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Stowarzyszenie „Ustrońskie Dożynki” 
podjęło decyzję, że nie zorganizuje w tym 
roku dożynek. Mieszkańcy są zawiedzeni 
i trudno im się dziwić, jednak trzeba usza-
nować niełatwą, ale zdroworozsądkową 
decyzję organizatorów ustrońskiego świę-
ta plonów, bo do czasu pandemii dzięki ich 
społecznej pracy, wysiłkowi, poświęceniu 
prywatnego czasu przeżyliśmy wiele 
pięknych chwil. 

ATRAKCJE
BEZ DOŻYNEK

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 30 września br. Po-
nieważ niewiele czasu pozostało aby się spisać Gminne Biuro Spisowe w Ustroniu za-
prasza osoby, które nie spełniły jeszcze swojego obowiązku spisania się, do skorzystania 
z bezpłatnej pomocy rachmistrza w dniach:

14 sierpnia (sobota)   godz. 9.00–13.00  OSP Polana
14 sierpnia (sobota)   godz. 13.00–16.00  OSP Nierodzim
15 sierpnia (niedziela)   godz. 9.00–16.00  Parafia NMB Królowej 
          Polski w Hermanicach (Dominikanie)
16 sierpnia (poniedziałek)  godz. 15.00–18.00  Urząd Miasta
19 sierpnia (czwartek)   godz. 14.00–18.00  Urząd Miasta
21 sierpnia (sobota)   godz. 9.00–13.00  OSP Lipowiec
23 sierpnia (poniedziałek)  godz. 10.00–13.00  Urząd Miasta
Zainteresowani proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego i posiadanie nu-

merów PESEL osób wspólnie zamieszkujących.          Koordynator GBS Alicja Żyła

SPISZ SIĘ W SWOJEJ DZIELNICY
Do tej pory spisało się niecałe 50 procent mieszkańców Ustronia, a czasu zostało 
coraz mniej. Gminne Biuro Spisowe zorganizowało punkty w dzielnicach miasta, 
gdzie będzie się można spisać blisko domu i z pomocą rachmistrzów.              (mn)

Nie czekaj do 30 września – na samospis 
internetowy lub na infolinii masz czas tylko 
do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz!

(cd. na str. 6)

NOWE MIEJSCE 
NA MAPIE MIASTA

Przez wiele miesięcy w mieście panowała cisza. Zamknięte restauracje, bary i knajpy 
nie mogły gościć klientów, a w wieczornej panoramie brakowało blasku uzdrowisko-
wej dzielnicy Zawodzie. Całe szczęście, wraz z poprawą sytuacji epidemiologicznej 
do miasta powróciło życie. Tłumnie zaczęli także odwiedzać je turyści, a do części 
sanatoryjnej przyjechali kuracjusze. Czytaj dalej na str. 8.

Fot. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”

KONCEPCJA
NIE DO

PRZYJĘCIA

(cd. na str. 4)

W środę 4 sierpnia w strażnicy OSP Po-
lana odbyło się spotkanie mieszkańców, 
na którym zaprezentowano koncepcję 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 
na terenie Ustronia, przygotowaną przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowi-
cach. 
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Na przełomie lipca i sierpnia 
odbyła się 23. edycja Festiwa-
lu „Kino na Granicy”. Filmy 
wyświetlano po obu stronach 
Olzy. Było też kino plenerowe 
na cieszyńskim rynku. 

Gmina Strumień od dwóch 
lat ma nowego partnera zagra-
nicznego. To słowackie mia-
sto Bytča. Kontakt nawiązano, 

żeby zrealizować wspólnie mi-
kroprojekt dotyczący rozwoju 
turystyki na polsko-słowackim 
pograniczu. 

Zmiana na stanowisku za-
stępcy wójta gminy Istebna. 
Ryszard Macura objął posa-
dę dyrektora Wojewódzkiego 
Centrum Pediatrii na Kuba-
lonce. Jego fotel w gminie 
zajął Łukasz Małysz, dotąd 
specjalista w Referacie Finan-
sowym Urzędu Gminy Istebna. 
Wcześniej był zastępcą skarb-
nika w Wiśle.  

W gminie Dębowiec przy-
znano doroczne nagrody „Laur 
Dębowego Liścia”. Laurea-
tami zostali: Grażyna i Jerzy 
Gluzowie, Jerzy Smelik, Wła-
dysław Poloczek, Julia Figura, 

Irena Bączek, Karol Dziadek, 
Andrzej Kaczmarczyk, Paweł 
Zawada i Bolesław Ciemała.

Jeżeli ktoś wybiera się te-
raz na Słowację, to powinien 
wiedzieć, że do 31 sierpnia 
wyłączony jest z ruchu od-
cinek autostrady D3 Zwar-
doń – Svrčinovec. Pojazdy 
do 7,5 tony od Zwardonia, są 
kierowane na drogę krajową 
nr 12 przez Skalité, Čierne 
i Svrčinovec. 

Cały czas aktywne w cie-
szyńskim regionie są bobry. 
Obecność tych zwierzaków 
można zaobserwować m.in. 
na brzegach Wisły w Skoczo-
wie, Ustroniu i Wiśle oraz nad 
Piotrówką w Kończycach i nad 
Olzą w Cieszynie.

Paweł Wąsek (WSS Wi-
sła) reprezentował Polskę w 
konkursie Letniej Grand Prix 
w skokach narciarskich. Ry-
walizowano we francuskim 
Courchevel. Skoczek z Ustro-
nia zajął 34. miejsce w pierw-
szej serii, co nie dało mu awan-
su do zawodów finałowych. W 
generalce LGP Paweł jest 28. 

Po rocznej przerwie do Ja-
worza wrócił turniej tenisowy 
Beskid Cup. 15. edycja tej 
imprezy potrwa do 12 sierpnia 
na kortach SPA Hotel Jawor. 
W akcji można zobaczyć m.in. 
Jana Englerta, Krzysztofa Han-
ke, Wojciecha Dąbrowskiego 
i Annę Guzik-Tylka. Artyści 
walczą o Puchar Banku BNP 
Paribas i Puchar Prezydenta 
miasta Bielska-Biała.      (nik)
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Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. 
Rada Miasta Ustroń podjęła Uchwałę Nr XXV/354/2021  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zgodnie z ww. 
uchwałą zwalnia się przedsiębiorców w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.  
z 2021, poz. 162) będących podatnikami podatku od nieruchomo-
ści: gruntów, budynków oraz budowli lub ich części, związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Szczegółowe informacje odnośnie zwolnienia można uzyskać 
na stronie www.miasto.ustron.pl w zakładce „Podatki i opłaty 
lokalne” lub w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie 
Miasta Ustroń (tel. 33 8579 311). 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

WYCIECZKI Z BUTA I NA KOLE

*  *  *

Już po raz piąty w wakacyjny weekend 14 i 15 sierpnia 
w Parku Kuracyjnym odbędzie się Międzynarodowa Wystawa 
Produktów Regionalnych. Swoje produkty zaprezentują ręko-
dzielnicy i przedsiębiorcy nie tylko z naszego regionu, ale również 
z Czech i Słowacji. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających  
w sobotę 14 sierpnia już od godz. 9.00.

