TYGODNIK MIEJSKI

UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Nr 31 (1431) • 8 sierpnia 2019 r. • 2 zł (w tym 5% Vat)

• ISSN 1231-9651

W numerze m.in.: inwestycje
– cd. raportu o stanie miasta
w 2018 r. rozmowa z właścicielem jedynej księgarni w mieście, ku czci wybitnego lotnika,
poszukiwania raroga, czystość
wody w rzece Wiśle, program
uroczystości z okazji Święta
Wojska Polskiego, program
Święta Baraniny, terminarze
rozgrywek Kuźni i Nierodzimia.

PÓŁMETEK
SEZONU
Sezon letni w Ustroniu to ważny czas
w życiu naszego miasta. Charakterystyczne dla tego okresu są tłumy turystów,
kalendarz oferujący wiele ciekawych
wydarzeń i pełne stoliki w kultowych
już, a także nowo otwartych knajpach,
cukierniach czy restauracjach.

W

Równica i Czantoria reprezentowały Ustroń na TKB. Więcej na str. 8.

Fot. Ł. Kopyciok

DŁUGOTRWAŁA SUSZA I UPAŁY,
CZY TEGOROCZNE PLONY SIĘ UDAŁY?

Coraz bliżej dożynki. Jeszcze gdzieniegdzie na ustrońskich polach złocą się dojrzałe
łany pszenicy, lecz w słoneczne dni hałaśliwe kombajny przekształcają ten sielski
krajobraz nie do poznania. Pozostaje ściernisko, słoma w regularnych kostkach lub
belach oraz największy skarb – pszenica, czyli synonim dostatku na najbliższy rok,
przecież chleb to nasz codzienny pokarm. Żniwa co prawda kończą zbiór zbóż,
lecz na polach pozostają jeszcze ziemniaki i wiele warzyw, które pozyskuje się na
bieżąco aż do późnej jesieni. A zatem zapytaliśmy kilku rolników i działkowców:
(cd. na str. 4)
jak postrzegają tegoroczny sezon?

Władysław Hławiczka gospodarujący wraz z żoną Grażyną na ojcowiźnie na Gojach, co
prawda gospodarstwo przekazał już córce, lecz nadal jest zaangażowany w prace polowe od
rana do wieczora. Na dwudziestu kilku hektarach ziemi, zdecydowaną większość zajmują
użytki zielone, gdyż hoduje krowy mleczne, a około trzy hektary to uprawa kukurydzy i
pięć hektarów zajmuje zboże. Pani /Grażyna powiedziała, że pierwsza trawa się udała, lecz
drugi pokos był słaby. Mąż akurat kombajnuje. Zboże ma ziarna małe i cienkie, a rosnąca
kukurydza była dotychczas biedna, ale po ostatnich deszczach jest nadzieja, że jeszcze
dorośnie. Warzywa uprawiają dla własnych potrzeb, lecz są mniejsze okazy niż w ubiegłych
latach, choć były dostatecznie podlewane wodą ze źródła pod Kopieńcem.
Halina i Janusz Cieślarowie z Lipowca wykorzystują każdy kawałek ziemi, uprawiając

Żniwa na Gojach u Władysława Hławiczki.
1 sierpnia 2019 r.

		

Fot. Grażyna Kubica-Heller

Oczywiście, to także czas dla właścicieli hoteli, pensjonatów i obiektów
oferujących noclegi. Początek sierpnia jest
swoistym półmetkiem sezonu, więc jako
lokalna gazeta postanowiłyśmy „wyruszyć
w miasto” i dowiedzieć się, jak w tym
sezonie sprawy się mają.
Rozpoczęłam zbieranie informacji od
rozmowy z Elżbietą Pezdą, właścicielką pokoi gościnnych „Elżbieta”. Obiekt
usytuowany w ścisłym centrum w sezonie
letnim cieszy się dużą popularnością,
a turyści korzystają z oferty nawet do po(cd. na str. 6)

POCHWAL SIĘ,
ŻE JESTEŚ Z
USTRONIA –
CZEKAJĄ NA
CIEBIE ZNIŻKI!
W związku z opublikowanym listem
na łamach poprzedniego numeru (nr 30)
„Gazety Ustrońskiej” z dnia 1 sierpnia
2019 r. dotyczącego zniżek dla turystów
przypominamy, że mieszkańcy również
mogą się ubiegać o rabaty. Odkąd istnieje
Leśny Park Niespodzianek mieszkańcy
Ustronia mają zniżki na bilety wstępu –
przy kasach należy poinformować o chęci
skorzystania z rabatu w związku ze swoim
miejscem zamieszkania.
Podobnie jest na „Czantorii”. Korzystając z Kolei Linowej „Czantoria” na przytoczonym przykładzie z listu 4-osobowa,
ustrońska rodzina nie zapłaci 90,00 zł lecz
60,00 zł pod warunkiem, że poinformuje pracownika kasy o stałym meldunku
(cd. na str. 3)
w Ustroniu.
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LIST DO REDAKCJI
Znamy już termin pięknego obrzędu, jakim są dożynki. Dożynki
Ustrońskie to już tradycja na trwałe wpisana w kalendarz naszego miasta. Ten piękny obrzęd to z jednej strony radość rolników
z okazji zakończenia kolejnego cyklu znojnej pracy. A z drugiej
wyraz podziękowania i hołdu dla tych, którzy nas żywią.
Polscy rolnicy, sadownicy i hodowcy szczególnie zasługują na
szacunek i poważanie za to, że nie poszli na łatwiznę i chemiczne
multi kulti i na inne modyfikowane eksperymenty. Dzięki wielkie
dzięki i czapka z głowy dla tych, którzy prace zaczynają o świcie,
a kończą po zmroku i to przez siedem dni w tygodniu. Wierzę, że organizatorzy dożynek dopilnują, żeby ten hołd dla naszych żywicieli
nie został wykorzystany do wygłaszania „agitek” wyborczych.
Przepraszam za śmiałość sugestii ewentualnego (w myśl
przysłowia „Strzeżonego Pan Bóg strzeże”) umieszczenia nad
mikrofonami napisu: Mikrofon dożynkowy – prosimy nie mylić
z tubą kampanii wyborczej. Piszę ten list nie tylko o tym, co czuję,
ale o czym jestem w pełni przekonany.
Podpisuję się jako stary przeciętny zjadacz chleba, ceniący
bardzo wysoko pracę i efekty „naszych rodzimych żywicieli”.
P.S. „Dużo nie znaczy dobrze ale dobrze znaczy bardzo dużo”
Demostenes
Minęło ponad 2300 lat od śmierci autora tych słów a pasują
one jak ulał do oceny pracy tych, którym będziemy dziękować
i razem z nimi świętować Ustrońskie Dożynki 18 sierpnia.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

GRA TERENOWA
„POSZUKIWACZE SZCZĘŚCIA
W BESKIDZKIEJ 5”
Poszukiwaczem szczęścia w Beskidach może zostać każda
osoba - turysta i mieszkaniec, która w Informacji Turystycznej
odbierze specjalną książeczkę, stanowiącą przepustkę do zabawy.
Zadaniem Poszukiwacza jest odwiedzenie wyznaczonych miejsc
na terenie Beskidzkiej 5, w których ukryte są „szczęśliwostki”
w postaci specjalnie przygotowanych naklejek. Pięć gmin, które
biorą udział w zabawie to: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła.
Gra polega na odwiedzaniu atrakcji, zbieraniu naklejek i... odbieraniu nagród! Zebrane naklejki należy przykleić na odpowiednie
strony książeczki, wypełnić formularz odbioru nagrody na str. 109
i odebrać ją w punktach informacji turystycznej w gminach Beskidzkiej 5. Naklejki zdobywa się m.in. w: schroniskach górskich,
odwiedzając atrakcje turystyczne, robiąc zdjęcia czy biorąc udział
w imprezach i wydarzeniach organizowanych na terenie gmin
Beskidzkiej 5. Czas trwania zabawy: od 5 lipca do 23 września
2019 lub do wyczerpania puli nagród.

to i owo
z

okolicy

Mieszkańcy Cieszyna mogą
dodatkowo złożyć wnioski
o udzielenie z budżetu gminy
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do realizacji
w 2019 roku. Rzecz w tym, że
pula dofinansowania w wysokości 250 tys. zł nie została
w pełni wykorzystana. Stąd ta
swoista dogrywka.
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Po raz pierwszy bez śp. Jana Sztefka odbędzie się tradycyjna
Baranina. To już XIV edycja wydarzenia, które przechodziło
różne koleje losu, ale ostatecznie przetrwało i wyewoluowało
do profesjonalnej kulinarnej imprezy pod nazwą MISTRZOSTWA
W PODAWANIU BARANINY i ŚWIĘTO BARANINY. Zmarły w październiku 2018 r. Jan Sztefek był jej pomysłodawcą, twórcą,
organizatorem i dobrym duchem.

Mistrzostwa odbywać się będą w siedzibie RM GASTRO przy
ul. Sportowej, a świętowanie na rynku. Poniżej skrócony program
i najciekawsze atrakcje.
08.00 Ustawienie zagrody z owcami, stoisk dla artystów
i rzemieślników. Odwiedzającym rynek towarzyszyć będzie
słynny konferansjer Staszek Jaskułka, który przeprowadzi quiz
dla publiczności z nagrodami za wnikliwą obserwację.
12.00 Oficjalne rozpoczęcie Święta Baraniny, wystrzał armatni
i trombita.
12.00-14.00 Wystąpienia naukowców, m.in. dr. Marka Rembierza pt. „Co nam narobił tutaj Jan Sztefek”.
13.00-13.30 Rozpoczęcie konkursu plastycznego dla dzieci
„Owca w górach” w bibliotece miejskiej.
14.00-14.30 Pokaz archaicznego strzyżenie owiec w wykonaniu
inż. Karola Zorychty.
15.00 Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla dzieci.
16.00-17.00 Uroczyste pasowanie na Honorowego Zbójnika
oraz wręczenie dyplomu i obuszka.
17.00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie XIV
Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny.
12.00-18.00 Koncerty kapel góralskich: Hora, Polandia, Torka,
Bukoń.

Przy okazji Tygodnia Kultury Beskidzkiej na placu Hoffa
w Wiśle, urządzona została
wystawa planszowa poświęcona profesorowi Stanisławowi
Hadynie. W tym roku przypada
100. rocznica urodzin założyciela Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Z Wisłą łączyło go
wiele życiowych wątków.

Zdrowia Psychicznego, do którego Szpital Śląski przystąpił
we wrześniu ubiegłego roku.

