by podziwiać 
krzew hortensji, który mierzy ponad 3 metry. Właścicielka krzewu 
powiedziała nam, że nie przywiązywała większej wagi, do miejsca, 
w którym sadziła roślinę, nie przygotowywała też specjalnie ziemi, 
a jednak hortensja bujnie się rozrosła. Mimo że nie jest dożywiana 
niczym specjalnym, a jedynie powszechnie dostępnymi nawozami 
do tego typu kwiatów, kwitnie obficie od czerwca do października. 
Jeszcze teraz zachwyca kwiatami w czterech kolorach – zielonym, 
białym, niebieskim i fioletowym.               Fot. Mieszkanka Poniwca
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Iwona Kiezler 
„Gierek 

i jego czerwony dwór”
- książka do słuchania

Jeszcze jedno spojrzenie na 
życie i postać Edwarda Gierka, 
I sekretarza KC PZPR w latach 
1970-1980. Autorka przybliża 
czytelnikom losy nie tylko polity-
ka, ale i jego rodziny: Stanisławy 

Gierek, synów Adama i Jerzego, synowej Ariadny Gierek-Łapińskiej 
oraz najbliższych współpracowników, m. in: Macieja Szczepańskiego, 
Piotra Jaroszewicza, Jerzego Ziętka.

Carl Sagan 
„Kosmos”

-książka do słuchania

Opowieść o długiej odkrywczej 
podróży ludzkości oraz o tych, 
którzy wywarli znaczący wpływ 
na postać współczesnej nauki. 
Książka porusza nie tylko tema-
tykę badań kosmosu, powstania 
życia i inteligencji, ale także 

ochrony środowiska, aspektów politycznych i społecznych. Autor 
prowadzi nas w podróż po podstawach astronomii czy astrofizyki i spe-
kuluje na temat życia pozaziemskiego oraz możliwości kontaktu z nim.
 

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.

W Święto Zmarłych staramy się, by miejsca pochówku naszych 
bliskich były zadbane i by nie brakło na nich kwiatów i zniczy. 
To długoletnia tradycja i wyraz naszej pamięci o zmarłych, jed-
nak jeszcze nie tak dawno podczas tego święta na grobach nie 
było takiego nagromadzenia sztucznych kwiatów i lampek jak 
to obecnie jest aż nazbyt widoczne. Wydaje się, że jest to rodzaj 
swoistej rywalizacji i chęć pokazania się. Z jednej strony coraz 
częściej w myśl ochrony środowiska nawołuje się do umiaru  
w tej dziedzinie, bo przecież z pewnością na każdym myślącym 
i odpowiedzialnym człowieku robi wrażenie fakt, że po tym 
święcie w całym kraju pozostaje około 3 mln ton odpadów. Jed-
nak zdobnictwo grobowe, to stale rozwijająca się wytwórczość 
sztucznych kwiatów, zniczy i wszelkich cmentarnych ozdób, 
która kusi klientów atrakcyjnymi ofertami. A zatem w internecie 
jest wiele informacji i wypowiedzi stylistów z ofertą fotograficzną 
na temat: Jakie kwiaty, znicze i ozdoby cmentarne są w tym roku 
na topie i jak modnie przystroić grób? Co prawda coraz śmielej 
pojawiają się argumenty przekonujące o szkodliwości sztucz-
nych kwiatów i zniczy dla naszej planety, ale przeglądając fora 
internetowe przeważa tam stanowisko: „Każdy robi jak uważa”. 

O umiar w dekoracjach grobów apelują też duchowni, tym 
bardziej że na większości cmentarzy również w naszym mieście 
wszystkie ozdoby trafiają do kontenera na odpady zmieszane. Na 
cmentarzu komunalnym pojawił się regał na niepotrzebne znicze, 
z którego zasobów można skorzystać. Idea ta ma łączyć ekologię 
z ekonomią, jednak na to by teoria stała się naszą codziennością 
chyba potrzeba jeszcze sporo czasu.  Zamiast kupować kolejne 
znicze i wypełniać je wkładami z tworzyw sztucznych warto za-
stanowić się nad wykonaniem własnego oświetlenia. Jednym ze 
sposobów jest umieszczenie świecy w pustym szklanym słoiku, 
który możemy ozdobić jutowym sznurkiem. 

Gotowych bukietów czy doniczek z kwiatami jest w sprzedaży 
wszędzie mnóstwo, nawet przed cmentarzami, ale nie zawsze 
trzeba korzystać z gotowych wzorów. Prawdziwy dar serca dla 
osób zmarłych stanowią własnoręcznie zrobione ozdoby na 

CZY ZAWSZE 
GROBÓW DEKORACJA 

TO SWOISTA RYWALIZACJA?