PROGRAM WYSTAWY: 
– uroczyste otwarcie, 
– degustacja regionalnych produktów spożywczych i napojów, 
– promocyjna sprzedaż produktów regionalnych i rękodzieła, 

prezentacje rękodzielnicze, 
– konkursy (na najlepszy regionalny produkt spożywczy, na 

najciekawszy produkt regionalny),
– koncerty zespołów regionalnych, 
– uroczystość zamknięcia wystawy i ogłoszenie wyników kon-

kursów – sobota 14 sierpnia godz. 18.00.
Kontakt do organizatorów: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i 

Turystyki w Ustroniu, tel. 33 857 93 28, mail: promocja@ustron.pl
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, Miejska Infor-

macja Turystyczna, tel. 33 854 26 53, mail: informacja@ustron.pl
ZGŁOSZENIA: wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy wy-

syłać na adres informacja@ustron.pl

KONKURSY I KONCERTY 
NA PIĄTEJ WYSTAWIE

 PRODUKTÓW REGIONALNYCH

Zadzwoniła do nas czytelniczka, która powiedziała, że nie wie, co 
to znaczy „Z buta i na kole”. Tak to się dzieje, że niektóre zwroty 
potoczne, gwarowe wchodzą do języka oficjalnego i zapominamy, 
że ktoś może ich nie rozumieć. Wyjaśniamy więc, że sformułowanie 
„z buta” pochodzi ze slangu młodzieżowego i oznacza „na piechotę”. 
Można też potraktować kogoś „z buta”, czyli brutalnie, ale akurat 
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, organizator wycieczek 
„Z buta i na kole" traktuje ich uczestników z wielką życzliwością. 
Określenie „na kole”oznacza w nazwie cyklu wycieczek „na ro-
werze”. Na kole można też jechać blisko za poprzedzającym nas 
bezpośrednio rowerzystą, czyli „siedzieć mu na kole” i dzięki temu 
zaoszczędzić sporo energii. Tak się oczywiście nie jeździ na zapo-
wiadanych przez nas wycieczkach, bo służą one rekreacji. Po czesku 
rower to „jízdní kolo”, koło na rower mówią też Ślązacy.               (mn)

14 sierpnia (sobota)
WYCIECZKA ROWEROWA 

Z PRZEWODNIKIEM DO OCHAB
– zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku 

o godzinie 9.50
– start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
– trasa wycieczki: Bładnice – Iskrzyczyn – Simoradz – Ochaby
– Kiczyce – Skoczów
– powrót do Ustronia na Rynek – koniec wycieczki
– orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3,5-4 godziny,  

dystans ok. 43 km
15 sierpnia (niedziela)

WYCIECZKA ROWEROWA 
Z PRZEWODNIKIEM NA JELENICĘ (NIESPODZIANKA)

– zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku 
o godzinie 9.50

– start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
– trasa wycieczki: Górki Wielkie – Skoczów – Bładnice – Go-

dziszów – Kozakowice – Cisownica – Na Łazie – Jelenica
– powrót na Rynek – koniec wycieczki
– orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3-3,5 godziny, dy-

stans ok. 35 km.

2020 r.

ZWOLNIENIE Z PODATKU  
OD NIERUCHOMOŚCI W 2021 r.
DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
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*   *   *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

32/2021/1/R

KRONIKA MIEJSKA 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

Oddział Muzeum Ustrońskiego - Zbiory Marii Skalickiej ser-
decznie zaprasza na warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku od 
6 do 9 lat, które odbywać się będą w dniach od 23 do 27 sierpnia  
w godz. 14.00-16.00. Zajęcia poprowadzi Karolina Fojcik-Pustel-
nik, cena 150 zł od osoby za 5 dni. Zapisy pod nr tel. 600504638 
lub 33 854 2996. Więcej informacji na www.muzeum.ustron.pl

*   *   *

SZCZEPIENIE U DOMINIKANÓW
W niedzielę, 15 sierpnia przy kościele Dominkanów 

w Hermanicach będzie działać mobilny punkt szczepień przeciw 
COVID-19. Będzie można skorzystać i zaszczepić się jedno-
dawkową szczepionką Johnson & Johnson lub dwudawkową 
szczepionką Pfizer. Nie trzeba się rejestrować ani zapisywać na 
szczepienia, wystarczy przyjść z dowodem osobistym.  W związku 
z trwającą epidemią i brakiem skutecznego lekarstwa apelujemy 
o poddawanie się szczepieniom dla dobra całej społeczności. 
Osoby po szczepieniu prosimy o zapisanie się w zakrystii lub 
poprzez internet na listę stałych uczestników liturgii. Mając 
w pamięci osoby zmarłe na koronawirusa z naszej parafii i naszego 
miasta i tych, którzy bardzo ciężko przechodzili zakażenie, zachę-
camy do szczepienia się przeciw Covid.  Ojcowie Dominikanie

Przewodniczący Rady Osiedla Polana Roman Zorychta wraz z 
Zarządem Osiedla Polana zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na spotkanie, na którym powołane zostanie Stowarzyszenie, 
którego głównym celem będzie walka o bezpieczną obwodnicę 
Ustronia, w związku z jej planowaną rozbudową na odcinku od 
ul. Cieszyńskiej do Wisły Obłaziec. 

Spotkanie odbędzie się w Strażnicy OSP Polana w piątek, 20 
sierpnia o godzinie 18.00.

POWSTANIE STOWARZYSZENIE
DLA BEZPIECZEŃSTWA NA DW941

*   *   *

Fundacja Oddychaj Beskidami oraz Miasto Ustroń zapraszają 
na spotkanie  z mieszkańcami Ustronia, które odbędzie się  31 
sierpnia o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury „Prażaków-
ka”. Podczas spotkania zostaną przybliżone założenia programu 
Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez konsultantów Fundacji. 

PRZYBLIŻĄ PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

SPACER HISTORYCZNY
DO DOLINY GOŚCIRADOWCA

W środę 18 sierpnia odbędzie się spacer historyczny do doliny 
Gościradowca na Zawodziu – szlakiem pierwszych letników. 

Zbiórka o godz. 16.30 na rynku przed ratuszem, start o godz. 
16.40. Spacer poprowadzi Bożena Kubień. Czas trwania: ok. 
30-45 min. Udział w spacerze jest bezpłatny.

Sława doliny Gościradowca sięga drugiej połowy XIX wieku. 
Niegdyś był to kultowy zakątek Ustronia, okrzyknięty mianem 
letniego salonu uzdrowiska. Tam znajduje się źródło Żelaziste, 
odkryte w 1884 r., którego woda uważana była dawniej za leczni-
czą. Niepowtarzalny klimat tej okolicy stworzyła zaś sama natura 
oraz szum licznych wodospadów, dzięki czemu przyjęto nazywać 
ją „ustrońską świątynią dumania”. By poznać dzieje doliny Goś-
ciradowca zapraszamy na przechadzkę w to wyjątkowe miejsce. 
Na łatwej do przebycia trasie, przebiegającej przez centrum 
miasta w kierunku dzielnicy Zawodzie, podziwiać można także 
wille wzniesione na początku XX wieku, a przede wszystkim 
w okresie międzywojennym, kiedy to trwała dobra passa Ustronia 
jako miejscowości turystycznej i sportowej.

Fot. Tadeusz Kubisz, ok. 1935 r.