* * *

Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Cieszynie mogą korzystać z elektronicznej karty bibliotecznej. Wystarczy
posiadać konto internetowe
i pobrać z niego dedykowaną
aplikację na smartfona. Idąc
do biblioteki nie trzeba mieć
przy sobie karty plastikowej.
Wystarczy kod zapisany w telefonie.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny dla osób zainteresowanych udzieleniem pomocy psychologicznej otwarto
w Skoczowie. Mieści się
w budynku przy ulicy Krzywej 4. Placówkę prowadzi
cieszyński Szpital Śląski,
a uruchomiono ją w ramach pilotażowego programu Centrów

* * *

Pięciu nowych policjantów
zasili szeregi cieszyńskiego
garnizonu. Funkcjonariusze
ukończyli wymagane kursy
i szkolenia, po których złożyli
ślubowanie.

* * *

Do 6 października pociągi
nie będą jeździły na trasie Cieszyn – Zebrzydowice. Rozpoczął się kolejny etap remontu,
tym razem obiektów peronowych. Wprowadzono zastępczą
komunikację autobusową.

* * *

Rezerwat „Zadni Gaj” w Cisownicy zajmuje pow. 6 hektarów. Rosną w nim rzadkie
okazy cisa królewskiego. Jest
ich ledwie kilkadziesiąt, a najstarszy ma ponad 250 lat.

* * *

W Cieszynie działa MotoBrothers Klub skupiający miłośników motoryzacji. Założyli
go Piotr i Michał Szymalowie,
cieszyńscy karatecy. Klub organizuje imprezy dla amatorów
motocyklowego ścigania. (nik)
8 1sierpnia
sierpnia2019
2019r.r.

KRONIKA MIEJSKA
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Klaudia Olender z Pawłowic i Marek Gluza z Ustronia

* * *

NAJLEPSZE ŻYCZENIA
DLA JUBILATÓW:

Elżbieta Buchta zd. Kożdoń
lat 80
Kazimierz Budzyński 		
lat 80
Edward Cichy			
lat 85
Franciszek Czyż			
lat 90
Bogumiła Ferfecka zd. Cieńciała lat 80
Eleonora Grzesiok zd. Szylak
lat 80
Maria Herzyk			
lat 80
Jan Hławiczka			
lat 85
Aniela Holeczek zd. Matuszek lat 90
Emil Olma 			
lat 85
Tadeusz Pagieła			
lat 80
Anna Pasterny zd. Kubala
lat 85
Gustaw Pilch 			
lat 85
Emil Polok			
lat 80

ul. Konopnickiej
ul. Jelenica
ul. Chabrów
ul. Dominikańska
os. Cieszyńskie
ul. Kościelna
ul. Skoczowska
ul. Leśna
ul. Wczasowa
ul. Brody
ul. Szeroka
ul. Równica
ul. Długa
ul. Krzywaniec

* * *

POCHWAL SIĘ, ŻE JESTEŚ
Z USTRONIA – CZEKAJĄ
NA CIEBIE ZNIŻKI!
(cd. ze str. 1)

Warto zwrócić uwagę, że jest to całoroczna zniżka, a jej szczegóły można znaleźć w regulaminie Kolei Linowej „Czantoria”
opublikowanym na stronie obiektu, jak również przy samych
kasach.
Natomiast Kolej Linowa „Poniwiec Mała Czantoria” oferowała
w okresie lipcowym bezpłatne wjazdy i zjazdy w poniedziałki,
co było sporym ukłonem w stronę mieszkańców i turystów.
Natomiast przez cały rok obowiązuje zniżka i mieszkańcom
przysługują bilety w cenach ulgowych.
Wszelkie informacje dotyczące rabatów znajdują się na stronach poszczególnych atrakcji.
Miasto pracuje nad utworzeniem karty rabatowej dla mieszkańców, jednak wszystko wymaga czasu potrzebnego na zawarcie niezbędnych umów z obiektami – atrakcjami, opracowania
regulaminu przyznawania kart oraz działania rabatów.
Do tego czasu, zachęcamy i zapraszamy do korzystania z już
obecnych zniżek i rabatów.
Barbara Niemczyk
naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Ustroń

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Rudolf Glajc			
Katarzyna Morkisz		
Michał Kamiński		
Emilia Raszyk			

lat 79
lat 61
lat 96
lat 86

Ustroń
ul. Wesoła
ul. Słoneczna
ul. Wczasowa
31/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
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

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
MIASTA USTROŃ 2019 - ZGŁOSZENIA
Burmistrz Miasta Ustroń, informuje, że do 6 września 2019r.
można zgłaszać kandydatów do lauru „Srebrnej Cieszynianki
Miasta Ustroń 2019”. Prawo do zgłaszania kandydatów ww.
wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie miasta stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom kultury, radom
osiedli i Burmistrzowi Miasta Ustroń.
We wniosku należy wykazać szczególne zasługi kandydata
na rzecz społeczności, działalności kulturalnej naszego miasta.
Zachęcamy do docenienia osób, które wniosły innowacyjność,
pozytywne wartości warte naśladowania przez innych.
Uzupełniony wniosek należy złożyć w terminie nie przekraczającym 6 września 2019 r. na Biurze Podawczym Urzędu
Miasta Ustroń.
Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Laurów Ziemi Cieszyńskiej oraz dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń,
tel. 33 857 93 28, e-mail: promocja@ustron.pl

LETNIE KINO POD GWIAZDAMI
Tego nie można przegapić. W ramach wakacyjnego kina plenerowego wyświetlane są największe ekranowe superprodukcje,
a scenerię tworzy nocna panorama Ustronia. Organizatorzy
zapraszają w każdą sobotę wakacji na polanę przy górnej stacji
kolei linowej Poniwiec Mała Czantoria od godz. 18 do północy.
8 sierpnia
„Apollo 13
17 sierpnia
„Robin Hood
24 sierpnia
„Zapach kobiety
31 sierpnia
„Forrest Gump
Uczestnictwo w projekcji filmu jest bezpłatne. Na szczycie
znajdują się punkty gastronomiczne, w których można kupić coś
na ząb. Warto wziąć ciepły sweter lub koc.
Wyjazd i zjazd koleją w godzinach wieczornych (18:00-00:00)
kosztuje: bilet ulgowy - 20 zł (dzieci w wieku szkolnym, studenci,
emeryci oraz mieszkańcy powiatu cieszyńskiego), bilet normalny - 25 zł. Przy dolnej stacji kolei linowej znajduje się darmowy
parking. Organizator zastrzega prawo do odwołania seansu
z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn.
31/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
31/2019/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

sierpnia 2019
2019 r.r. 		
18 sierpnia
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Publiczność nagradzała oklaskami nasz zespół reprezentacyjny po każdym utworze...

Rudolf Gajdacz na maszynie do sadzenia ziemniaków.

Fot. ze zbiorów rodziny

DŁUGOTRWAŁA SUSZA I UPAŁY,
CZY TEGOROCZNE PLONY SIĘ UDAŁY?
(cd. ze str. 1)

Władysław Hławiczka gospodarujący wraz
z żoną Grażyną na ojcowiźnie na Gojach, co
prawda gospodarstwo przekazał już córce,
lecz nadal jest zaangażowany w prace polowe od rana do wieczora. Na dwudziestu
kilku hektarach ziemi zdecydowaną większość zajmują użytki zielone, gdyż hoduje
krowy mleczne, a około trzy hektary to
uprawa kukurydzy i pięć hektarów zajmuje
zboże. Pani Grażyna powiedziała, że pierwsza trawa się udała, lecz drugi pokos był
słaby. Mąż akurat kombajnuje. Zboże ma
ziarna małe i cienkie, a rosnąca kukurydza
była dotychczas biedna, ale po ostatnich
deszczach jest nadzieja, że jeszcze dorośnie.
Warzywa uprawiają dla własnych potrzeb,
lecz są mniejsze okazy niż w ubiegłych

Cukinia Kazimierza Heczko.
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latach, choć były dostatecznie podlewane
wodą ze źródła pod Kopieńcem.
Halina i Janusz Cieślarowie z Lipowca
wykorzystują każdy kawałek ziemi, uprawiając od wielu lat wszystkie warzywa
i ziemniaki na potrzeby rodziny, a nadwyżka jest sprzedawana. Hodują także kury
i króliki, więc w piątki ustawia się przed
ich straganem na ustrońskim targowisku
kolejka klientów, którzy nabywają domowe
jajka, a także warzywa i owoce uprawiane
bez wszędobylskiej chemii. Sprzedają nie
tylko świeże płody ziemi, ale też różne
przetwory: dżemy, konfitury, kompoty, sałatki, kiszonki – asortyment jest doprawdy
przebogaty. Pani Halina jest wprost uosobieniem pracowitości, o czym świadczą
oferowane do sprzedaży pyszne przetwory,
a na targu nie marnuje ani chwili i gdy tak
się czasem zdarzy, że nikt nie podchodzi
do stoiska, to dzierga kopytka lub obiera
z łupin orzechy włoskie. Pan Janusz podkreślił, że pomidory w tym roku są opóźnione prawie o miesiąc, bo dopiero dojrzewają.
Ogórki się udały, ale trzeba było je często
podlewać, w gruncie codziennie, a pod folią
nawet dwa razy – rano i wieczorem. Warzywa uprawiają na działce nieco oddalonej od
domu, którą musieli ogrodzić ze względu
na szkody wyrządzane przez dziki, a wielkim utrapieniem dla upraw są też nornice
i ślimaki. Owoców jest o wiele mniej niż
w ubiegłym roku, a jeszcze z powodu suszy
niedojrzałe opadają.
Anna i Rudolf Gajdaczowie gospodarują
na kilkunastohektarowym areale w Hermanicach hodując krowy mleczne. Pan Rudolf
stwierdził, że susza dała się w tym roku
wszystkim we znaki. Łąki powysychały
i nie ma gdzie paść krów, więc dają im
siano z pierwszego pokosu, bo nie żywią
bydła kiszonkami. Na takim żwirowisku
w Hermanicach mają spore pole kukurydzy,
która była już przyschnięta, ale po ostatnich
deszczach znów ożyła. Warzywa i ziemniaki
uprawiają tylko na własne potrzeby. Wy-