RECYKLING 
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 37:
Czym można zastąpić 

bukiet ze sztucznych kwiatów na grobie?
 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 28 października.*       

ROZWIĄZANIE KONKURSU 
NR 35:

Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem 
Ustronia otrzymuje: * Wanda Brudna z Ustronia ul. Bema oraz 
Franciszek Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska.

cmentarz. Wystarczy tylko odrobina inwencji, aby udekorować 
grób według własnego pomysłu. Znajoma opowiedziała, że od 
dawna wykonują rodzinnie stroiki dla bliskich zmarłych. Już 
na długo przed świętem gromadzą szyszki, gałązki dzikiej róży  
i głogu z dorodnymi karminowymi owocami, gałązki jarzębiny, 
kwiaty suchołuski, miechunkę, ozdobne trawy i liście drzew.  
Te jesienne elementy o różnorodnej kolorystyce wkomponują  
w gałęzie iglaków (świerku, jałowca, cisu) i przyozdabiają 
szyszkami. Ta rustykalna kompozycja nawiązuje do jesiennej 
pory roku, ale przede wszystkim przenosi kawałek uroku ogro-
du, który pielęgnowała za życia zmarła już osoba. Samodzielnie 
wykonana wiązanka przynosi wiele satysfakcji, bo robi się to dla 
najbliższych osób. Na kilka dni przed świętem zabierają się do 
twórczego działania, wspominając przy tym członków rodziny 
i przyjaciół, którzy już odeszli do wieczności. Pomysłów na 
efektowny stroik jest wiele, ale wszystko zależy od tego jakie 
ta bliska sercu osoba miała za życia upodobania. A więc każdy 
wieniec jest inny, niepowtarzalny. Jeśli matka lubiła za życia sia-
dać pod rajską jabłonką, to również przynosi się jej na cmentarz 
piękne jabłuszka wplecione w wykonaną z sercem kompozycję. 
Z kolei babcia była znawczynią ziół, więc bukiet dla niej jest nie 
tylko piękny, ale też pachnący miętą i rumiankiem. Dla kuzynki 
przeznacza wiązankę z przewagą głogu, który był ulubionym 
owocem na jesienne herbatki. A zatem dekoracje na Wszystkich 
Świętych mogą być naprawdę ekologiczne, a autentyczną cześć 
dla zmarłych można łączyć z szacunkiem dla nas, żywych i dla 
naszej planety.                                                    Lidia Szkaradnik
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W dawnym Ustroniu

Po naszymu...

Dziś, dla odmiany, przedstawiam rycinę pochodzącą z uni-
katowej publikacji zatytułowanej „Das Herzogthum Schlesien” 
(Księstwo Śląskie), wydanej w 1884 r. w Wiedniu, której autor, 
Anton Peter, wspomina również o naszym malowniczo położo-
nym u stóp gór Ustroniu. Opisuje między innymi Kurhaus (Hotel 
Kuracyjny), oferujący cudownie uzdrawiające kąpiele żużlowe, 
kurację serwatkową oraz kąpielisko z natryskami i falami, czyli 
zakład kąpieli zimnych (działający tuż obok młyna). Kolejną 
chlubą Ustronia, o której nadmienia autor, jest powstały w dawnej 
Młotowni  „Adama” Arcyksiążęcy Zakład Budowy Maszyn (na 
terenie późniejszej Kuźni), słynący z produkcji lokomobil, kotłów 
i maszyn parowych, oprzy-
rządowania do młynów  
i tartaków oraz urządzeń do 
kopalń i hut. Jest ponadto 
akapit o Hucie („Elżbiety”) 
z wielkim piecem i odlewnią 
żeliwa, wówczas niezbędną 
dla przemysłu maszyno-
wego, a także o młotowni 
napędzanej kołami wodny-
mi (Alberthammer), wyko-
nującej renomowane osie 
wozowe. Ustroń zostaje tu 
zdefiniowany jako gmina 
targowa z 5 tys. mieszkań-
ców oraz farą katolicką  
i ewangelicką, podkreślona 
jest również osoba wybit-
nego podróżnika i botanika 
Theodora Kotschego. Nie 
brak tu pochwały naszych 
gór, zapewniających moż-
liwość licznych wędrówek, 
tudzież urokliwych poto-
ków, uchodzących do Wisły. 
Rycina, podpisana „Czan-
tory”, przedstawia widok  
z Małej na Wielką Czan-

torię. Na pierwszym planie widoczna jest urocza góralka  
z owieczką, zaś w tle zasygnalizowane zostały kolyby pasterskie. 
W tekście A. Petera jest też wzmianka o tym, jak Schafmeister 
(pasterz owiec) dmie  z całej siły w swój długi beskidzki róg, tzw. 
„fujarę” (trombitę), oznajmiając, iż żętyca dla gości jest gotowa 
dla obioru. Szkoda, że zaniechano u nas kuracji serwatką owczą, 
która doskonale regenerowała płuca. W tej chwili przydałaby się 
także autorce tego tekstu. A w kolejnych numerach, po dłuższej 
przerwie, zapraszam na odcinki poświęcone 250-leciu Ustroń-
skiego Przemysłu.