*   *   *
WERSJA CYFROWA TAŃSZA

Zapraszamy do zakupu cyfrowego wydania Gazety Ustrońskiej. 
Wystarczy przysłać maila: gazeta@ustron.pl, zapłacić 20,05 zł za 
10 wydań i w czwartek rano gazeta jest już w skrzynce odbiorczej.

WARSZTATY U SKALICKIEJ
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KONCEPCJA NIE DO PRZYJĘCIA
(cd. ze str. 1)

Na liście obecności znalazło się 49 nazwisk. Jaka będzie frekwencja na zebraniu założycielskim stowarzyszenia, którego głównym celem ma 
być walka o bezpieczeństwo na DW941? Zebranie odbędzie się 20 sierpnia o godz. 18 w strażnicy OSP Polana.                            Fot. M. Niemiec

Zebranie rozpoczął przewodniczący 
Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta 
i przywitał mieszkańców. Wśród nich 
byli: prezes Kolei Linowej „Czantoria” 
Zbigniew Kufrej, nadleśniczy Nadleś-
nictwa Ustroń Sławomir Kohut, prezes 
Fundacji „Oddychaj Beskidami” Michał 
Kubok, wiceprezes Fundacji Dobrego 
Pasterza Włodzimierz Chmielewski, prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla Zawodzie 
Barbara Staniek-Siekierka, przewodni-
czący Zarządu Osiedla Poniwiec Sławo-
mir Zwardoń, prezes OSP Polana Michał 
Budniok, który gościł zebranych w straż-
nicy, a także radni: przewodniczący Ko-
misji Infrastruktury Rady Miasta Ustroń 
Aleksander Poniatowski, Sławomir Hara-
tyk, Piotr Roman, Roman Siwiec, Paweł 
Sztefek. Współorganizatorem spotkania 
był radny Damian Ryszawy.

Założenia projektowe wstępnego pro-
jektu rozbudowy i budowy nowego śladu 
DW941, podzielonego na 3 odcinki: 
A. Odcinek 1 w Ustroniu - od ul. Cieszyń-
skiej do ul. 3 Maja droga dwujezdniowa: 
czteropasowa z przebudową lub zamknię-
ciem istniejących skrzyżowań; Szerokość: 
jezdni 4x3,5 m, pas dzielący 6 m, pobocza 
min. 2,25 m; B. Odcinek 2 w Ustroniu - od 
ul. 3 Maja do ul. Wiślańskiej droga jedno-
jezdniowa, trzypasowa z przebudową lub 
zamknięciem istniejących skrzyżowań, 
szerokość: jezdni 3x3,5 m, pobocza min. 
1,75 m; C. Odcinek 3 w Wiśle budowa 
drogi po nowym śladzie poza terenami 
zabudowanymi od ul. Wiślańskiej do ul. 
Ustrońskiej (okolice skrzyżowania z ul. 
Gahura przed mostem na Wiśle). 

Na zebraniu skupiono się na odcinkach 
na terenie Ustronia. Dr Marcin Staniek 
omówił po kolei zmiany na skrzyżo-
waniach dróg powiatowych i miejskich 
z drogą wojewódzką. Na skrzyżowaniu 
z ul. Cieszyńską ma nastąpić rozbudo-
wa wlotu południowego z budowa pasa 
o pełnej szerokości dla lewoskrętów oraz 
pasem dzielącym o szer. 2,5 m na skrzy-
żowaniu. Na skrzyżowaniu z ul. A. Brody 
przebudowany zostanie wlot północny 
poprzez zastosowanie pasa o pełnej sze-
rokości dla lewoskrętów oraz pasa dzie-
lącego o szer. 2,5 m, a także rozbudowa 
wlotu południowego o lewoskręt. Tam 
też rozpocznie się budowa drugiej jezdni.

Wstępny projekt zakłada zamknięcie 
skrzyżowania z ul. Myśliwską. Obsługa 
komunikacji od strony wschodniej po-
przez dodatkową jezdnię projektowaną 
wzdłuż drogi do ul. Jelenica, nad którą 
wybudowane zostaną dodatkowe wiaduk-
ty. Zakładane jest zamknięcie skrzyżowa-
nia z ul. Wierzbową, obsługa od strony 
wschodniej poprzez budowę drogi do ul. 
Asnyka, obsługa strony zachodniej po-
przez dodatkową jezdnię do ul. Jelenica. 
Przebudowa skrzyżowania z ul. Drozdów 
ma polegać na budowie pasów dla rela-
cji lewoskrętnych. Dalej zaplanowano 
zamknięcie skrzyżowania z ul. Lipową, 
obsługa strony zachodniej poprzez ul. 
Dębową do ul. Akacjowej. Przebudowana 
ma być też ul. Akacjowa poprzez budowę 
pasów dla relacji lewoskrętnych, nad 
potokiem Poniwiec powstanie most. Przy 
przebudowie skrzyżowania z ul. 3 Maja 
wlot wschodni: droga boczna podłączona 
tylko na prawoskręty, relacja w kierunku 

Do zaprezentowania koncepcji przebudowy 
DW941 autorstwa Zarządu Dróg Wojewódz-
kich zaproszono dr. hab. inż. Marcina Stańka, 
prof. Politechniki Śląskiej Katedry Systemów 
Transportowych. W opracowaniu stanowiska 
Zarządu Osiedla i grupy radnych pomagał mgr 
inż. Tomasz Zorychta, wieloletni pracownik 
firmy Skanska oraz mgr inż. Jacek Herman, 
dyrektor oddziału firmy Eurovia. 

południowym realizowana poprzez ul. 
Akacjową. Wlot zachodni: zmiana lokali-
zacji podłączenia do drogi wojewódzkiej, 
łącznik do istniejącej drogi projektowany 
w nowym śladzie. W Polanie zjazd na 
pole namiotowe tylko prawoskręty, przej-
ście pod drogą wojewódzką bez zmian, 
utrzymanie zjazdu na stację paliw, ale 
skrzyżowanie z ul. 3 Maja i Wczasową 

przebudowane poprzez budowę pasów 
dla relacji skrętnych wraz z utrzymaniem 
sterowania sygnalizacja świetlną. Nastąpi 
zamknięcie skrzyżowania z ul. Pod Grapą. 
Zostanie ona przeprowadzona na stronę 
wschodnią poprzez wiadukt i połączona 
z ul. Wiślańską. 

W trakcie prezentacji mieszkańcy zada-
wali pytania, dyskutowano też w mniej-
szych grupach po zakończeniu części 
oficjalnej. Jakie uwagi do koncepcji mają 
inicjatorzy spotkania i powołania stowa-
rzyszenia na rzecz bezpieczeństwa na 
drodze DW941, jakie niesie z sobą konse-
kwencje i jakie są szanse na jej realizację 
napiszemy w kolejnym numerze. 

Monika Niemiec
Przykład zmian, które chce wprowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przebudowa skrzy-
żowania z ul. Drozdów, zamknięcie skrzyżowania z ul. Lipową, budowa dodatkowej drogi.
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Karol Brudny opowiedział o bohaterskich czynach Jana Cholewy.                Fot. M. Niemiec

MAŁY JANEK DOCENIONY

To był deszczowy dzień, ale punktual-
nie o godz. 12.00 rozbrzmiał z głośników 
„Hymn lotników Polskich”, a następnie 
Karol Brudny przywitał uczestników uro-
czystości, członków rodziny Jana Chole-
wy, jego córkę Nelly i synową, wicebur-
mistrz Dorotę Fijak, harcerzy z drużyny 
„Jaskółki spod Czantorii”, której Mały 
Janek był drużynowym oraz kolegów 
i przyjaciół lotnika, zrzeszonych obecnie 
w Stowarzyszeniu Miłośników Kuźni 
Ustroń. 