jątkowo udały się ogórki, lecz wymagały
codziennego podlewania.
Ludwik Zielina z Cisownicy uprawia kilkunastohektarowy areał, z tego zdecydowana większość to użytki zielone, a na trzech
hektarach jeszcze rośnie zboże i ziemniaki.
Zwrócił on uwagę, że w tym roku deszcz
nie padał w odpowiednim czasie, co ma
zawsze zdecydowany wpływ na urodzaj.
Mokry, zimny maj i suchy czerwiec oraz
lipiec wpłynęły niekorzystnie na tegoroczne zbiory. Stwierdził, że zboże ozime jest
podarzóne, choć ziarno trochę drobniejsze
niż w roku ubiegłym, a jare bardzo długo
wschodziło, toteż jeszcze nie dojrzało
i będzie go mniej. Tegoroczne ziemniaki są
bardzo marne, co spowodowała susza. Były
one zasadzone do tzw. wiosnowej oraczki,
a do tego zauważa się w tym roku wyjątkowy atak stonki (kilkanaście na jednej roślinie). Po ich usunięciu i likwidacji, na drugi
dzień znów pojawiło się tyle samo. Zgodnie
z unijnymi wymogami wprowadzono środki ochrony roślin, które działają w temp.
poniżej 20 stopni, a one praktycznie nie
działały. Po oprysku stonka nadal była, zaś
innych preparatów nie można było kupić.
Anna Kajetanowicz wraz z mężem od
ponad 30 lat angażuje się w uprawę warzyw i owoców w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym „Zacisze”. Ma własną studnię,
więc regularnie podlewała rośliny, rzadziej,
lecz większą ilością wody jednorazowo, co
w te upalne i suche dni było koniecznością.
Przyznaje, że cebula i czosnek nie udały się
jej w tym roku ze względu na mokry maj,
ale jest zadowolona ze zbiorów marchewki,
a także cukinii i pomidorów, które uprawia
w gruncie. Obrodziły jej też truskawki,
porzeczki, borówka amerykańska i maliny,
choć owoce ze względu na susze są mniejsze niż w latach ubiegłych. Wiosną co dwa
tygodnie siała rzodkiewkę, teraz pozyskuje
systematycznie kalarepę, jarmuż, a z pierwszej dyni już ugotowała zupę. Zapowiada
się dużo winogron i jeżyn, lecz niedojrzałe
jabłka niestety już w sporej ilości opadają.
Pani Anna zauważa, że zbiory warzyw
i owoców ze względu na upały są przyspieszone o miesiąc, a kwiaty również szybciej
przekwitają.
Kazimierz Heczko wraz z Ágnes Nagy
zaangażował się w uprawę warzyw
w przydomowym ogrodzie, gdzie rośnie
wiele dawnych odmian jabłoni i śliw corocznie wydających sporo owoców. Drzew,
które dają już plon trzeciemu pokoleniu
nigdy nie opryskuje, a jeśli z rzadka nabywa nowe egzemplarze, to tylko wyszukuje
stare odmiany. W ubiegłym roku posadził
na przydomowej grządce kilkanaście sadzonek pomidorów, które jeszcze przed
plonowaniem zostały zaatakowane przez
zarazę, więc w tym roku zakupił namiot
foliowy i już pod koniec kwietnia wysadził
około dwadzieścia okazałych sadzonek
pomidorów różnych odmian i kilka papryk,
które podczas jednego nocnego przymrozku
przemarzły. Liście zwiotczały i zeschły,
lecz po pewnym czasie na łodygach pomidorów pojawiły się nowe listki i obecnie
rośliny są w pełni rozwoju z dużą ilością
czerwieniejących się owoców. Papryki co
prawda też przeżyły, lecz były osłabione
i dopiero zaczynają kwitnąć. Okazałe są
natomiast dwie cukinie, rosnące w gruncie,
które mają wyjątkowo duże liście i sporo
18 sierpnia
sierpnia2019
2019r.r.

Burmistrz Miasta Ustroń i Rada Miasta Ustroń
wraz z organizacjami kombatanckimi
zapraszają na uroczystość patriotyczną
z okazji

Święta Wojska Polskiego

oraz 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
i 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej
Program uroczystości 15 sierpnia:
godz. 10.30
		
		
godz. 11.45
		
godz. 12.00

Msza św. w kościele katolickim św. Klemensa w intencji żołnierzy
Wojska Polskiego poległych w czasie wojny bolszewicko-polskiej
oraz podczas II wojny światowej
Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników pod
Pomnik Pamięci Narodowej obok Urzędu Miasta Ustroń
Uroczystość słowno-muzyczna i złożenie kwiatów przy Pomniku.

ORGANIZACJE KOMBATANCKIE
Podczas uroczystości patriotycznych wartę
pełnią harcerze, strażacy i reprezentanci
innych służb mundurowych. Fot. M. Niemiec

CHĘTNIE
POD POMNIK

W Ustroniu
mieszkają
kombatanci,
którzy są
członkami
następujących
organizacji:

Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej

Związek Inwalidów Wojennych

Coraz liczniej ustroniacy biorą udział
w obchodach świąt państwowych 3 maja,
15 sierpnia i 11 listopada. Z kościoła katolickiego św. Klemensa lub kościoła ewangelickiego pod Pomnik Pamięci Narodowej
w pochodzie kroczą przedstawiciele władz,
organizacji politycznych i społecznych, uczniowie szkół, ale też sporo cywilów - starsi
i młodsi, a nawet całe rodziny. Przyciąga
ich obowiązek, ale i przyjemność z brania
udziału w uroczystym, atrakcyjnym wizualnie i muzycznie wydarzeniu patriotycznym.
Pomnik za ratuszem odsłonięto 12 czerwca
1949 roku jako pomnik ofiar hitleryzmu.
Autorem projektu był Rudolf Turoń.

Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych

systematycznie dorastających owoców,
z których największe ważyły niemal 5 kg.
Autorka tego sondażu od ponad trzydziestu lat uprawia wraz z mężem niewielką
działkę przy ul. Jelenica, której zdecydowaną większość stanowi sad, położony
na stromym zboczu, lecz z powodu suszy
owoców jest mniej niż w ubiegłych latach. Pomidory i ogórki rosną w szklarni,
a pozostałe warzywa w gruncie. Wielkim
dobrodziejstwem jest studnia, w której
dotychczas nie zabrakło wody, toteż rośliny regularnie są podlewane. Sporo czasu
zajmuje mi też odchwaszczanie. Co roku
udaje się wyhodować sporo porów i cebuli
na zielony szczypior. Tych roślin i czosnku nie atakują ślimaki, których na mojej
działce jest w tym suchym sezonie o wiele
mniej. Nie używam nawozów sztucznych,
tylko kompostu i gnojówki z pokrzyw, więc
rzadko mam jakieś duże okazy, ale bardzo
lubię to zajęcie i cieszy mnie rozwój roślin,
a niepowodzenia mimo wielu starań każdemu przecież towarzyszą podczas pracy
w ogrodzie. Staram się odżywiać przede
wszystkim swoimi uprawami, co zwłaszcza
latem jest możliwe.
Lidia Szkaradnik

Halina i Janusz Cieślarowie sprzedają plony na ustrońskim targowisku.

8 sierpnia
sierpnia2019
2019r.r.		
1

Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Więzień
Hitlerowskich i Obozów
Koncentracyjnych

Fot. L. Szkaradnik
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NIE BIJEMY
KLIENTÓW
PO GŁOWIE

stwierdza w rozmowie Grzegorz Przeliorz,
właściciel księgarni „Szaron”
Połowa wakacji już za nami. Słońca wciąż mamy pod dostatkiem, a w pogodne dni żar nadal leje się z nieba. Dla niektórych mieszkańców miasta temperatura z dnia na dzień wzrasta
jeszcze bardziej, a to za sprawą zbliżającego się roku szkolnego. Można zastanawiać się, czy obok reform, zmian, strajków i „jeszcze lepszych” zmian jest coś, co może ustroniaka
rozgrzać do czerwoności. Odpowiedzi na to pytanie udzieliłby
pewnie każdy rodzic trzymający w ręce wykaz podręczników
na nadchodzący rok szkolny. I znów to nie tylko ceny, nowe
tytuły czy zawartość rozpalają emocje. Powodem jest fakt,
że w naszym mieście nie znajdziemy ani jednej księgarni,
o czym wielu dowiaduje się w ostatniej chwili. Ekspedycje do
sąsiednich miast w poszukiwaniu i tak już obleganych księgarni
mogą być nie lada wyzwaniem nawet dla poruszających się
samochodem czy mających jedno dziecko. Naprzeciw tym
potrzebom wyszła w tym roku Chrześcijańska Księgarnia
Szaron. Jej szef Grzegorz Przeliorz jako właściciel jedynej
ustrońskiej placówki udzielił mi odpowiedzi na kilka pytań.

Innej księgarni w Ustroniu nie ma już dawno. Książek już się
nie kupuje czy po prostu odeszło się od standardowej formy
i sposobu kupowania?
Myślę, że dużo osób robi teraz zakupy przez internet. My jesteśmy na miejscu od 10 lat i zajmujemy się sprzedażą książek
w określonej tematyce.
Często słyszy się, że podobno ludzie nie czytają książek. Brak
księgarni to dowód na to, że ustroniacy nie czytają ich wcale?
To również wynika z tego, że obecnie popularne są formy ebooka
i audiobooka. Czasami klienci zwracają się do nas z pretensją,
że innej księgarni w Ustroniu nie ma. To jakby nie jest nasza
wina, ale staramy się pomóc, zdarza się że zamawiamy specjalnie
jakąś pozycję. Dzisiaj czytanie książek już nie jest powszechne.
W dobie internetu i komputerów to jest coś wyjątkowego, coś
cool. Jeśli chodzi natomiast o nasz sektor literacki, to tendencja
jest odwrotna. Coraz więcej ludzi zaczyna pytać samych siebie co
z tą wiarą i sięgać po te tytuły. To leksykony, powieści, a nawet
poradniki o zdrowiu, diecie czy rodzinie.
O Ustroniu mówi się jako o mieście otwartym i dającym
swobodę dla każdej religii i wyznania. Właśnie zakończył się

PÓŁMETEK SEZONU
(cd. ze str. 1)

łowy września. Zapytałam również o to, czy tegoroczne warunki
pogodowe były odczuwalne dla biznesu znajdującego się w tej
lokalizacji. Dowiedziałam się, że ani upały, ani powodzie nie
dotknęły pokoi gościnnych, a turyści wybierający to miejsce spali
smacznie niezależnie od tego, co działo się za oknem.
Nieco inaczej sprawa miała się w Dworze Skibówki na Równicy. Tam anomalie pogodowe miały wpływ na gości korzystających z usług restauracji, którzy często wystraszeni nagłą
ulewą uciekali, a na szczycie góry zostawały wyłącznie pustki.
Natomiast jeśli chodzi o wynajmujących pokoje gościnne to,
cytując słowa właściciela Piotra Skiby, tegoroczny sezon wypadł
nawet troszkę lepiej, niż poprzedni.
Sara Bury, która pracuje w kawiarence hotelu Malwa na
Zawodziu mówi, że w okresie letnim kuracjuszy jest znacznie
więcej. W tym roku również było ich bardzo dużo, co widać po
utargach. Dancingi od niedzieli do niedzieli, atrakcyjne zabawy
i menu przygotowane pod kątem dobrej zabawy przyciągają
chętnych z całego Zawodzia.
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Chętnie się przyłączymy - mówi właściciel księgarni. Fot. K. Francuz