                                      Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

Jako sie mocie ludeczkowie
Jo nie narzykóm, jakosi se radzym i je żech rada z każdego dnia, kiery mogym przeżyć 

zdrowo i w radości.  Łostatnio napatoczyła sie mi na ceście jedna kamratka, co rada 
siedzi na tych fejsbukach i powitała mie takóm godkóm: „Drogo wszyndzie, zimno 
wszyndzie, co to będzie, co to będzie”. Tóż coby nie być gorszóm, to ji prawiym: „Na 
Jewko, coż żeś tak na dziady zeszła?” A ta zaroziutko nerwowo dziwo sie po swoji 
elegancki łoblyczce, poprawio siwe loki i łodpowiado: „Jako na dziady? Zdo mi sie, 
że wyglóndóm jak sie patrzi, dycki sie ło to staróm, bo przeca jako cie widzóm tak cie 
piszóm”. Uśmiychnyłach sie z wyrozumiałościóm i prawiym: „Nale wyglóndosz tak 
przeszumnie, że doista sie dziwym, żeś nie naszła jakigo feszaka, coby ci spasowoł. 
Dyć już pore roków je żech rozwiedzióno, a twój piyrszy, co cie zostawił i uciyk z tóm 
lafiryndóm był niewiela wort”. 

Widać było, że je rada, że jóm docynióm, tóż prawi: „A ło co z tym żech zeszła na 
dziady ci sie rozchodzi?” A po namyśle dopowiado: „Przeca ni ma możne, że moja 
szwagierka ta rudo prukwa, co roznosi plotki po całej dziedzinie już zdónżyła wypaplać, 
że mój jedzinioszek dłógów narobił i muszym teroski spłacać to z pyndzyje. Jakosi se 
dómy rade, ale to nie była jego wina jyno tego chudego czupiradła, co sie kole niego 
krynciła”. 

Roześmiołach sie serdecznie i prawiym: „Z tymi dziadami, to nie ło Tobie było, jyno 
ło tym coś mi na powitani rzekła”. A ta dopowiado: „Ach dybych wiedziała, że to tako 
dziadowsko godka, to bych ani tego nie powtarzała. Na poczóntku mi sie to podobało, 
ale teraz już ni”. 

I tak my se pogodały i kożdo rozeszła sie w swojóm stróne.         Staro ustronioczka
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do spotkania z pluskwą domową niespieszno, a przynajmniej 
mam co do tego ewentualnego przyszłego wydarzenia stosunek 
co najmniej ambiwalentny. Z przyrodniczego punktu widzenia – 
czemu nie, warto poznać i na własne oczy obejrzeć ten bądź co 
bądź „słynny” gatunek, ale obawiam się, że o naszym spotkaniu 
dowiem się drapiąc tu i ówdzie swędzące miejsca po ugryzieniach 
przez tego małego (4-6 mm długości ciała) krwiopijcę. Co innego 
jednak spotkanie z zajadkiem domowym.

Chociaż nazwa rodzajowa zajadek brzmi niczym wyjęta  
z jakiegoś spisu chorób czy też atlasu poświęconego schorzeniom 

dermatologicznym, to okazuje się, 
że owad ten bynajmniej nie powi-
nien być przez nas jednoznacznie 
negatywnie oceniany. Dorosłe 
zajadki domowe to sporych roz-
miarów (15-19 milimetrów dłu-
gości), czarno ubarwione owady. 
Należą do rodziny zajadkowa-
tych, których angielska nazwa 
winna budzić poniekąd respekt 
– assasin bugs, czyli pluskwiaki 
(żadne tam „robale”!) zabójcy. To 
rzeczywiście sprawni drapieżcy,  
z upodobaniem polujący na różne 
bezkręgowce, które swymi my-
śliwskimi rewirami uczyniły na-
sze zabudowania. Jest to bowiem 
gatunek wybitnie synantropijny,  
trzymający się ludzkich siedzib  
i budynków, gdzie bardzo chętnie 
poluje na… pluskwy domowe, ale 
również na wiele innych bezkrę-
gowców, do których sympatii ja-
koś szczególnie nie odczuwamy: 
muchówki, pajęczaki, stonogi itd. 
Czyni to z zajadka domowego 
jeśli nie pożądanego współlo-
katora, to przynajmniej naszego 
cichego sprzymierzeńca, którego 
powinniśmy tolerować w swoim 
otoczeniu, nie zaglądając nazbyt 