Prowadzący przypomniał bohaterskie 
czyny Jana Cholewy: 

– 77 lat, 10 godzin i 54 minuty temu 
Halifax dowodzony przez Janka (tak 
nazywano zdrobnionym imieniem bo-
haterskiego pilota RAF Jana Cholewę) 
dokonał pierwszego zrzutu dla walczącej 
w powstaniu Warszawy. Towarzyszy-
ły mu wtedy dwie inne polskie załogi 
z Halifaxa i Liberatora. Halifax Janka wy-
startował do lotu w dniu 3 sierpnia 1944 
roku, z włoskiej miejscowości Brindizi, 
o godzinie 21.15. Dowiózł na miejsce 
zrzutu (cmentarz żydowski w Warsza-
wie), w przestrzeni bagażowej na bomby, 
9 dużych pojemników z bronią, amunicją 

i lekarstwami. Pierwszego zrzutu po-
mocowego Załoga dokonała w dniu 
5 sierpnia 1944 roku o godzinie 1.06. Zaś, 
dokładnie 77 lat temu, w Brindizi – o tej 
porze, trwała „spowiedź” i przepytywanie 
załóg, które wróciły z lotu nad Warszawę. 
Godzi się wspomnieć, że dokonała tego 
załoga (wtedy też odpytywana) dowo-
dzona przez Jana Cholewę, którą, jak 
sam wspomina, stanowili: Heniek - 2. 
pilot Henryk Jastrzębski, który pilotował 
samolot w drodze powrotnej, Emilio - me-
chanik pokładowy - Emil Szczerba, Stasiu 
Radiota - radiotelegrafista - Stanisław 
Dubiel, Stasiu - nawigator - Stanisław 
Kleybor, tylny strzelec pokładowy - Ru-
man, Bagażowy – Ilnicki.  Aktowi temu 
towarzyszył kamuflaż, znany w strate-
giach wojskowości jako rozpoznanie bo-
jem. Polscy dowódcy (wtedy jeszcze es-
kadry) zgodzili się na wylot bez wyraźnej 
zgody sojuszniczych przełożonych. Dało 
to jednak początek kolejnym wylotom 
i przekształceniu (w trzy dni potem) eska-
dry w dywizjon bombowy o numerze 301 
i nazwie „Ziemi Pomorskiej - Obrońców 
Warszawy”. Wszystkiemu towarzyszyła 
romantyczna nuta patriotyzmu, wpisana 
w gen właściwy harcerzom. Według któ-
rej układał się los Janka i brata Karola. 
Losy Warszawy okupione zostały tragedią 
i śmiercią prawie dwustu tysięcy ludzkich 
istnień i zgliszcz. Swoją  daninę dołożyli 
także polscy lotnicy wspierający Powsta-
nie Warszawskie czynem. Ogółem nad 
Warszawą strącono 52 samoloty, zginęło 
245 lotników. Dowództwo i przyjaciele 
z załogi, twierdzili, że Janek był szczęś-
ciarzem, co pozwoliło mu wychodzić cało 
z trudnych i skomplikowanych sytuacji, 
dlatego on jako jedyny osobiście uczest-
niczył w ośmiu lotach pomocowych do 
powstańczej Warszawy, łącznie z tym 
ostatnim lotem 13 września, kiedy okaza-
ło się, że doleciał i powrócił z Warszawy 
(już) Liberatorem jako jedyna załoga, 
a cały ten wysiłek poszedł na marne, bo 
okazało się, że cały zrzucony ładunek 
przejęli Niemcy. Wspominając czyny 
i wyczyny Jana Cholewy w 2021 roku 
z satysfakcją przyjmujemy, że coraz kon-
kretniej, dostrzegane są jego zasługi dla 
Polski, co przejawia się między innymi: 
awansem do stopnia podporucznika WP 
(pośmiertna nominacja odbędzie się 13 
sierpnia br.), przyznaniem przez IPN mo-
gile, w której od 55. lat spoczywa, statusu 
miejsca pamięci bohatera narodowego. 

Wierzymy, że z okazji już kolejnych 
rocznic Powstania Warszawskiego, 
w filmach opowiadających o Powstaniu, 
znajdą się także wspomnienia o Polskich 
lotnikach (nie tylko sojuszniczych), któ-
rzy Powstanie to wspierali czynem, a ich 
nazwiska zostaną czczone jak nazwiska 
Powstańców, także w Muzeum Powstaniu 
Warszawskiemu poświęconym.

Zapalono znicze i zaśpiewano „Płonie 
ognisko w lesie”. Mimo deszczu bliscy 
Jana Cholewy stali jeszcze przy pomniku, 
rozpamiętując czasy II wojny światowej i 
Powstania Warszawskiego, a z głośników 
płynęła pieśń „Z dymem pożarów”.   

Monika Niemiec

W środę 5 sierpnia, w rocznicę pierwszego lotu Jana Cholewy nad powstańczą 
Warszawę odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem bohaterskiego 
lotnika przy ul. Daszyńskiego. Zorganizował ją prezes Karol Brudny wraz z członkami 
Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń.

Znicze zapalili krewni, przyjaciele i harcerze z drużyny Jana Cholewy.       Fot. M. Niemiec
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Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o obowiązku przyłączenia 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 888). 

Jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika 
bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, 
nie zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić 
tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w 
przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 
określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możli-
wości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta Ustroń zobowiązany jest do 
wydania decyzji administracyjnej nakazującej wykonanie przyłą-
cza. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej. Dodatkowo 
właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku 
podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się 
według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia. Wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie 
po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej.

Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 
należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami cie-
kłymi polegającą na:

• opróżnianiu zbiornika bezodpływowego z częstotliwością 
gwarantującą zabezpieczenie go przed przepełnieniem;

• sprawdzaniu szczelności i dbaniu o stan techniczny zbiornika 
aby ścieki nie wyciekały do gruntu;

• zawarciu umowy na odbiór ścieków z przedsiębiorcą posia-
dającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ustroń (można zawrzeć 
z kilkoma firmami);

• przechowywaniu dowodów potwierdzających wywóz nie-
czystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne 
zezwolenie.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Ustroń w części dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych określa, że częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości winna być dostosowana do ilości zużywa-
nej wody, określonej na podstawie wskazań wodomierza oraz 
pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej 
niż raz na kwartał. 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń w godzinach pracy Urzędu tj. od 
poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu: 
33 857-93-15, 33 857-93-13 lub 33 857-93-43. 