XV Festiwal Ekumeniczny, przez kilka dni w mieście trwało
„Lato z książką”, a pod pięknym gmachem biblioteki miejskiej odbywa się kiermasz książek używanych. Nasuwa się
wniosek, że jako chrześcijańska, a jednocześnie jedyna w mieście księgarnia możecie przyciągać turystów i być wsparciem
dla miasta przy wielu okazjach. Jak to wygląda w praktyce?
Nie jesteśmy ludźmi fanatycznymi, nie zamykamy się w doktrynach konkretnej religii, nie bijemy klientów Biblią po głowie
(śmiech). Staramy się być naturalnymi osobami, które opierają
swoje życie i pracę na pewnych wartościach płynących z Boga
i Pisma Świętego, bez których nigdy nie otworzylibyśmy naszej
księgarni. Niestety obecnie działamy niezależnie od wydarzeń
w mieście, ale chętnie przyłączylibyśmy się do współpracy przy
wielu okazjach, w naszym rejonie jest zdecydowanie łatwiej niż
w innych rejonach Polski i bardzo dużo osób zainteresowanych
jest taką literaturą. Dlatego tu jesteśmy. Niektórzy turyści przyjeżdżają na urlop, a spędzenie kilku godzin w naszej placówce to
punkt w ich planie pobytu. Staramy się tworzyć u nas atmosferę,
która zachęci klientów do wizyty w mieście i spędzenia kilku
chwil u nas.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Karolina Francuz
Wjeżdżając do Ustronia turysta może spełnić swój mały
American Dream mijając Manhatan i sunąc ku centrum przez
Brodyway. Tu kończy się amerykańska, a zaczyna ustrońska
rzeczywistość i ulica Grażyńskiego, która jest głównym traktem
spacerowym dla odwiedzających nasze miasto. To przeszło kilometr, na którym każdy znajdzie dla siebie lodziarnie, cukiernie,
kawiarnie, punkt gastronomiczny czy bar. Zapytani o opinię
prężnie działający ustrońscy handlowcy, którzy na Grażyńskiego
prowadzą swoje biznesy, jednoznacznie stwierdzili, że w gastronomii ten sezon był dużo słabszy. Deszczowa majówka i mało
słońca w Boże Ciało zrobiło swoje, a na stricte letnie miesiące w
Ustroniu ogromny wpływ miała również Wisła. I nie o wpływach
rzeki tu mowa, a o rzece samochodów stojących w korku, który
skutecznie zniechęcał przyjezdnych. W minionych latach wielu
turystów jadąc do Wisły spędzało również czas w Ustroniu, w tym
roku spora grupa potencjalnych klientów rezygnując z odwiedzin
u sąsiadów ominęła również Ustroń.
A jak wygląda sezon letni w rejonie Ustronia Polany? Mariusz
Ciemała, właściciel domku letniskowego, potwierdził, że ten
sezon jeśli chodzi o noclegi nie wypadł źle. Natomiast gdyby
spojrzeć choćby na ilość samochodów w takich miejscach jak
parking pod Czantorią, od razu możemy stwierdzić, że frekwencja jest znacznie mniejsza niż rok temu.
Karolina Francuz
sierpnia2019
2019r.r.
18 sierpnia

MUZYCZNIE
I ROMANTYCZNIE
Czasem imprezy rozpoczynają się
z opóźnieniem, lecz niedzielny koncert
z cyklu „Popołudnie Muzyczne na Rynku”
organizowany przez MDK „Prażakówka”
przyspieszono o 10 minut z powodu czarnych chmur grożących ulewą. Widownia
była już zapełniona, więc Barbara Nawrotek-Żmijewska nie czekając na godzinę
siedemnastą jak zwykle pięknie powitała
przybyłych na scenę artystów, studentów
Akademii Muzycznych Aleksandrę Dyrnę
i Piotra Karzełka oraz młodego pianistę
Karola Lucjana. Przeboje operetkowe
zawsze cieszą się dużą popularnością,
a znane wszystkim szlagiery miłośnicy
tej muzyki mogą słuchać bez końca, tym
bardziej, gdy w role kochanków wcieliła
się para atrakcyjnych młodych artystów
w efektownych, kilkakrotnie zmienianych strojach. Jednym z przebojów był
duet z operetki „Księżniczka Czardasza”,
więc gdy tenor zaśpiewał „Co się dzieje,
oszaleję niebo w sercu mam, jak mam
uwierzyć w to szczęście, nie wiem sam”,
coraz więcej par na widowni zaczęło się
przytulać, a ten rozkoszny nastrój udzielał
się wielu osobom. Na finał przypomniano
operetkę „Wesoła wdówka” piosenką
„Usta milczą dusza śpiewa”, którą powtórzono na bis, zgodnie z oczekiwaniami
publiczności, dziękującej za wzruszające wrażenia długotrwałymi oklaskami.
Podczas uroczego koncertu, okraszonego
miłosnymi uniesieniami, znikły chmury
i wyjrzało słońce.
Tekst i foto: Lidia Szkaradnik
Znamy jakość wody w Wiśle i dopływach na terenie Polany, ponieważ tam
od czerwca do sierpnia kontroluje się ją
pod kątem biologicznym i chemicznym.
Sanepid bada wodę w rzece na granicy
z miastem Wisłą oraz na wys. szkoły
i przy kładce wiszącej powyżej potoku
Jaszowiec, w potoku Dobka przy ujściu do
Wisły, w potoku Sucha Dobka przy ujściu
do potoku Dobka, w Suchym Potoku przy
ujściu do rzeki. Badania są finansowane
z Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,

sierpnia2019
2019r.r.		
18 sierpnia

BADANIA WODY
W POLANIE
kosztują 14 tys. zł, a autorem wniosku,
który poparli mieszkańcy dzielnicy Polana, jest Piotr Poznański, znany już jako
działacz Ustrońskiego Alarmu Smogowego. Zdaniem Poznańskiego takie badania
trzeba przeprowadzić, żeby poznać stan

wód na terenie miasta, a następnie wyeliminować źródła zanieczyszczeń.
Po zmianach prawa w 2011 r. Sanepid
już nie kontroluje obligatoryjnie miejsc
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
Robi to w ustanowionych formalnie kąpieliskach na zlecenie ich prowadzącego.
W Ustroniu nie ma kąpielisk, jednak
badania można zlecić, trzeba się jedynie
liczyć z kosztami.
Poniżej badania z Polany z końca
czerwca, dostępne na stronie miasta. (mn)
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Równica w Wiśle. Fot. Ł. Kopyciok

NASZE ZESPOŁY REPREZENTACYJNE

BYŁY JAK ZWYKLE REWELACYJNE!

W ostatnią niedzielę zakończył się 56. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Na tak prestiżowym festiwalu folkloru nie mogło zabraknąć
ustroniaków. Pięknie zaprezentowała się Estrada Ludowa „Czantoria” i Estrada Regionalna „Równica”.

TKB jest cyklicznym wydarzeniem,
będącym największą w kraju i jedną
z największych na świecie imprez folklorystycznych. Organizowany jest zawsze na przełomie wakacyjnych miesięcy,
a uczestniczyły w nim miejscowości takie jak: Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków
Podhalański, Oświęcim, Istebna, Ujsoły
i Jabłonków (Republika Czeska). Podczas
dziewięciu dni można było podziwiać
występy ponad stu zespołów i prawie
cztery tysiące artystów. W takim miejscu
nie mogło zabraknąć ustrońskich zespołów reprezentacyjnych, które zapraszane
są corocznie. W tym roku EL „Czantoria” koncertowała we wtorek, 30 lipca

w Wiśle, a ER „Równica” 2 sierpnia w
Makowie Podhalańskim i na finał tej
wielkiej imprezy, w niedzielę 4 sierpnia w
Wiśle. Oba zespoły są powszechnie znane
i kojarzone ze znakomitymi występami,
prezentując wiązanki pieśni ludowych
ziemi cieszyńskiej i Beskidu Śląskiego,
więc mają liczne grono wielbicieli, nie
tylko na naszym terenie, lecz również
w odległych miejscach, wszędzie tam
gdzie ich goszczono byli podziwiani i na
długo pozostaną w pamięci zauroczonych
miłośników pięknej muzyki regionalnej.
EL „Czantoria” występująca pod kierunkiem Danuty Zoń-Ciuk, rozpoczęła
koncert o godzinie 21.00, mimo to w wi-

„Czantoria” pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk w wiślańskim amfiteatrze.

Fot. Miasto Wisła

Na przedzie Wiktoria Kopyciok, jedna z solistek „Równicy”.