chętnie w różne szczeliny i zakamarki piwnic i strychów. Ale wia-
domo, toż to pluskwiak, czyli de facto „pluskwa” i to sporych roz-
miarów, więc na ogół bezpośrednie spotkania zajadka domowego  
z człowiekiem niebyt dobrze się kończą… I tu rzecz ciekawa –  
w większości przypadków źle kończą się dla pluskwiaka, ale cza-
sem i dla człowieka. Jak na przykład ni z tego ni z owego najdzie 
kogoś ochota takiego zajadka złapać do ręki w celu eksmisji, to 
okazuje się, że owad bardzo chętnie robi użytek ze swej mocnej 
kłujki i potrafi boleśnie „dziabnąć”! 

Drapieżny styl życia wiodą zarówno zajadki dorosłe, jak i ich 
larwy, a te to dopiero są „oryginałami”! Nie do końca potrafię 
opisać barwę ich ciał, bowiem wszystkie stadia larwalne zajadka 
są pokryte mnóstwem lepkich włosków, do których przykleja się 
kurz, ziarenka piasku, trocinki i wszelakie inne drobiazgi i dro-
binki, które znajdą się na ich drodze. Taki kamuflaż jest prawie 
że doskonały, bowiem larwy zajadka żyjące w naszych domach 
wyglądają niczym kłębki kurzu i w zasadzie jak się nie porusza-
ją, to są nie odróżnienia od… powiedzmy że od niedokładnie 
wysprzątanego tła. Bardzo mi się spodobało określenie, które 
znalazłem w jednej z entomologicznych książek – autor określił 
tak zamaskowane larwy mianem „owadów w grubej panierce”!

Zajadki domowe bardzo rzadko można spotkać poza ludzkimi 
siedzibami, lecz mnie to szczęście spotkało. Często odwiedzam 
rosnący po sąsiedzku piękny stary dąb. Drzewo jest mocno 
doświadczone przez czas i los, z potężnymi ubytkami i mocno 
próchniejącym pniem, który regularnie przeglądam w poszuki-
waniu przyrodniczych ciekawostek. Kiedy więc po raz kolejny 
lustrowałem grubą warstwę brązowawego próchna, kątem oka 
dostrzegłem ruch między kawałkami i kawalątkami drewna. Mu-
siałem mocno skupić wzrok, aby wypatrzeć podejrzany „kształt” 
Dopiero kiedy ten „kosmita” się poruszył, dostrzegłem w nim po-
krytego cząsteczkami martwego drewna zajadkowego młodzika! 

                               
                              Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 

W świecie zwierząt wiele jest takich, które w sposób zupełnie 
niezasłużony i niczym nie zawiniony trafiły na „czarną listę” 
stworzeń gnębionych i tępionych przez ludzi. W tzw. dzisiejszych 
czasach nad wyraz łatwo je rozpoznać – wystarczy chwila spę-
dzona z dowolną wyszukiwarką internetową i po raptem kilku 
sekundach wiadomo jakież to zwierzęta są wyszukiwane pod 
hasłami „jak się pozbyć…”, „jak usunąć…”, „jak wytępić…” itp. 
Do tych stworzeń należą również pluskwiaki. Jeżeli się zastanowić, 
to w nazwie tej nie wybrzmiewa żaden groźny lub szczególnie 
dla człowieka nieprzyjemny „źródłosłów”. Zdaje się, że było 
to tak – najpierw, czyli przed 
wiekami, płaskawe w kształ-
cie owady nazywać zaczęliśmy 
„pluskwami” („płoszczycami”), 
a jak tylko okazało się, że jeden 
z takich płaskawych „robali” ma 
szczególne upodobanie w ludz-
kiej krwi i regularnie się nią upija, 
to negatywne oceny życiowych 
i kulinarnych wyborów pluskwy 
domowej przenieśliśmy na wsze-
lakich jej pobratymców, czyli 
na pluskwiaki. No i się zaczęło,  
a nad znalezieniem odpowiedzi 
na pytanie „jak się pozbyć plu-
skiew/pluskwiaków” często się 
głowi „internet”. 