ATRAKCJE 
BEZ DOŻYNEK

Przypominamy wypowiedź prezesa Stowarzyszenia Jana 
Szwarca: Ze względu na pandemię, a nikt nie potrafi przewidzieć 
jaki będzie ona miała dalszy przebieg, Zarząd Stowarzyszenia 
„Ustrońskie Dożynki” podjął decyzję, że w tym roku dożynek nie 
organizujemy. Przygotowanie tej największej imprezy masowej 
w naszym mieście to zadanie trudne i długotrwałe, więc wymaga 
zaangażowania około tysiąca osób: kilkaset w samym korowodzie, 
poza tym orkiestra i zespoły występujące na scenie, a corocznie 
w amfiteatrze gromadzi się ponad dwa tysiące widzów, toteż decy-
zja nasza nie mogła być inna i choć Ustrońskie Dożynki to piękna 
tradycja, musimy przeczekać te trudne czasy aż pandemia ustanie. 

Informacje, które znaleźliśmy w dniu zamykania tego numeru 
wskazywały, że dożynki nie odbędą się również w Goleszowie, 
Strumieniu i Skoczowie. W Brennej święto plonów bez koro-
wodu zapowiadane jest na 29 sierpnia, w Wiśle na dni od 3 do 
5 września, a w Istebnej  na 12 września. Nie są jednak na razie 
podawane żadne szczegóły, a jest to spowodowane najprawdo-
podobniej obawą przed wprowadzeniem obostrzeń związanych 
z organizacją imprez. 

Mimo że odczuwamy brak dożynek, to w Ustroniu na pewno 
nie będziemy się nudzić w drugiej połowie sierpnia. Warto przede 
wszystkim wymienić prawdziwe święto szachowe, czyli festiwal 
„Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”. Nie ma drugiej podobnej 
imprezy o takim rozmachu w całym kraju. Jej atrakcyjność może 
nie jest oczywista dla osób, które nie interesują sie szachami, nie 
umieją grać w szachy, ale organizatorzy przygotowali bardzo 
urozmaicony program i każdy znajdzie coś dla siebie. 

Od 15 do 19 trwać będzie tydzień filmów fabularnych z te-
matyką szachową. Na rynku o godz. 21.00 wyświetlone zostaną 
filmy: „Ukryta gra”, „Pionek”, „Królowa Katwe”, „Szachowe 
dzieciństwo”, „Parada oszustów”, „Mistrz zawsze traci”. Prace na 
konkurs plastyczny „Szachy łączą pokolenia” trzeba dostarczyć 
do 18 sierpnia, rozstrzygnięcie kolejnego dnia. Na terenie mia-
sta rozstawionych zostanie 5 kompletów szachów ogrodowych 
oraz stoiska z artykułami szachowymi (sprzęt, książki, pamiąt-
ki, itp.), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wybuduje 
miasteczka ruchu. Czekają nas też dwa atrakcyjne koncerty na 
początek „Tekli Klebetnicy” (14.08 godz. 19, rynek) i na koniec 
„The Backwards” - mistrzów świata w coverach „The Beatles” 
(20.08 godz. 19, Amfiteatr). Będzie też okazja, by spotkać się 
z legendarnym mistrzem szachowym Garri Kasparowem.     (mn)

(cd. ze str. 1)

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE 

GOSPODARKI ŚCIEKAMI 
KOMUNALNYMI

godz. 10.30 – msza w kościele rzymskokatolickim 
św. Klemensa w Ustroniu, a po niej przemarsz 
z kościoła pod Pomnik Pamięci Narodowej przy 
Rynku,
godz. 12.00 – uroczystości patriotyczne przy 
Pomniku, a od godz. 12.30 do 13.00 na rynku 
koncert Orkiestry Dętej KWK Jas-Mos 

15 sierpnia (niedziela) 
Święto Wojska Polskiego

Ostatnie Ustrońskie Dożynki przed pandemią odbyły się w 2019 
roku, gazdami byli Iwona i Bogusław Polokowie.      Fot. K. Francuz
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Studiował na Uniwersytecie w Debreczynie i ukończył go jako 
animator kultury. Przez wiele lat pracował jako dyrektor Domu 
Kultury w Hajdúnánás, organizował wiele koncertów, wystaw, 
obozów sztuki ludowej i plastycznej dla znanych artystów, ale 
prowadził także zajęcia dla dzieci. Badając prehistorię narodu 
węgierskiego, zagłębił się w świat mitów i legend. Był malarzem, 
interesował się literaturą i filmem, reżyserował spektakle.

Poznałem go około 20 lat temu. Uczestniczył w plenerach 
„Brzimów” w Górkach, wspólnie tworzyliśmy na plenerach 
w Hajdúnánás i Érmihályfalva, gdzie bywał komisarzem.

Komunikacja słowna była utrudniona, bo mówiliśmy dwoma 
bardzo różnymi językami. Jednak dzięki sztukom plastycznym 
i poezji zaczęliśmy wchodzić w swoje światy. Wieczorem ro-
biłem szkice na papierowych ptakach-samolotach, a na drugi 
dzień zastałem stworzoną przez Istvána kompozycję uzupełnioną 
jego rysunkami. Jak István zostawił swoją  nieskończoną pracę, 
to ja ją uzupełniłem listkami, których używałem do scenografii 
w ośrodkach ekologicznych, a były identyczne jak te na jego 
obrazie. Razu pewnego przywiozłem spory, bardzo kolorowy 
blejtram, bo na nim wypróbowałem nowo zakupione akryle. Za-
stanawiałem się, co dalej. Jak zobaczyłem Istvána oglądającego 
z zaciekawieniem kolorowe plamy, dałem mu wzrokiem znak, że 
jest do jego dyspozycji. Na drugi dzień blejtram był zapełniony 
rysunkami z Istvanowej bajki. 

I tak po kilku latach, mając do dyspozycji udostępnione przez 
Istvana rysunki namalowałem wiele obrazów (niektóre można 
obejrzeć w restauracji wegetariańskiej „Matecznik” na ustroń-
skim Manchatanie). W konsekwencji tego powstała wystawa 
w Hajdúnánás, a następnie w rumuńskiej Oradei. 

Przez ostatnie kilka lat István nie mógł już uczestniczyć 
w plenerach ze względu na stan zdrowia, ale zawsze na wystawie 
były moje prace z elementami jego twórczości. W tym roku też 
malowałem sporych rozmiarów obraz na desce na którym też jest 
Istvánowa bajka. Będzie wystawiony na wystawie przedplene-
rowej w przyszłym roku, gdzie też uczestnicy będą wspominać 
tego ciekawego twórcę i niezwykłego człowieka.

7 sierpnia br. przed spektaklem teatralnym „Hajdú rege” 
w Hajdúnánás cała 300-osobowa widownia uczciła minutą ciszy 
pamięć Istvána Patai.

Śpij spokojnie przyjacielu w kolorowym niebie otoczony po-
staciami i stworzeniami ze swojej bajki.      Andrzej Piechocki

PRZYJACIEL W SZTUCE
Trzy dni przed śmiercią odwiedziliśmy go z Ágnes Nagy 
w domu spokojnej starości. Obok łóżka na szafce zdjęcie wnucz-
ki. Pytał o wnuczkę Agi i z zainteresowaniem oglądał filmik 
z jej udziałem. On kochał dzieci, sam miał spojrzenie niewinne-
go dziecka, a jego twórczość to jak czytanie bajki dzieciom, któ-
re też pisał w formie poetyckiej na kanwie legend węgierskich. 