Fot. Ł. Kopyciok
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Widzowie nadzwyczaj cenią profesjonalizm
artystek „Czantorii”.
Fot. Miasto Wisła

ślańskim amfiteatrze było dużo wiernych
słuchaczy, którzy cierpliwie czekali na
ten jak zwykle znakomity przekaz kultury
regionu. Wyjątkowe wrażenie na widzach
zrobił „Ondraszek” z solówką Aleksandry
Sikory oraz „Hanuliczka”, którą w duecie
wykonały członkinie „Małej Czantorii” –
Zuzanna i Michalina Kiecoń. Wdzięczni
słuchacze nagrodzili chór długimi oklaskami.
ER „Równica” znana i podziwiana za
żywiołowe występy zawsze urzeka perfekcyjną choreografią oraz mistrzowskim
śpiewem i tańcem. Tak było również na
ostatnim TKB, gdzie publiczność nie
chciała się rozstać z zespołem i owacjom
na stojąco nie było końca. Najbardziej
zauroczyła widownię znana wszystkim
pieśń „Góralu, czy ci nie żal” w wykonaniu Tomka Nowaka, wiele pięknych solówek wyśpiewała również Wiktoria Raczek, a żywiołowy taniec „Karczmarka”,
w którym wystąpiły Aleksandra i Wiktoria
Kopyciok oraz Michał Cieślar i Kacper
Jakubiec również zachwycił miłośników
folkloru. ER „Równica” wystąpiła pod
kierunkiem choreografa i kierownika artystycznego zespołu Renaty Ciszewskiej,
która tak podsumowała Tydzień Kultury
Beskidzkiej: Jest to wielkie święto młodości, bo czy starsi czy młodzi wykonawcy,
każdy zawsze daje z siebie wszystko. Wtedy występ jest najważniejszy i zapomina
się o innych sprawach, nawet o wieku.
Ktokolwiek występuje stara się prezentować w sposób najpiękniejszy swoją małą
ojczyznę. Podobnie reaguje widownia
– z uczuciem i z wielkim wzruszeniem.
Lidia Szkaradnik
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Z ziemi biegł różaniec kolorowych ogników. To była broń maszynowa. Spojrzeli w dół. Nad Kielcami, gdzie powitał ich ogień
działek szybkostrzelnych, widać było na północnym horyzoncie
łunę, łunę jaskrawą wyraźnie odcinającą się na granicy nieba.
Janek był przerażony. Nie chciał patrzeć w tamta stronę. Nie
wierzył, że to płonie Warszawa. A jednak tak było. Nadleciał
nad miasto ze strony Raszyna. Wnętrze kabiny wypełniał gryzący
dym. Morze ognia rozlewało się wąwozami ulic. Biegały po nich
ciemne, ledwie dostrzegalne postacie. Z dachów strzelały karabiny maszynowe. Pociski uderzały w Halifax. Lecz on zmierzał
wprost na cmentarz żydowski. Tam wyznaczono miejsce zrzutu.
Zobaczyli cztery światła ustawione według planu. Była godzina
1:16. Samolot obniżył lot do siedmiuset stóp. Dziewięć potężnych
zasobników i dwanaście paczek, pełnych broni, amunicji i lekarstw
koziołkowało w powietrzu. Opadając na ziemię połamało kilka
krzewów.
– Ok. W celu – oznajmił bagażowy.
– Wyrywaj! Pełny gaz.
Ciężkie pociski mijały Halifaxa. Znów lecieli w dymie. Janek
skierował samolot na Starówkę. Leciał z maksymalna prędkością.
Byle dalej od miasta. O godz. 6.00 Janek zbliżał się do Brindisi...

KU CZCI LOTNIKA
Powyższy opis lotu z pomocą dla powstańców warszawskich,
który Janek Cholewa odbył w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944
roku, pochodzi z książki „Liberatorem do Polski” Tadeusza
Dytki. Takich lotów chorąży Cholewa odbył jeszcze siedem:
8, 9, 12, 13, 15 i 21 sierpnia oraz 13 września Liberatorem.

Dokładnie 75 lat później stanęli pod pomnikiem Janka Cholewy: córka lotnika Nelly oraz syn Karol z rodziną, przedstawiciele
Urzędu Miasta Ustroń: wiceburmistrz Dorota Fijak oraz Barbara
Niemczyk i Łukasz Sitek, a także harcerki i harcerze z 97. drużyny „Jaskółki spod Czantorii”, którą Jan Cholewa prowadził po
wojnie w Ustroniu oraz koledzy z Kuźni, jego jedynego zakładu
pracy. Harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj” zebranych przywitał
Karol Brudny, inicjator uroczystej zbiórki. Przypomniał burzliwe
losy Jana Cholewy:
– Urodził się w 1922 r. w rodzinie od pokoleń związanej z miejscową fabryką, podejmuje w niej pracę już w 15. roku życia. Realizując zamiłowanie lotnicze, buduje modele samolotów i szkoli
się na pilota szybowcowego w pobliskim Goleszowie. W czasie
kampanii wrześniowej przez Rumunię, Włochy i Francję dostaje
się do Anglii, gdzie zostaje wyszkolony na pilota bombowców. Od
1942 r. uczestniczy już w lotniczych akcjach bojowych, od 1944

Podczas zbiórki uczczono pamięć Jana Cholewy.

Fot. M. Niemiec

r. bierze udział w formacjach do zadań specjalnych, wykonując
m. in. 8 lotów dla powstańczej Warszawy. Łącznie ma na koncie
110 lotów bojowych, należy do rekordzistów w brytyjskich siłach
powietrznych. Czyny wojenne pilota Jana Cholewy honorują
uzyskane odznaczenia polskie: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militarii (nr 8469), czterokrotnie Krzyż Walecznych,
Polowy Znak Pilota (nr 12B8) oraz brytyjskie: Zaszczytny Krzyż
Lotniczy (Distinguished Flying Cross), a pośmiertnie także Krzyż
Powstania Warszawskiego. W 1947 r. wraca drogą morską przez
Gdańsk do Polski, do Ustronia, podejmuje przerwane mobilizacją
wrześniową zatrudnienie w Kuźni, w której pracował już do końca swojego życia. Do 1956 r. był prześladowany za przebyty na
Zachodzie żołnierski szlak. Podejmuje przerwaną czasem wojny,
a rozpoczętą w 12. roku życia, służbę harcerską z uwielbiającą go
młodzieżą 97. Drużyny Harcerskiej „Jaskółek spod Czantorii”.
Nie dbał o bytowe wygody i materialne przywileje, wspierał ze
swoich skromnych materialnych środków prowadzoną działalność organizacyjną swojej harcerskiej gromadki. Zaznane zło
czynionym przez siebie dobrem zwyciężał.
Karol Brudny zakończył słowami:
– Jednak czas wojny, setki godzin spędzonych za sterami samolotów i powojenna gehenna, której doświadczył w rodzinnym
kraju, spowodowały ciężką chorobę serca. Nieoczekiwanie dla
wszystkich zmarł 1 października 1966 roku po drugim zawale,
w wieku zaledwie 46 lat. Cześć jego pamięci! Chwała bohaterowi!
(dok. na str. 11)
31/2019/5/R

Przed Świętem Wojska Polskiego, które przypada w tym roku
w czwartek Gazeta Ustrońska ukaże się w środę 14 sierpnia.
31/2019/4/R
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RAPORT O STANIE MIASTA USTROŃ W ROKU 2018
(cd. z poprzednich numerów)

10. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Planowanie przestrzenne
W roku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 8,44 % powierzchni gminy. Obowiązujące
obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń przyjęte zostało Uchwałą Rady Miasta
Ustroń Nr XLII/449/2014 z dnia 27 marca 2014 r. i wskazało jeden
obszar, dla którego sporządzenie miejscowego planu było obowiązkowe - obszar strefy uzdrowiskowej A.
Dla tego terenu opracowany został plan i przyjęty Uchwałą Rady
Miasta Ustroń nr XVII/184/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11
maja 2016 r. poz. 2674. Stosownie do Uchwały Rady Miasta Ustroń
Nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmienionej Uchwałą
Rady Miasta Ustroń Nr XXX/357/2017 z dnia 28 września 2017 r.
trwają obecnie prace nad fragmentaryczną zmianą studium. W 2018
r. wydano 36 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły głównie budowy i przebudowy sieci
infrastruktury technicznej oraz wydano 222 decyzje o warunkach
zabudowy, w tym 7 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, 185 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 15 decyzji dotyczących zabudowy usługowej i 15
decyzji dotyczących innej zabudowy, ponadto wydano zaświadczenia
o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania oraz
wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ilości 494, a przeciętny czas oczekiwania na
decyzję o warunkach zabudowy to 2 - 3 miesiące.
Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2018

Drogi publiczne
W roku 2018 wykonano roboty remontowe i inwestycyjne na
drogach miejskich i powiatowych w ilości: 10 017 m2 i wartości
1.000.272 zł oraz wybudowano kładkę w ciągu potoku Gościradowiec o wartości: 288.806 zł.
Gospodarka wodno kanalizacyjna

W roku 2018 rozbudowano sieci wodociągowe wraz z przyłączami
o łącznej długości 3701 m, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej
z przyłączami o długości 1067 m wraz z odtworzeniem nawierzchni
asfaltowej o powierzchni 768 m2 .
Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków
W roku 2018 dostarczono i zamontowano kratę taśmowo-hakową
w budynku oczyszczalni ścieków w Ustroniu, pompę rotacyjną wraz
z falownikiem podającej przefermentowane osady do procesu odwadniania, opracowano dokument zabezpieczenia przed wybuchem
wraz z oceną zagrożenia wybuchem, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumentację techniczną dla zmiany lokalizacji stacji
zlewnej ścieków. Wartość powyższych zadań: 743.008 zł.

Oświetlenie uliczne

W roku 2018 wykonano linie oświetlenia zewnętrznego ulic o dł.
2367 m, zamontowano 88 opraw oświetleniowych. Wartość zrealizowanego oświetlenia ulicznego to kwota 433.636 zł.
Obiekty kubaturowe

W 2018 r. w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku
wykonano prace modernizacyjne o wartości 3.003.028 zł. Zakończono prace i oddano do użytkowania trybunę, boiska treningowe
o nawierzchni sztucznej (boisko małe), wykonano drogę wewnętrzną
od strony linii kolejowej, parking od ulicy Grażyńskiego wraz z infrastrukturą oświetleniową i kanalizacyjną oraz ogrodzenie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo rekreacyjnego za kwotę 3.567.152 zł.
11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Łącznie w zasobie miasta znajdowało się na dzień 1 stycznia
2018 r. 179 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 203 mieszkania. Zwiększenie się liczby tych mieszkań związany był z tym, że
w październiku 2018 r. został oddany do użytku nowo wybudowany
budynek z 24 lokalami wykonany za łączną kwotę 4.131.375 zł.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 37,0 m2,
a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 20,0 m2.
W 2018 r. oddano do użytkowania 24 mieszkania, znajdujące się w
zasobie gminy. Zasady przyznawania mieszkań były zgodne z zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Ustroń – Uchwała Nr XLVIII/519/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28.08.2014 r. Decyzje w tej sprawie były podejmowane
przez Burmistrza Miasta na podstawie opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej w składzie 7-osobowym.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania
będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 275.418,44 zł, a płatności dotyczyły 63 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dane te
przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkania
będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 160.156,37 zł, a płatności
dotyczyły 53 mieszkań.
W 2018 r. dokonano remontu 43 mieszkań, znajdujących się przy
ulicach: Cieszyńska V, VII, Chabrów 12, 9 Listopada 13, Konopnickiej 38, Krótkiej 11, 3 Maja 16, Lipowskiej 127, Papiernia 4. Przedmiotem remontów była: wymiana etażowych pieców c.o., wymiana
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, przebudowa
pieców kaflowych, remont kominów, remont podłóg, ścian, malowanie, wykonanie wentylacji oraz wymiana pokrycia dachów.
W 2018 r. w 27,6% mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było
toalet. W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę
141.105,07 zł, których beneficjentami były 143 osoby. Podstawą ich
przyznania było kryterium dochodowe oraz wydatki ponoszone na
utrzymanie lokalu. Kwota najniższego dodatku wynosiła 27,40 zł/m-c, zaś kwota najwyższego dodatku – 413,02 zł/m-c. Na początku
2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 45 osób, zaś pod
koniec 2018 r. było to 31 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił 2–3 lata. Czas czekiwania na mieszkanie
w latach poprzednich był porównywalny do roku 2018.
cdn