I ja przez wiele lat żyłem  
w przekonaniu, że słowo „plus-
kwiaki” śmiało można uznać za 
prawie że synonim zła wszelakie-
go, czegoś wstrętnego i człowie-
kowi nieżyczliwego. Kiedy jednak 
za sprawą kilku entomologiczne 
światem zainteresowanych osób 
zacząłem nieco lepiej pluskwiaki 
poznawać, okazało się, że jest to 
grupa owadów dokładnie taka 
sama, jak inne – są wśród nich 
stworzenia zasadnie nam niemiłe 
i nieprzyjemne, są i dla nas poży-
teczne, ale dla zdecydowanej większości jesteśmy kompletnie obo-
jętni (dopóty oczywiście nie zaczniemy lać i rozpylać wokół siebie 
tony i hektolitry wszelakich insektycydów). Do pluskwiaków należą 
owady bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, palety barw, 
kształtów, ornamentów i struktur zdobiących ich ciała. Poniekąd 
to zróżnicowanie budowy ciał, podobieństw do innych zwierząt 
lub upodobań dotyczących np. spędzania wiele czasu pod ziemią 
odzwierciedlają nazwy ich rodzin, np. żółwinkowate, tarczówko-
wate, prześwietlikowate czy ziemikowate. Na ogół pluskwiaki są 
tzw. fitofagami, czyli preferują pokarm roślinny, a konkretnie – soki 
roślinne. Część wzbogaca swoje menu zjadając również martwe 
owady. Ale niektóre są drapieżcami, aktywnie polującymi na inne 
bezkręgowce (i nie tylko), w czym pomaga im m.in. gruba, mocna 
i zakrzywiona kłujka (narząd gębowy), którą to zajadle i zażarcie 
dzióbią swe ofiary, by je wysysać; te drapieżne pluskwiaki przyna-
leżą m.in. do rodzin o jakże adekwatnych nazwach: zajadkowate, 
zażartkowate, dziubałkowate…

Nie jest moim zamiarem omawiać fascynujące przy bliższym 
poznaniu pluskwiaki, ich niezwykłe zróżnicowanie pod względem 
kolorów i kształtów ciał, przybliżać ich zaskakujące zwyczaje 
(samice niektórych gatunków pluskwiaków to bardzo czułe i opie-
kuńcze matki). Mniej więcej przed dziesięciu laty trochę miejsca 
na łamach Ustrońskiej zająłem omawiając te zagadnienie, więc 
zapraszam do archiwów i lektury. Dzisiaj natomiast zamierzam 
Czytelnikom umilić (skoro jednak o pluskwiakach mowa, to 
zapewne bezpieczniej będzie słowo to ująć w cudzysłów) czas, 
zdając relację z mojego spotkania z jednym z dwóch znanych mi 
gatunków pluskwiaków, których polskie nazwy gatunkowe łączą 
się z domem. Jednym z nich jest oczywiście niesławna pluskwa 
domowa. Tej nigdy dotąd nie spotkałem, co chyba dobrze świad-
czy o porządku, czystości i higienie zarówno domów i mieszkań,  
w których dotąd mieszkałem i teraz zamieszkuję, jak i gospodarstw 
domowych wszelkich krewnych i znajomych, których mam za-
szczyt i przyjemność odwiedzać. I chyba po prawdzie jakoś mi 

O PLUSKWIAKACH 
DOMOWYCH 

 

BLIŻEJ 
NATURY
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W czwartkowe popołudnie w hali Je-
dynki było gwarno, bo na mistrza czekali 
podekscytowani uczniowie. O godz. 16 
zaczęło się i to z pompą, bo wychodzące 
do młodzieży osoby przechodziły przez 
specjalną kurtynę, a towarzyszyły temu 
wystrzały świec dymnych. Takie wejście 
stało sie udziałem przewodniczącego 
Rady Miasta Ustroń Marcina Janika, 
wiceprzewodniczącej RMU Jolanty Ha-
zuki, radnego Dariusza Śleziony, naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Miasta Barbary Niem-
czyk oraz zaproszonych do Ustronia 
gości: Martyny Kłody – siatkarki halowej 
i plażowej, która przybyła z misją przeka-
zania wiedzy z dietetyki, Marcina Prusa 
– siatkarza, wielokrotnego reprezentan-
ta Polski, który motywował do pracy 

nad sobą i sięgania po wymarzone cele, 
i wreszcie Sławomira Szmala – wybitne-
go bramkarza kadry narodowej w piłce 
ręcznej, który odpowiadał na pytania 
uczniów i organizował im zajęcia sporto-
we. Wybrańcy mogli spróbować strzelić 
bramkę najlepszemu szczypiorniście 
świata`2009. Trzem osobom się udało! 

Spotkanie odbyło się w ramach pro-
jektu „Włącz Aktywność ze Sławomirem 
Szmalem” organizowanego przez firmę 
BDB Event przy współpracy z Minister-
stwem Sportu i Turystyki. Celem projektu 
jest zaszczepienie w młodych ludziach 
pasji do sportu i promocja aktywnego 
trybu życia. Sławomir Szmal jest am-
basadorem Mistrzostw Świata w Piłce 
Ręcznej, które odbędą się w 2023 roku 
w Polsce i Szwecji.  