Wspomnienie o Istvánie Patai

„Odszedł od nas Oswald Szczurek — 
człowiek wszechstronny i nieprzecięt-
ny, ściśle związany z kulturą Ziemi Cie-
szyńskiej  przez niemal pół wieku. Był 
folklorystą, muzykiem, gawędziarzem, 
przewodnikiem beskidzkim i malarzem. 
W swym długim i bogatym życiu zawo-
dowym kierował placówkami kultury 
i był inicjatorem wielu ważnych przedsię-

wzięć w tej dziedzinie. W latach 50. kie-
rował Klubem Fabrycznym „Prażakówka” 
w Ustroniu, a potem Powiatowym Do-
mem Kultury w Cieszynie. Organizował 
tam chóry, zespoły teatralne i estradowe, 
reżyserował sztuki, sam występował jako 
aktor i chórzysta. Był współorganizato-
rem Tygodnika Kultury Beskidzkiej oraz 
współzałożycielem Zespołu Pieśni i Tańca 

14 sierpnia mija ćwierćwiecze od śmierci Oswalda Szczurka (1922–1996). Zmarł 
przed koncertem swego zespołu „Jaszczur”, a na łamach naszej gazety pożegnali 
go liczni przyjaciele, co rocznicowo przypominamy.

Ostatni koncert zespołu „Jaszczur” w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa – 1995 r. Od lewej: 
Ludwik Mendroch, Anna Stanieczek, Irena Duc-Foltyn, Karol Śliwka i Oswald Szczurek. 

Ziemi Cieszyńskiej, który prowadził przez 
wiele lat. Grał na wielu instrumentach  
muzycznych, nieraz tak unikalnych jak 
piła, miotła i gajdy, a ponadto na akor-
deonie, fortepianie i skrzypcach. Był 
malarzem – amatorem, przede wszystkim 
portrecistą. Życie Oswalda, przerwane 
w tak nieoczekiwany sposób, wypełniały 
wartości dobra i piękna, które kultywował 
dla potrzeb własnych i ludzi. Koncerty 
zespołu „Jaszczur”, którego Oswald był 
kierownikiem i założycielem publiczność 
przyjmowała zawsze z wielkim entu-
zjazmem i aplauzem. Oswald posiadał 
niezwykły dar nawiązywania serdecznego  
kontaktu z publicznością. Pomagały mu 
w tym niezwykłe zdolności artystyczne. 
Z wielką pasją opowiadał słuchaczom 
o zwyczajach, strojach ludowych i o in-
strumentach muzycznych, na  których tak 
pięknie grał. Swoim śpiewem i humorem 
– niejednokrotnie rubasznym, ale zawsze 
opowiadanym z wyczuciem –  rozbawiał 
publiczność. Jednak największą egzotyką 
jego występów była gra na pile. Wydoby-
wał z niej niepowtarzalne dźwięki muzyki 
ludowej, robił to z wielkim kunsztem 
i subtelnością, wytwarzał w ten sposób 
wyjątkowy nastrój. Nieustanny kontakt  
z folklorem, muzyką ludową, umiłowaną 
Cieszyńską Ziemią, pięknymi Beskidami 
był niewątpliwie treścią i radością jego 
życia. Jego koncerty stawały się żywymi 
obrazami, barwnymi malowidłami be-
skidzkiej góralszczyzny i dlatego prawie 
żadna znacząca impreza ludowa nie mogła 
się odbyć bez Oswalda. Nie potrafimy 
uwierzyć, że tak już nie będzie”. 

POSIADAŁ NIEZWYKŁY DAR
Wspomnienie o Oswaldzie Szczurku
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NOWE MIEJSCE NA MAPIE MIASTA

RÓWNICA
OBOWIĄZKOWO

W przeciągu kilkudziesięciu lat z różnorakich przyczyn wyje-
chali z Polski na stałe. Stąd od czasu do czasu posiadam możliwość 
zapytania ich za pomocą FB oraz e-maila o różne sprawy. Ostatnio 
rzecz dotyczyła  planów wakacyjnych w swojej małej ojczyźnie. 
Niestety tym razem na to pytanie odpowiedziała tylko jedna osoba 

– ks. radca Paulina Hławiczka, mieszkająca ze swoim mężem ks. 
Aringtonem Trotmanem  w Wielkiej Brytanii. 

Ks. radca Paulina Hławiczka jest Proboszczem Parafii Ewan-
gelickich Kościoła Luterańskiego w Nottingham i Corby oraz 
śpiewaczką klasyczną, natomiast ks. Arington Trotman działa 
w Kościele Metodystycznym. Oboje są Pastorami i aktywistami 
walczącymi z niesprawiedliwościami społecznymi. 

 A oto co powiedziała o planach wakacyjnych w naszym 
uzdrowiskowym mieście: 

–  Z utęsknieniem czekamy na moment, w którym będzie więcej 
swobody do ponownego podróżowania, a nowe odmiany wirusa 
nie będą już ani zagrożeniem, ani powodem do niekończących 
się zmian w zasadach transportowych i medycznych. Nie byli-
śmy w Polsce już dwa lata, więc na pewno wiele się zmieniło. 
Odwiedzanie rodziny wiąże się z różnymi uroczystościami, 
spotkaniami, zaległościami i zadaniami, ale i z odrobiną odpo-
czynku, na który każdy czeka. Spacery i poranne ćwiczenia nad 
rzeką pomagają zachować równowagę i dodają dniom więcej 
energii. Widoki i zapach ostrzejszego górskiego powietrza do-
cenia się o wiele bardziej, kiedy doświadcza się ich tak rzadko. 
Kawa, długie śniadania i rozmowy w ogrodzie Mamy relaksują 
i uspokajają, takich poranków nie ma na emigracji. Wolne 
popołudnia lubimy wykorzystać na pływanie w rzece Wiśle 
lub okolicznych basenach. Korzystaliśmy z wielu, ale naszymi 
ulubionymi zawsze pozostały baseny/spa w hotelu „Eltrans” 
w Ustroniu Brzegach i w hotelu „Stok” w Wiśle Jaworniku. Wy-
jazd na Równicę jest obowiązkowy, połączony z pysznym obia-
dem, deserem i sentymentalnym spacerem... Wyjazd na Czantorię 
nie za każdym razem, ale zawsze chętnie! Dawno już nie załapali-
śmy się na koncerty w „Prażakówce”, kościołach czy amfiteatrze, 
ale to zazwyczaj dodatkowe atrakcje, które chętnie wpisujemy 
w nasze plany. Niestety nie zawsze jednak jest już na to przestrzeń 
w gąszczu spraw i spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Wspominamy 
też miło różne ustrońskie kawiarnie, restauracje czy puby, cho-
ciaż od przyjazdu do przyjazdu to się zmieniało i niewiele z nich 
pozostało w tym samym miejscu. Z najświeższych wspomnień 
godna plecenia jest restauracja „Dwa Noże” w Ustroniu Brzegach. 
W dawnych czasach urokliwym miejscem była kawiarnia „Allo 
Allo”, ale nade wszystko ulubionym pozostaje „Angel's Steak & 
Pub”, gdzie można smacznie zjeść, delektować się dobrym alko-
holem i posłuchać muzyki z wyższej półki. Nastrojowy półmrok 
i architektura wnętrza robią swoje. Tęsknimy za Ustroniem!