B I B L I O T E K A POLECA A U D I O B O O K I
Ludwik Jerzy Kern
„Nosorożce
w dorożce
i inne wiersze”

Niemal godzina znakomitej poezji w doskonałej interpretacji i oprawie muzycznej. Płyta przeznaczona dla
najmłodszych słuchaczy od
lat trzech. Zawiera 32 wiersze Ludwika Jerzego Kerna.
Sporo tu kotów, są oczywiście tytułowe nosorożce pomykające
dorożką, poznajemy dwa jeże, sowę, kruka, a nawet żyrafę, która odwiedziła fotografa, kawkę i pawie.... Jest ciepło, radośnie
i bardzo dowcipnie. Swoimi głosami czarują wyobraźnie słuchaczy Agnieszka Suchora i Krzysztof Kowalewski. Na okładce
„Nosorożców w dorożce...” zamieszczono hasło „Mądre bajki.
Czytają? Nie czytają? Może... posłuchają???”. Zapewniam, że
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propozycja jest przednia. A gdyby chciały też poczytać - do płyty dołączono mini zbiór wierszy
w prześwietnym opracowaniu
graficznym Grażki Lange.

Renata Piątkowska
„Opowiadania
do chichotania”

Długo oczekiwana kolejna
część przygód Tomka. Jak zwykle zabawne i pełne wdzięku
opowiadania o codziennych sprawach, które widziane oczyma
przedszkolaka nabierają nieoczekiwanych kolorów. Zakładanie
butów, wyprawa na basen czy gra w piłkę bywają niezwykle
emocjonujące, a rozważania o tym, co śni się psu, a co tacie,
i jak ukryć słodycze przed kolegą łakomczuchem albo plamę na
obrusie przed wzrokiem babci, prowadzą do wielu zabawnych
sytuacji. Dla dzieci w wieku 3-7 lat
8
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KU CZCI LOTNIKA
(dok. ze str. 9)

Karol Brudny podkreślił, jak wielkie znaczenie dla Cholewy
miały idee harcerskie, praca z młodzieżą i zbiórki, które organizowano również w mieszkaniu państwa Cholewów. A wtedy
odbywało się wspólne śpiewanie i nie mogło zabraknąć pieśni
„Płonie ognisko”. Zebrani bezbłędnie ją zaśpiewali, przywołując wspomnienia sprzed lat, a następnie zapalili znicze i złożyli
wiązanki kwiatów.
tekst i foto: Monika Niemiec

Uroczystość prowadził Karol Brudny.

Pomnik odsłonięto 8 listopada 1997 r., a powstał
z inicjatywy kombatantów,
przede wszystkim Stowarzyszenia Kombatantów
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na czele społecznego komitetu stanął Adam
Heczko. Projekt wykonał
Karol Kubala, a realizowała
go firma Romana Kubali.
Pomnik wykonany jest
z blachy połączonej nitami,
pośrodku umieszczone jest
śmigło. Po lewej stronie
śmigła widnieje popiersie
pilota Jana Cholewy natomiast po prawej wypisane
zostały jego odznaczenia
i ordery oraz oznaka pilota
- orzeł w locie trzymający
w dziobie złoty wieniec
laurowy.
W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięła udział
rodzina lotnika, oficjalne
delegacje w tym przedstawiciele wojsk lotniczych,
harcerstwa i mieszkańcy.

USTRONIU

Po naszymu...
Jako sie mocie w tyn letni lyniwy czas?
A czymu lyniwy? Wiadomo, ferie, tóż dookoła ludzie, kierzi tu
przijechali spoczywajóm i nic nie robióm całymi dniami. Szmatlóm sie tam a haw i chladajóm rozmaitych atrakcyji, a ponikiedy
okazyji coby cosik łacnij nabyć. Kaj wleziesz do sklepu to też ich
sporo widać. Podobno pinióndze szczyńścio nie dajóm, a dziepro
... zakupy.
My miejscowi mómy tu przeca fórt jakómsik robote, czy to kole
garców w kuchyni, dyć trzeja dómowników łodbyć, czy kole chałupy - w zogrodzie i łobejściu, ale jak tak to słóńce hycowało coroz
bardziyj, to człowiek by nejraczyj uciyk kansik do chłódka, łoto
baji do piwnice z gorczkym zimnej kiszki, abo maślónki. Teroski
na pore dni tyn hyc zelżoł i kapke deszcza spadło, a je to przeca
prowdziwe dobrodziejstwo dlo wszyckich. No, a wczasowicze
krziwo sie dziwajóm jak jyno pore kropli z nieba spadnie, bo radzi
prowie goli, w potarganych galatkach wystawiać sie do słóńca.
Ciekawo, żech je jak dłógo też ty podrzite, dziurawe galaty bydóm
jeszcze modne? A możne dłógo, bo je to dlo młodych praktyczne,
a widzym, że aji ponikiere emerytki w tych dziurach sie lubujóm.
Przijezdne, bo nasze by zaroski były wziynte na jynzyki.
Jeszcze niecały miesiónc bydzie u nas moc wczasowiczów, dyć
chcóm jak nejwiyncyj przeżyć, cosi inszego niż u siebie i coby
było potym co łopowiadać znómym jak już ferie minóm i wróci sie
do chałupy. Tóż je jich pełno na rozmaitych kóncertach, galach
biesiadnych, festiwalach, ale też we sklepach, kawiarniach, no
i pumału szpacyrujóm całymi rodzinami i liżóm wielucne kolorowe lody. Mie sie już łóńskigo roku zdało, na po co w cyntrum
Ustrónio telkownych lodziarni, a latoś jeszcze nowe powstały
na poczóntku sezónu. A jednakowoż isto każdo mo klijyntów, bo
ludzie widzóm, że w tym hycu je to nejlepszo ucieczka na mómynt
łod tej spiekoty. A ustróniocy też se nie żałujóm, bo przeca jyno
tyn co nie zno szmaku lodów nie tynskni za nimi w upalny dziyń.
Staro ustrónioczka

jedno. Najbardziej jednak warto zwrócić
uwagę na kamienną konstrukcję, ciągnącą
się tuż przed obiektywem fotografa. Jest to
cenny relikt przeszłości tego miejsca, czyli
umocniony brzeg nieistniejącej już odnogi kanału wodnego Młynówka, zwanej
Flössgraben, co oznacza rów do spławiania
drewna. Wypalano z niego węgiel drzewny
w zlokalizowanych wzdłuż obecnej ulicy
Parkowej mielerzach. Dziś Młynówka jest
skromnym potoczkiem, natomiast przed

laty stanowiła skomplikowany system
ujść i kanałów o różnym przeznaczeniu
gospodarczym, ciągnących się przez cały
kamieniec, co świetnie ilustrują stare
mapy katastralne. Przypomnijmy jeszcze,
że obecna siedziba Muzeum Ustrońskiego
powstała ok. 1800 r. jako budynek dyrekcji
huty „Klemensa”, a na przestrzeni wieków
kilkakrotnie była rozbudowywana i adaptowana dla nowych celów.
Alicja Michałek

W samym środku wakacji nadszedł czas
na prezentację uroczych, acz nieznanych
zdjęć naszego Muzeum, wykonanych co
najmniej przed 60 laty. Na tym ujęciu
widzimy budynek od strony wschodniej
i na pierwszy rzut oka dość trudno go
poznać. Wówczas, w lokalach po hutmistrzach, znajdowały się tutaj mieszkania
dla pracowników Kuźni, a także sale
lekcyjne sąsiedniego Technikum Kuźniczego. Co się zmieniło? Dziś nie ma
już obu wyjść, prowadzących do ogrodu na tyłach budynku. Dawniej każda
z mieszkających tu rodzin posiadała osobne drzwi wejściowe. Weranda po lewej
stronie została przerobiona na toaletę, zaś
za nieistniejącymi drzwiami po prawej
(po których pozostała łukowata wnęka,
widoczna od wewnątrz) znajdują się powierzchnie magazynowe. Z trzech drzew
na pierwszym planie pozostało już tylko
sierpnia 2019
2019 r.r. 		
18 sierpnia
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W wiślańskiej bibliotece otwarto bardzo interesującą wystawę pod nazwą: „Staro chałupina
ku ziemi się chyli... Dawna Wisła w grafice Bogusława Heczki“. W wernisażu wziął udział syn
Bogusława Kazimierz Heczko, ciepło o przyjacielu opowiadał Zbigniew Niemiec.
Zmarły w lutym 2018 roku wybitny ustroński twórca w latach 70. i 80. ub. wieku mieszkał
w Wiśle angażując się w życie kulturalne miasta. Współtworzył grupę plastyków „Brzimy“,
pełnił funkcję radnego, był przez kilka lat pracownikiem miejscowego Muzeum Beskidzkiego.
Z tego okresu pochodzi najwięcej grafik przedstawiających ginące budownictwo drewniane
wiślańskich górali. Na odwrocie wielu prac autor po latach zamieszczał adnotacje: „spłonęła“,
„rozebrany“, „zburzona“. Dziś ten zbiór grafik ma, obok walorów artystycznych, niebagatelne znaczenie historyczno-archiwalne. Wystawa czynna do 4 września. Warto obejrzeć.

STYLE STELLERÓW
Stefan Steller był synem nestora śląskiej grafiki, pochodzącego z Ustronia Pawła Stellera. Chociaż wybrał zawód architekta, to malarstwo pozostawało zawsze jego wielką
miłością i pasją – odziedziczoną po ojcu i początkowo pod jego okiem rozwijaną.