43/2022/5/R

CENNE ZWYCIĘSTWO

1 LKS Unia Turza Śląska 24 24:14
2 KS Polonia Łaziska Górne 22 14:11
3 GKS Gwarek Ornontowice 22 25:23
4 KP GKS II Tychy S.A. 20 22:17
5 MRKS Czechowice-Dziedzice 19 18:14
6 TS Podbeskidzie II BB S.A. 17 24:15
7 LKS Decor Bełk 17 23:19
8 LKS Orzeł Łękawica 17 21:22
9 KS ROW 1964 Rybnik 16 22:22
10 LKS Drzewiarz Jasienica 16 16:17
11 KS Spójnia Landek 15 23:17
12 LKS Czaniec 15 13:14
13 LKS Błyskawica Drogomyśl 13 14:19
14 MKS Lędziny 11 16:25
15 KS Kuźnia Ustroń 11 15:26
16 Unia Racibórz Sp. z o.o. 10 15:30

IV Liga (Śląsk - grupa II)

     LKS Drzewiarz Jasienica - KS Kuźnia Ustroń - 1:2 (0:2)

Drużyna z Ustronia zwycięstwo za-
pewniła sobie już w pierwszej połowie. 
Wynik otworzył Pietraczyk, który po 
rzucie rożnym uderzył głową w długi róg. 

Druga bramka to następstwo szybkiego 
rozegrania piłki w środku pola i sytuacji 
sam na sam Essamy, który sprytną pod-
cinką nie dał szans wychodzącemu daleko  

IV LIGA

z bramki Marcinowi Kubinie. Druga od-
słona to całkowita zmiana obrazu gry, gdyż 
jasieniczanie ruszyli do zdecydowanych 
ataków, całkowicie spychając naszych 
zawodników do defensywy. Jednak jedy-
nego gola Drewiarzowi udało się zdobyć 
dopiero w 87 minucie po rzucie karnym 
Konrada Bukowczana podyktowanym  
z powodu zagrania ręką defensora Kuź-
ni.                                                      (mb)

WŁĄCZ AKTYWNOŚĆ
ZE SZMALEM

15 i 16 października odbył się w Tychach 15 
ogólnopolski integracyjny miting pływacki 
im. Maćka Maika. Uczeń klasy 8b z SP-1 
Kacper Kamieniorz zdobył na nim 4 SREBR-
NE MEDALE w kategorii wiekowej 13-15 lat  
w stylu dowolnym 50 m, 100 m i 200 m oraz 
w stylu motylkowym 50 m. Kacper trenuje 
w klubie MTP Delfin w Cieszynie. 
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
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. 

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

Sprzedam nową klatkę dla pie-
ska dł. 76 cm, szer. 48 cm, wys. 
53 cm, konika na biegunach dł. 
105 cm, szer. 30 cm, wys. 76 
cm, grzywa, ogon, lejce, uzda. 
605-404-388 po 16.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

W KOŃCU ZGODA STAROSTWA
Kolejny poważny wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu w Nie-

rodzimiu. W tej dzielnicy mamy niejedno skrzyżowanie, ale nawet 
nie trzeba uściślać, że chodzi o Skoczowską i Wiejską, bo tylko  
w tym miejscu zginęło i zostało rannych aż tylu kierowców, pasażerów  
i pieszych. 21 października doszło do zderzenia szybkiego motocykla 
z fordem, prowadzonym przez mieszkańca naszego powiatu. Dwie 
osoby odniosły obrażenia, kobietę do szpitala zabrał helikopter. 

RUFIJOKI I KORONKI
Choć Muzeum Ustrońskie z założenia skupia się na promowaniu 

działalności ustroniaków, co pewien czas otwiera swe podwoje dla 
twórczości spoza naszego miasta. Obecnie, nie po raz pierwszy, za-
gościła w nim wystawa rękodzieła z sąsiedniej Cisownicy. Podczas 
otwarcia 19 października z regionalnym repertuarem prezentowały 
się tamtejsze „Przocielki”, a dowcipną scenkę „Łożyń sie przeca” 
odegrał kabaret „Rufijoki”. Członkinie pierwszego zespołu – pod 
kierunkiem Eugenii Larysz – nie tylko razem śpiewają, ale również 
tworzą manualnie, czego efekty możemy właśnie oglądać.