Zainteresowanych życiem i działalnością Pastorów odsyłam 
do wywiadów przeprowadzonych przez red. Jacka Porzyckiego 
na portalu „Gość Ox.pl”.                                   Elżbieta Sikora

Ks. radca Paulina Hławiczka i ks. Arlington Trotman 

Tak się w życiu złożyło, że dzięki wielu kontaktom będącym 
pokłosiem mojej pracy i działalności w kulturze, zawsze ot-
wartemu domowi,  mam sporą liczbę znajomych pochodzących 
z Ustronia na prawie wszystkich kontynentach.

Na mapie Ustronia pojawiły się też 
nowe restauracje i lokale, a te z wieloletnią 
tradycją na nowo otworzyły swoje drzwi, 
często w odnowionej wersji. Jednym 
z takich miejsc jest Klub Kuracjusza, 
który na czas pandemii oraz późniejszej 
renowacji został zamknięty. Ponowne 
otwarcie miało miejsce 27 lipca. 

Jak mówi prezes Zarządu Uzdrowiska 
Ustroń Wojciech Budzowski, był to bar-
dzo wyczekiwany dzień. 

– Wraz ze znoszeniem obostrzeń oraz 
licznymi przyjazdami kuracjuszy i gości 
do Uzdrowiska coraz częściej pytano 
o otwarcie Klubu Kuracjusza. Wyko-
rzystaliśmy ostatnie tygodnie na remont 
i odnowienie tego miejsca. Zwieńczeniem 
kilku tygodni przygotowań było właśnie 
ponowne huczne otwarcie Klubu – pod-
kreśla prezes Budzowski. 

27 lipca o godzinie 17.00 otwarto drzwi 
Klubu Kuracjusza. Impreza była huczna, 
muzyczna i bardzo kolorowa, a towa-
rzyszył jej poczęstunek, niespodzianki 

i zabawa taneczna. Gwiazdą wieczoru był 
zespół The Postman, najpopularniejszy 
coverband The Beatles w Polsce. Ich 
muzyka porwała gości na parkiet. Tańce 
i wspólna zabawa trwały aż do godziny 
22.00. Po tak udanym otwarciu Klub 
Kuracjusza kontynuuje działalność i za-
prasza gości Uzdrowiska Ustroń, turystów 
i mieszkańców miasta. Lokal otwarty jest 
od wtorku do niedzieli od godziny 12.00 
do 22.00. Wieczorki taneczne rozpoczy-
nają się o godzinie 18.00. 

– Do końca sierpnia w każdy piątek 
dodatkową atrakcją jest muzyka na żywo 
zespołu WisłArt – mówi manager Klubu 
Kuracjusza Adam Burczak. 

– Klub Kuracjusza to miejsce spotkań 
towarzyskich i zabaw tanecznych. Można 
też smacznie zjeść – w menu są dania 
barowe, takie jak bigos, strogonow czy 
wegetariańskie leczo. Nie brakuje także 
deserów, lodów i ciast przygotowywanych 
w kuchni Sanatorium Równica. Polecana 
jest szarlotka, kołacz z serem czy brownie 
z buraków – dodaje Adam Burczak.  

Reaktywowane miejsce cieszy się 
dużą popularnością. Najczęściej są to 
kuracjusze Uzdrowiska Ustroń, którzy 
chętnie spędzają tam wolny czas. Klub 
Kuracjusza to jednak miejsce, które może 
odwiedzić każdy, mile widziani są turyści 
spoza Uzdrowiska Ustroń i mieszkańcy 
Ustronia.                    Karolina Francuz

(cd. ze str. 1)

Fot. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”
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Nie była to impreza biletowana,  jednak 
pomimo tego frekwencję „pod kopułą” 
można określić jako średnią. O godzinie 
19 na scenie pojawił się zespół Nivel. 
To czwórka przyjaciół, którzy w 2010 
postanowili założyć zespół, który miał 
być „inny niż wszystkie”. Tak oto po-
wstała formacja, której muzyka cechuje 
się własną interpretacją tradycyjnych 
pieśni różnych krajów. Grają oni muzykę 
z różnych stron świata np. z Argentyny, 
Francji, Macedonii, Brazylii, a także re-
gionów bałkańskich i skandynawskich. 
Od jakiegoś czasu Nivel tworzy też własne 
kompozycje, które mają stanowić alterna-
tywę dla muzyki komercyjnej i radiowej. 

FREDDIE BYŁ WŚRÓD NAS
Zespół tworzą: Jacek Dzwonowski, To-
masz Grzyb, Stanisław Sroka, Mateusz 
Gremlowski. Następnie o godz. 20.30 
sceną zawładnął LORD-Sound of Queen. 
Zespół powstał w listopadzie 2002 roku, 
a stworzenie formacji zainspirowane 
było kolejną rocznicą odejścia Freddiego 
Mercury, lidera grupy Queen. Od ponad 
19 lat LORD koncertuje więc na terenie 
całego kraju i za granicą, a w ich reper-
tuarze znajdziemy największe przeboje 
zespołu Queen i Freddiego Mercurego. 
W sobotni wieczór Ustroń wypełniły więc 
dźwięki znane i lubiane, a ów występ 
dla fanów kultowej formacji był nie lada 
gratką.                                              (kfz)

ODROBINA SZCZĘŚCIA W PARKU
Uporządkowany, zagospodarowany Park Lazarów stał się jednym z ulubionych miejsc na 
spacery zarówno mieszkańców, jak i letników. A gdy jeszcze gra muzyka... Fot. L. Szkaradnik

W pierwszą sobotę sierpnia, podobnie 
jak w poprzednim miesiącu o godzinie 
16.00 Park Lazarów rozbrzmiewał mu-
zyką w ramach cyklu Parkowe Impre-

sje Muzyczne, który wraz z Urzędem 
Miasta organizuje MDK „Prażakówka”. 
Wystąpił zespół Lunatyp z Cieszyna, 
który rozpoczął koncert piosenką autor-

ską młodych artystów z debiutanckiej 
epki „Czas wszystko zmienia”. Dagmara 
Dorda (wokal) i Michał Kasztura (gitara) 
zaprezentowali sporo polskojęzycznych 
autorskich utworów w spokojnych, li-
rycznych klimatach, ale również takie 
znane szlagiery jak „Odrobinę szczęścia 
w miłości”, śpiewany niegdyś przez Irenę 
Santor. W kolejne soboty sierpnia organi-
zatorzy również zapraszają na parkowe 
koncerty.                                           (LS)

Lunatyp z Cieszyna.         Fot. L. Szkaradnik

„Ustroń! Daliście czadu! Dziękujemy za wspaniały wieczór!” - napisali po koncercie człon-
kowie zespołu LORD-Sound of Queen i zamieścili pamiątkowe zdjęcie z naszego amfiteatru. 

Apetycznie wyglądające lody, idealne dla 
ochłody z maszyny ustrońskiej firmy.