W Muzeum Zbiory Marii Skalickiej
można oglądać do końca 2019 roku jego
prace – akwarele i rysunki prezentowane
na wystawie p.t. „Moje wędrowanie...”. To
już druga wystawa twóczości tego artysty
prezentowana w muzeum na ustrońskich
Brzegach. Pierwsza, „Ikony i arabskie

impresje” Stefana Stellera, miała miejsce
w 2010 roku.
„Moje wędrowanie...” to zbiór prac,
udostępnionych przez rodzinę artysty, który obejmuje twórczość z różnych okresów
życia, przedstawiający ukochane Beskidy,
Polskę, a także bardziej egzotyczne, jak

ZABAWKI
W ZBIORACH

W muzeum na Brzegach zabawkami można
się bawić, a także je kupić.
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Specjalnie na czas wakacji otwarto w
Oddziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory
Marii Skalickiej” na Brzegach (ul. 3 Maja
68) atrakcyjną i pełną uroku wystawę
drewnianych, ekologicznych zabawek
istniejącej od 1934 roku firmy Tarnawa z
Wilkowic. Dla najmłodszych, ale również
ich rodziców, dziadków, opiekunów zabawa gwarantowana. Wystawa potrwa do 31
sierpnia. Muzeum czynne jest od wtorku
do piątku w godz. 9.00-16.00, a w soboty
od 11.00 do 16.00. Bilety wstępu kosztuje:
normalny – 5 zł, ulgowy – 4 zł, dorośli w
grupie powyżej 10 osób – 4 zł od osoby,
dzieci i młodzież w grupie powyżej 10
osób – 3 zł od osoby, bilet rodzinny (dla
2 dorosłych i 2 dzieci) – 12 zł, dzieci do
lat 6 – wstęp bezpłatny. Opłata za przewodnika – 25 zł za całą grupę.

W związku z Ustrońskimi Dożynkami i przemarszem korowodu
wystąpią utrudnienia w ruchu
drogowym w godz. 13.40-14.40
w niedzielę 18 sierpnia na ul.
Sportowej, Kuźniczej, Daszyńskiego, 3 Maja oraz Hutniczej.
Syria i Libia. Widać na nich doskonale
ewolucje jego stylu, początkowo łudząco
niemal podobnego do twórczości ojca,
później bardziej indywidualnego i klimat miejsc, do których Stefan Steller
zawędrował.
Wernisaż wystawy odbył się 6 lipca
i przyciągnął do Muzeum licznych gości.
Obecna była również rodzina artysty –
żona, córka i wnuczki. Córka Stefana
Stellera, Anita Steller-Duda, opowiadała
o twórczości i osobie ojca w sposób tak
ciekawy i osobisty, jak może to zrobić tylko osoba najbliższa. Natomiast wnuczka,
Dominika Duda, wystąpiła z koncertem
fortepianowym, a grane przez nią utwory
cieszyły uszy audytorium i dostarczały
wzruszeń, ponieważ część z nich grała
dziadkowi pod koniec jego życia.
Przy okazji wystawy Stefana Stellera do
stałej ekspozycji Zbiorów Marii Skalickiej
powróciły również grafiki Pawła Stellera,
odświeżone dzięki nowym ramom i pas-partu. Nowa stała wystawa jego twórczości prezentuje portrety (m.in. z nagrodzonej na Wystawie Światowej w Paryżu
w 1937 r. teki „Typy polskie”), również
do tej pory nie wystawiane. Ewa Depta
SPROSTOWANIE
W poprzednim tekście dotyczącym
wernisażu prac Stefana Stellera pt.
„Wspomnienia mają w sobie coś z tęsknoty i coś z łez” pojawiło się kilka nieścisłości. Przytoczone fakty z biografii
artysty – rozmowa z wnuczką i zesłanie
na Syberię – nie dotyczą Stefana Stellera, lecz jego ojca, Pawła. Również
wspomniany album to zbiór prac Pawła
Stellera. Za zaistniałe błędy serdecznie
przepraszamy.
81sierpnia
sierpnia2019
2019 r.

BŁATNIA
CZANTORIA
OSTRY
RÓWNICA
W sobotę zakończyła się tegoroczna edycja Międzynarodowego Cyklu Wyścigów
Uphill MTB Beskidy o Puchar Euroregionu
Śląsk Cieszyński, który rozpoczął się 20
lipca wjazdem z Brennej na Błatnią (dystans 7 km, przewyższenie 522 m), następnie 27 lipca z Wędryni w Czechach
na Wielką Czantorię (13 km, 790 m), 28
lipca z Bystrzycy również w Czechach na
Ostry (12 km, 580 m) i w końcu 3 sierpnia finał z Ustronia na Równicę (7 km,
496 m). W każdym wyścigu wzięło udział
od 50 do 100 kolarzy z Polski i Czech.

Jak łatwo obliczyć zawodnicy, którzy
zaliczyli wszystkie wydarzenia mieli
w nogach 39 km i 2.388 m przewyższenia.
Taki sukces odnotowały na swoim koncie
3 panie i 19 panów, a najlepszych z nich
odpowiednio w Ustroniu uhonorowano.
Wśród najwytrwalszych była reprezentantka Ustronia – piętnastoletnia Maria
Pawłowska (łączny czas 03:59:17,62).
Najlepsza z pań – Anna Kaczmarzyk z
Istebnej uzyskała czas 02:52:56,35. Najlepszemu z mężczyzn Patrykowi Mitrędze
z Brennej wjazd zajął w sumie 02:14:18,67.
Uroczyste zakończenie cyklu Uphill
MTB Beskidy miało miejsce na ustrońskim rynku. Na podium stawali zwycięzcy
poszczególnych kategorii i klasyfikacji
open, a wszystko w atmosferze sportowego święta, przy muzyce w wykonaniu Justyny Wojtuszewskiej i Mateusza Skalika
i z wieloma atrakcjami w tle. Były zabawy
i konkursy dla dzieci, prezentacje sprzętu
firm Yakima i Taurus oraz darmowe konsultacje serwisowe i porady, prezentacje
elektrycznych rowerów firmy Kreidler
oraz usług Kliniki Nieborowice. Mimo
tylu atrakcji najbardziej poruszającym
momentem była dekoracja zwycięzców.
Gratulował im m.in. prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia, twórca
cyklu MTB Beskidy Andrzej Nowiński.

Na trasie ostatniego wyścigu na Równicę nie zabrakło gospodarzy, którzy
zdobyli następujące miejsca w swoich
kategoriach:
K1 – 2. Maria Pawłowska (drużyna
CST 7R MTB Team), K2 – 2. Sylwia Kubala-Śliwka, M2 – 4. Piotr Kizinkiewicz,
7. Łukasz Firla (Firla Napiera), 12. Krystian Kubica, M3 – 7. Łukasz Szlązak (Tomazi Bike Team), 11. Rafał Płonka, 12. Sławomir Jurzykowski, M4 – 10. Mieczysław
Śliwka (Beskidy Bike Club), 11. Radosław
Pawłowski (Hard Bike Last Mohican),
M6 – 6. Tadeusz Spilok.
(mn)

Wyjątkowy puchar cyklu. Fot. Robert Dovičič

Dekoracja mistrzów miała uroczysty charakter, obecna była m.in. wiceburmistrz Ustronia Dorota Fijak, starosta Bystrzycy Roman Wróbel, starosta cieszyński Mieczysław Szczurek, radny
powiatowy Jan Poloczek. Na drugim stopniu podium Maria Pawłowska. Fot. Robert Dovičič

SKRZYDLATA
ZGUBA
Zguba, która w ostatnich dniach uciekła
z Parku Leśnych Niespodzianek to sokół,
który na co dzień uczestniczy w pokazach
ptaków drapieżnych. Zadaniem ptaka
podczas takiego pokazu jest wzniesienie
się jak najwyżej i zapikowanie w kierunku
sokolnika, który wabi zwierzę za pomocą
wabidła imitującego zdobycz, czyli kawałka skóry na długim pasku. Tym razem
sokół wzniósł się za wysoko i stracił kontakt wzrokowy z opiekunem, a następnie
prawdopodobnie spłoszony przez inne
dzikie ptactwo poleciał niżej do centrum
miasta. Złapanie ptaka nie byłoby problematyczne, ponieważ wszystkie one mają
sierpnia2019
2019r. r.		
18 sierpnia

Sylwia Kubala-Śliwka. Fot. Robert Dovičič

przyczepiony nadajnik, ale niefortunnie
ten akurat przestał działać. W związku z
tym w lokalnych mediach i na portalach
społecznościowych rozniosła się wieść o
poszukiwaniach sokoła. Aleksandra Lewandowska, która jest jedną z opiekunek
mieszkańców parku stwierdziła, że przez
kilka dni pracownicy mijali się z sokołem
na terenie Ustronia, ale dzięki deszczowej
pogodzie ptak nie odleciał dalej. W końcu
mieszkaniec zawiadomił pracowników, że
sokół przystanął na jego dachu i w taki
sposób ptak w końcu się odnalazł. Po
kilku dniach, paru fałszywych alarmach
i jednej nocnej ekspedycji do Dobki,
gdzie zamiast sokoła czekała pustówka,
gwiazda Parku jest już w domu. I jemu
i personelowi na jakiś czas z pewnością
wystarczy... wysokich lotów.
Na zdjęciu raróg Kiwi z Aleksnadrą
Lewandowską.
Karolina Francuz
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

10.08

Muszę mieć taką parasolkę!

OGŁOSZENIA DROBNE
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, 33 854-22-57.
www.komandor.pl
Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek
workowany. (33) 854-47-10.
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń,
ul. Rynek 3. (33)444-60-40.