WALCZYMY O BYT TEGO SZPITALA
W poniedziałek, 29 października o godz. 14 na parkingu przed 

Śląskim Szpitalem Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym im. gen.  
J. Ziętka odbędzie się pikieta pracowników, którzy zaprotestują 
przeciw planom połączenia ustrońskiego szpitala z Samodziel-
nym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazo-
wej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Organi-
zatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Ustronia, osoby 
wspierające szpital, ceniące jego poziom, pacjentów byłych, 
obecnych, przyszłych, ich rodziny i wszystkich, którym dro-
gi jest dorobek ustrońskiego „Reumatologa”.Wybrała: (lsz) 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

1.10-20.11  Wystawa malarstwa Stefanii Bojdy, Muzeum 
	 	 	 	 	 	 Ustrońskie
4.11-30.11  Wystawa malarstwa Milana Fiali, Galeria	Rynek
27.10 godz. 15.00 Charytatywny koncert ukraińskiego zespołu Pan  
      Karpo, Rynek
28.10 godz. 19.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Kabartek Mumio, 
      MDK	„Prażakówka”
29.10 godz. 12.00 II liga mecz: MKS Ustroń - UKS 31 Rokitnica 
      Zabrze, Hala	UŚ	Cieszyn
29.10 godz. 14.00 IV liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - LKS Błyskawica  
      Drogomyśl, stadion	ul.	Sportowa
30.10 godz. 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Adam Makowicz, 
      charytatywny jazzowy koncert fotrepianowy, 
      MDK	Prażakówka	(impreza	biletowana)
30.10 godz. 9-13 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko	miejskie
30.10 godz. 18-21.30 Noc z Lutrem. Przyjmuję!, Kościół	Ewangeli- 
	 	 	 	 	 	 cko-Augsburski	ap.	Jakuba	Starszego
3.11 godz. 15.00 XLIII Sesja Rady Miasta Ustroń, MDK	„Prażakówka”
4.11 godz. 17.00 Wernisaż wystawy malarstwa Milana Fiali,	Ga- 
	 	 	 	 	 	 leria	Rynek
4.11 godz. 19.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Koncert Magdaleny  
      Kumorek, MDK	„Prażakówka”	(impreza	biletowana)
5.11 godz. 15.00 32. Bieg Legionów, Aleja	Legionów
11.11 godz. 19.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Lunatyp „Koncert 
       z okazji Dnia Niepodległości”, MDK	„Prażakówka”

43/2022/6/R

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

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
29.10 Centrum  ul. Daszyńskiego 8  33 854-57-76
30.10 Centrum  ul. Daszyńskiego 8  33 854-57-76

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

Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) obowiązkowo w portfelu kierowcy, 8) me-
talowa do wkręcania, 9) pokazuje przejechane kilometry,  
10) miłośnik czegoś, 12) element spadochronu, 14) wybu-
chowy owoc egzotyczny, 15) skrajna deska wycięta z kloca,  
16) sztuka J. Machulskiego o Machiavellim, 19) wąska 
przełęcz na Świnicy, 22) zakłócenie pracy serca, 23) udaje 
motocykl, 24) najzimniejszy stan USA.
PIONOWO: 2) słuszność, 3) kraj w Ameryce Południowej,  
4) element koła, 5) drapieżny kot z Andów, 6) artyści cyrkowi, 
7) gruby pniak, 11) kuzynka masła, 13) przydatna w książce, 
17) do bujania pod drzewem, 18) imię męskie, 20) część kre-
dytu, 21) waga opakowania.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 4 listopada.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 41

BABIE LATO

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:* Grażyna Jasińska z Ustronia, os. 
Manhatan. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2014 r.  Za biblioteką powstaje budy-
nek mieszkalny.                                                    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. 

43/2022/7/R

WARSZTATY TWÓRCZE PRZY KAWIE 
- DLA DOROSŁYCH W PRAŻAKÓWCE

24 listopada godz. 17.00 – Warsztaty dekorowania piekrników 
– zapisy do 18 listopada

15 grudnia godz. 17.00 – Warsztaty robienia wianków świą-
tecznych – zapisy do 9 grudnia

Warsztaty odbywać się będą w MDK Prażakówka, koszt 40 zł. 
Zapisy: www.mdk.ustron.pl/sklepik

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na najem loka-

lu użytkowego znajdującego się w Ustroniu przy ul. Rynek 2a/2  
o powierzchni użytkowej 17,63 m2 na czas oznaczony do 
3 lat.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 45,00 zł/m2/ 
m-c/netto + podatek VAT.

W lokalu nie może być prowadzona sprzedaż alkoholu.  
Oferta powinna zawierać:
• proponowaną wysokość czynszu najmu,
• opis proponowanej działalności.
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie 

opatrzonej dopiskiem „konkurs ofert – najem lokalu przy 
ul. Rynek 2a/2”, do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 15 00 
w biurze podawczym Urzędu Miasta lub pocztą na adres:

Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.
Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega sobie prawo niedoko-

nania wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Informowanie uczestników konkursu o wyborze oferty 

bądź niedokonaniu wyboru nastąpi poprzez opublikowanie 
protokołu z konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicz-
nej www.ustron.bip.info.pl.

Osoba wygrywająca konkurs oprócz czynszu najmu po-
nosić będzie opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną wg 
wskazań liczników oraz podatek od nieruchomości. Opłaty 
za wywóz śmieci najemca będzie regulował wg odrębnej 
umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a najemcą.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod 
numerem telefonu 33 8579321.

43/2022/1/O
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Numer zamknięto: 24.10.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 31.10.2022 r.

Młodzicy – MKS Ustroń. W górnym rzędzie od lewej: Wiktor Tetera, Konrad Michnik, Łukasz 
Helios, Wojciech Kamiński, Szymon Bejnar, Jakub Białowąs, Jakub Troszok, trener Arkadiusz 
Czapek. W dolnym rzędzie od prawej: Kacper Pobiehuszko, Julian Kapołka, Michał Niesyt, 
Dominik Śliwka.

MKS Ustroń to nie tylko drugoligo-
wi seniorzy, ale też dwie drużyny mło-
dzieżowe. Pierwszą z nich są juniorzy, 
dla których sezon 2022/23 jest ostatnim  
w rozgrywkach młodzieżowych. Naj-
bardziej utytułowana drużyna w histroii 
klubu jest już na półmetku i po pięciu 

PÓŁMETEK JUNIORÓW

1 SPR Górnik I Zabrze 5 15 184:90 
2 SPR Górnik II Zabrze 5 12 180:111 
3 UKS 31 Rokitnica Zabrze 5 6 124:149 
4 MKS Ustroń 5 6 154:158 
5 MKS Olimpia Piekary Śląskie 5 3 126:169 
6 MKS WiRy Siódemka Mysłowice 5     0 118:205

ŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW

1 SPR Pogoń 1945 I Zabrze 3 9 108:52
2 MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 3 6 103:83
3 MKS Zryw Chorzów 2 3 69:34
4 MKS Wiry Siódemka Mysłowice 2 3 51:46
5 MKS Ustroń 3 3 73:107
6 KS Szczypiorniak Bielsko-Biała 3 0 47:129 

 LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW

Od tego sezonu ustroński klub rozpo-
czął także treningi z młodszymi adeptami 
szczypiorniaka, a więc młodzikami (rocz-
nik 2008-2010). Ci, po niespełna czte-
rech tygodniach wspólnych treningów, 
zainaugurowali rozgrywki ligowe, a ich 
pierwszym przeciwnikiem byli mistrzo-
wie województwa w swoim roczniku,  
a więc Pogoń Zabrze. Zabrzanie wygrali 
aż 41:4 (22:3) udzielając tym samym 

spotkaniach plasuje się na czwartym miej-
scu. Podopieczni trenera Piotra Bejnara 
zanotowali dwie wygrane (z Olimpią Pie-
kary Śląskie oraz Siódemką Mysłowice), 
natomiast we wszystkich trzech meczach 
z drużynami z Zabrza musieli pogodzić 
się z przegraną.           Arkadiusz Czapek

DEBIUT MŁODZIKÓW
naszym rodzimym zawodnikom bolesnej 
lekcji. Bolesnej, ale jakże w ich sytuacji 
potrzebnej. W drugiej serii gier ustronia-
nie zmierzyli się w beskidzkich derbach 
z bielskim Szczypiorniakiem i po bardzo 
dobrym spotkaniu wygrali 44:17 (24:9). 
Trzecia kolejka to wyjazdowa przegrana 
z MUKS Zagłębiem Sosnowiec 49:25 
(22:10).  

                                    Arkadiusz Czapek

Po weekendowych zmaganiach na hi-
szpańskich drogach, czyli przedostatniej 
rywalizacji w Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostwach Świata ustroniak Kajetan 
Kajetanowicz razem z pilotem Maciejem 
Szczepaniakiem po raz czwarty z rzędu mają 
zapewnione podium w klasyfikacji WRC2.  
O tym, na którym stopniu staną, zadecyduje 
za dwa tygodnie wynik w Rajdzie Japonii, 
który wraca po 12 latach do kalendarza 
Mistrzostw. Kajto jest w bardzo dobrej for-
mie – wziął udział, ukończył i zajął miejsca  
w czołówce w Rajdzie Chorwacji (2 miejsce), 
w Rajdzie Portugalii (2 miejsce), w Rajdzie 
Kenii, zwanym Safari (debiut i zwycięstwo!), 
w Rajdzie Estonii (5 miejsce), w Rajdzie 
Nowej Zelandii (2 miejsce).                  (mn) 

20 października rozpoczęła się ogólnopol-
ska, policyjna kampania „Twoje Światła 
– Nasze Bezpieczeństwo”, mająca na celu 
uświadomienie kierującym wpływu jakości 
i stanu oświetlenia pojazdów na bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym. Podczas in-
auguracji kampanii obecni byli bracia Jarek 
i Marcin Szejowie.