Fot. L. Szkaradnik

Sprzedam bardzo tanio duży
owalny stylowy stół i rogową
kanapę. 609-147-364.
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.Tanio! 666-989-914.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
8-9.08				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
10-11.08 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 tel. 856-11-93
12-13.08			Lawenda						ul. Skoczowska 137		 tel. 855-10-14
14-15.08		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
16-17.08		 Pod Najadą						ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
18-19.08		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

12.00 XIV Mistrzostwa w Podawaniu Baraniny, rynek,
szczegóły na str. 2
10.08
14.30 Staruszek Grat – XIX Międzynarodowy Rajd
			
Pojazdów Zabytkowych, ul. Partyzantów, parking obok Rdzawych Diamentów, więcej obok
11.08
15.00 Charytatywny Bieg św. Dominika, kościół Dominikanów w Hermanicach, plakat na str. 12
15.08
10.30 Uroczystość patriotyczna z okazji Święta Wojska
			
Polskiego, szczegóły na str. 5
15.08
16.00 Koncert „Gdzie Biją Źródła”, amfiteatr
17.08
17.00 KlasaASkoczów: mecz KS Nierodzim Ustroń - LKS
			
Orzeł Zabłocie, stadion w Nierodzimiu
17.08
17.00 IV Liga Śląska: mecz KS Kuźnia Ustroń - KS Polonia
			
Łaziska Górne, stadion KS Kuźnia
16-18.08		
DNI USTRONIA I USTROŃSKIE DOŻYNKI
16.08		
Ustroński Torg, targowisko miejskie
17.08		
Międzynarodowa Wystawa Produktów Regio			
nalnych, rynek
17.08
19.30 29. Romantyczny Bieg Parami, start Karczma
Góralska, ul. Nadrzeczna
18.08
14.00 Korowód dożynkowy ulicami miasta, od ul.
Sportowej do ul. Hutniczej
15.00 Obrzęd Dożynkowy, amfiteatr
24.08
17.00 XXXII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklo			
rystyczny, amfiteatr

10 lat temu - 30.07.2009 r.
NOWY PREZES
Od 9 do 20 lipca Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe
„Czantoria”, zorganizowało obóz dla wychowanków klubu oraz
dla dzieci spoza jego barw. Obóz został opłacony ze środków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przez rodziców. Warto nadmienić, że 6 lipca w SRS „Czantoria”
zaszły zmiany na stanowisku prezesa – obecnie tę funkcję sprawuje
Zdzisław Brachaczek, który zastąpił Czesława Matuszyńskiego,
pozostającego dalej w zarządzie klubu.
ZDANIEM BURMISTRZA
Ustroń, jako miasto uzdrowiskowe, turystyczne, w dużej części
żyje i funkcjonuje dzięki kuracjuszom i turystom. Ten rok jest
specyficzny dla podróżujących Polaków. Trochę się to przesunęło
w czasie, ale po roku dotknął nas światowy kryzys. Osoby planujące wakacyjne wyjazdy stanęły przed dylematem, zagranica czy
Polska? Wiemy już, że sporo ludzi zdecydowało się na pozostanie
w kraju, co akurat dla Ustronia jest korzystnym zjawiskiem.
Do tej pory urlopowicze pojawiali się głównie w weekendy.
Właściciele obiektów turystycznych od dawna podkreślali, że
u nich sezon zaczyna się po wakacjach, kiedy organizowane są
konferencje, szkolenia, pobyty integracyjne pracowników firm.
Po raz pierwszy od kilku lat mamy turystów rodzinnych, którzy
zorganizowali sobie pobyty indywidualnie. Przyjechali do nas
nie na weekend, a na kilka dni, tydzień.
Wybrała: (lsz)
31/2019/6/R

Samochodem też nie pogardzę.
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Fot. L. Szkaradnik
8
1 sierpnia 2019 r.

31/2019/7/R

31/2019/1/O

KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM
Organizowany po raz XIX Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych w sobotę 10 sierpnia zawita do Ustronia. Tego dnia odwiedzi
także Cieszyn i Strumień. U nas uczestnicy tej widowiskowej imprezy zatrzymają się na godzinę (14.30-15.30) na parkingu przy ul.
Partyzantów naprzeciwko Muzeum Zabytkowych Motocykli "Rdzawe
Diamenty", gdzie będzie można podziwiać niezwykłe pojazdy i spotkać się z ich właścicielami.

Mat w dwóch posunięciach.

AKADEMII SZACHOWEJ

W. Suchta

Niewidomy szachista Arthur Mackenzie (1861-1905) skomponował wiele zadań szachowych. Raz wysłał swoje zadanie na
konkurs problemów szachowych i okazało się, że jego zadanie
miało identyczny klucz do rozwiązania problemu, jak inne zadanie
wysłane przez H. Lane'a. To co najbardziej zaskakujące to fakt,
że Lane był również niewidomy.

* * *

Najstarszym angielskim klubem szachowym jest Manchester
Chess Club, który rozpoczął swoją działalność w 1817 roku.

* * *

Nie taki dawny Ustroń, 2004 r.

Pierwszym czasopismem, które poświęcone było całkowicie
szachom było Le Palamede, założone przez La Boudonnais
w 1836 roku. Najstarszym czasopismem wydawanym do dziś
jest niemiecki Deutsche Schachzeitung, założony w 1846 roku.

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) prosi o jałmużnę, 8) pod Czantorią
i Równicą położony, 9) teren ćwiczeń wojskowych,
10) chroniona roślina górska, 12) ma czasami wielkie oczy,
14) pisemne opracowanie zagadnienia, 15) drzewo liściaste
do przytulania, 16) skoczny taniec ludowy, 19) przydatny
na wycieczce, 22) oryginalne imię żeńskie, 23) ręczny do
pomiaru czasu, 24) Franciszek zdrobniale.
PIONOWO: 2) rodzaj ciastka, 3) bydło na łące,
4) kuzynka łasicy, 5) amerykańskie województwo, 6) czas
wyboru papieża, 7) szczegółowe dane, 11) rodzaj ustroju
państwowego, 13) poważne kłopoty, 17) indyjskie złotówki, 18) odpustowe stoisko, 20) z niej benzyna, 21) na
podsypki w ogrodzie.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 16 sierpnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 29

DNI USTRONIA BLISKO
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Franciszek Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska. Zapraszamy do redakcji.
sierpnia 2019
2019 r.r. 		
18 sierpnia

* 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.
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LIGĘ CZAS ZACZĄĆ

Kibice już nie mogą się doczekać ligi. Na razie dopingowali na sparingach.

Fot. KS Kuźnia

POGROM NA

IV LIGA ŚLĄSKA

sezon 2019/2020 runda jesienna
10.08
17.08
24.08
31.08
07.09
15.09
21.09
28.09
05.10
12.10
19.10
26.10
02.11
09.11
16.11

KP Beskid Skoczów		
KS Kuźnia Ustroń			
GKS Radziechowy-Wieprz		
KS Kuźnia Ustroń			
Odra Wodzisław Śl.		
GKS Tychy II			
KS Kuźnia Ustroń			
MRKS Cz-Dziedzice		
KS Kuźnia Ustroń			
LKS Czaniec			
KS Kuźnia Ustroń			
APN Odra Wodzisław Śląski		
KS Kuźnia Ustroń			
LKS Wilki Wilcza			
KS Kuźnia Ustroń			

KS Kuźnia Ustroń		
KS Polonia Łaziska Górne
KS Kuźnia Ustroń		
LKS Unia Książenice
KS Kuźnia Ustroń		
KS Kuźnia Ustroń		
KS Decor Bełk		
KS Kuźnia Ustroń		
LKS Goczałkowice Zdrój
KS Kuźnia Ustroń		
TS Podbeskidzie B-B II
KS Kuźnia Ustroń		
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Kuźnia Ustroń		
KS Spójnia Landek

17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
11:00
16:00
16:00
15:00
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00
13:30

KLASA A SKOCZÓW

sezon 2019/2020 runda jesienna
11.08
17.08
25.08
31.08
08.09
14.09
22.09
28.09
05.10
13.10
19.10
26.10

LKS Strażak Pielgrzymowice
KS Nierodzim Ustroń		
LKS Olza Pogwizdów		
KS Nierodzim Ustroń		
LKS Victoria Hażlach		
KS Nierodzim Ustroń		
LKS Beskid Brenna		
KS Nierodzim Ustroń		
KS Nierodzim Ustroń		
LKS Iskra Iskrzyczyn		
KS Nierodzim Ustroń		
LKS Błyskawica Kończyce Wielkie

KS Nierodzim Ustroń
LKS Orzeł Zabłocie
KS Nierodzim Ustroń
UKS APN Góral Istebna
KS Nierodzim Ustroń
LKS Błękitni Pierściec
KS Nierodzim Ustroń
LKS Kończyce Małe
LKS Zryw Bąków		
KS Nierodzim Ustroń
KP Beskid Skoczów II
KS Nierodzim Ustroń

Piłkarze Kuźni Ustroń są już na ostatniej
prostej przygotowań do nadchodzącego
sezonu. Do tej pory podopieczni trenera
Mateusza Żebrowskiego rozegrali dwa
mecze sparingowe, w których zanotowali
jedną porażkę (4:1 z Rekordem Bielsko-Biała) oraz jeden remis (1:1 z Pniówkiem
Pawłowice). W środę 31 lipca rozegrany
został sparing numer trzy, a formę ustrońskich zawodników sprawdziły Szombierki
Bytom, czyli Mistrz Polski z 1980 roku.
Po pierwszej połowie tego spotkania
w lepszej sytuacji byli przyjezdni, którzy prowadzili różnicą dwóch bramek.
Popularni „Zieloni” po przerwie dołożyli
jeszcze trzy trafienia i ostatecznie triumfowali 5:0. Kuźnia Ustroń pierwszy mecz
ligowy rozegra 10 sierpnia, a ich rywalem
w derbowym starciu będzie Beskid Skoczów, który do IV ligi powrócił po rocznej
przerwie.
(AC)
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17:00
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INAUGURACJĘ
KS Nierodzim - Pogórze
Podczas pierwszego weekendu sierpnia
sezon ligowy zainaugurowała Skoczowska A Klasa, w której beniaminkiem jest
KS Nierodzim. Trener Rafał Dudela wraz
ze swoimi podopiecznymi w pierwszej
kolejce mierzył się z zespołem z Pogórza, który w ubiegłym sezonie rozgrywki
ligowe zakończył na wysokiej czwartej
pozycji, i to właśnie gości należało postrzegać w roli faworyta. Jako pierwszy na
listę strzelców wpisał się Łukasz Strach,
który pokonał bramkarza Nierodzimia
w dwunastej minucie spotkania. Dziesięć
minut później Szymona Dudę uderzeniem
z rzutu wolnego pokonał Daniel Macura,
a jeszcze przed przerwą trzecią bramkę dla
przyjezdnych zdobył Michał Czakon. Napastnik Pogórza prawdziwy popis swych
strzeleckich umiejętności dał po przerwie,
kiedy to w ciągu trzech minut zdobył trzy
bramki! Kolejną bramkę zdobył Łukasz
Pszczółka, a siedem minut przed końcem wynik spotkania na 8:0 ustalił Marcin Pagieła. W następnej kolejce zespół
z Nierodzimia uda się do Pielgrzymowic,
gdzie o pierwsze ligowe punkty powalczy
ze Strażakiem.
KS Nierodzim wystąpił w składzie: Szymon Duda (od 75 minuty Karol Kłósko)
– Mateusz Cieślar, Szymon Górnik, Patryk
Zbijowski (od 80 minuty Andrzej Kamela), Daniel Strach, Daniel Ciemała (od 46
minuty Szymon Waraczewski), Krzysztof
Słowiński, Szymon Danel (od 60 minuty
Jacek Czyż), Sylwester Makarski (od 80
minuty Mateusz Janica), Daniel Mężydło,
Marcin Czyż.
Arkadiusz Czapek
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