AMERYKAŃSKIE
I WŁOSKIE 

PROSTO Z USTRONIA
Może nie wszyscy jeszcze wiedzą, że 

w naszym mieście działa firma, produ-
kująca urządzenia do produkcji lodów 
włoskich i amerykańskich w oparciu o au-
torskie projekty. Rozwija się od 2007 roku 
i systematycznie opanowuje nowe rynki. 
AP Polska Kiecoń wspiera również inicja-
tywy społeczne. Właścicielom serdeczne 
podziękowania składają organizatorzy 
„Zabawy Świętojańskiej bez Alkoholu” 
- Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub 
Abstynenta „Rodzina”. 
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Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: 
poniedziałek 8-15, wtorek 8-15, środa 11-18, czwartek nieczynne, piatek 8-15, sobota 8-12 (oddział dla dzieci nieczynny)

B IBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Katarzyna
Tkaczyk 
„Iskra”

W sielskiej wsi na uboczu świata żyje 
Olav, syn młynarza. Młody chłopak nie 
wie jeszcze, że posiada moc, nad którą 
nie ma kontroli. Gdy po raz kolejny 
zostaje pobity przez ojca, manifestuje 
swój potencjał i zabija swojego rodzi-
ciela. Od linczu ratuje go zielarz i przy-
dziela mu czarodzieja, który pomoże 
Olavowi uzyskać kontrolę nad drzemiącą 

Przy ustrońskim stole

Bywają w sklepach pieczarki giganty – 
idealne do faszerowania. Czym? Czymkol-
wiek. Najprościej jest wykorzystać nóżki 
grzybów (drobno posiekać, bo są twardsze 
niż kapelusze) przesmażyć na oleju z ce-
bulką, papryką, chili, cukinią, marchewką, 
jarmużem, porem, doprawić solą, pie-
przem, świeżymi ziołami – tymiankiem, 
majerankiem, podrasować masłem. Ci, 
co nie uznają dań bez mięsa, mogą do-
dać drobno posiekaną pierś z kurczaka, 
indyka lub mieloną wieprzowinę. Przed 
nadzianiem pieczarki lekko oprószamy 
solą (żeby zmiękły, ale nie za mocno, bo 
farsz jest solony), grillujemy, pieczemy 
w piekarniku lub nawet smażymy na 

patelni tak długo, aż grzybowe misecz-
ki zrobią się miękkie. Pysznie smakują 
z grillowaną lub przypieczoną bagietką 
albo z tostami. Można do farszu dodać ryż 
lub kaszę i wtedy mamy pełnowartościowe 
danie obiadowe. 

Farsz z ryżem został mi ostatnio po 
przygotowaniu pieczarek i oczywiste było, 
że najlepiej wykorzystać go do gołąbków. 
Ale była niedziela i nie uśmiechało mi się 
szukać otwartych sklepów, a w nich odpo-
wiedniej kapusty. Nadarzyła się okazja, by 
spróbować wreszcie gołąbków w liściach 
winogron, które mam pod ręką. Przejrza-
łam przepisy na takie gołąbki, charaktery-
styczne dla krajów arabskich (wara enab), 

Grecji (dolma), Turcji, (dolmades), Gruzji 
(tolma). Okazało się, że przygotowanie 
liści jest bardzo łatwe – trzeba je spa-
rzyć wrzątkiem. Ja włożyłam je do miski 
z wrzątkiem i trzymając za ogonki, trochę 
pomoczyłam. Dopiero potem obcięłam 
ogonki wraz z nasadą i bez problemu 
zawinęłam farsz w liście. Wychodzą takie 
raczej gołąbeczki, ale moim zdaniem to 
łatwiejsze i mniej pracochłonne niż goto-
wanie kapusty. Gołąbki piekłam godzinę 
w temperaturze 180 stopni w zamkniętym 
naczyniu żaroodpornym, na dnie którego 
ułożyłam plastry pomidorów, krążki cebuli 
i całe ząbki czosnku, oprószone szczyptą 
soli, pieprzu i cukru, z góry skropiłam 
oliwą z oliwek, sokiem z cytryny i wodą. 

Wykorzystujemy jak najmłodsze, dość 
duże, ale nie przerośnięte liście winogron. 
Można je zbierać  od czerwca do września, 
ale można też pasteryzować w słoikach 
i wtedy posłużą nam do robienia gołąb-
ków także poza sezonem. Przepis z bloga 
Jagodzianka.pl niestety jeszcze nie wypró-
bowany: 30 liści winogron wkładamy po 
10 do 2 litrów wrzącej wody z 8 łyżkami 
soli na 3 minuty. Po wyjęciu z wrzątku 
studzimy w zimnej wodzie. Układamy 
jeden na drugim i zwijamy w 3 rulony, 
które wkładamy obok siebie do słoika 
o pojemności 370 ml. Zalewamy gorącą 
wodą – 200 ml z 1 czubatą łyżeczką soli. 
Pasteryzujemy około 30 minut. 

Monika Niemiec

Gołąbki w liściach winogron

Terry Denton
Andy Griffiths 
„130-piętrowy 

domek 
na drzewie”

 
Dziesiąty tom najśmieszniejszej serii 
od czasów „Dziennika cwaniaczka”! 
Andy i Terry mieszkają w stutrzydzie-
stopiętrowym domku na drzewie (mieli 
stusiedemnastopiętrowy, ale się rozbu-
dowali). A ten domek jest najfajniejszy 
na świecie! Znajdziecie tu między 
innymi: gryzantemę Gryzeldę, piętro 
czasomarnacji, gigantyczną żonglującą 

w nim magią. Udają się wspólnie ku dalekiej Brevy, gdzie na chłopca 
czeka trening, który pomoże mu okiełznać drzemiącą w nim moc, ale 
także sekrety, których się nie spodziewał. Olavowi, dotychczas ciche-
mu i zamkniętemu w sobie, przyjdzie odkryć jeszcze jedną rzecz, że 
gdy bardzo mu na czymś zależy, nic nie jest w stanie go powstrzymać.

ośmiornicę, Łapucaparkę, fabrykę papieru toaletowego, Drzewnodom-
kową Straż Ogniową oraz trzynastopiętrowe igloo. No, na co czekacie? 
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 W  dawnym Ustroniu
W tym tygodniu cofniemy 

się w czasie do pierwszych 
dekad XX w.  Na unikatowym, 
dotychczas niepublikowanym 
zdjęciu ze zbiorów ustrońskie-
go kolekcjonera Bronisława 
Miecha podziwiać możemy 
Młynówkę w górnym Ustro-
niu, w okolicach dzisiejszego 
Nadleśnictwa. Jak widać, ka-
nał jest oczyszczany z tara-
sujących go gałęzi, będących 
niechybnie skutkiem częstych 
powodzi, z których najwięk-
sza miała miejsce w 1925 r. 
Fotografia ta ma niezwykłą 
wartość co najmniej z trzech 
powodów. Po pierwsze można 
zobaczyć, jak głęboka była 
wówczas Młynówka w tej 
okolicy, a po wtóre - ujrzeć 
chociaż fragment jedynego  
w Ustroniu budynku z murami 
oporowymi, znajdującymi się 
na czterech rogach, zapewne 
zapobiegającymi podmywaniu 
murów przez wody kanału. 
Był to relikt pozostały po Wal-
cowni „Hildegardy”, jednym  
z pięciu ośrodków hutniczych, 
działającym w sąsiedztwie  
w XIX w. Budynek ten opisy-
wał Jan Misiorz w Kalendarzu 
Ustrońskim na 2006 r.: „Pod 
łónkóm łod stróny cyntrum sto-
ła dziwno murowano chałupa, 
niepodobno do gorolskich, bo 
miała na sztyrych rogach ka-
miynne mury łoporowe – taki, 
jak w starych zómkach. Czymu 
ty mury słóżyły, nie dowie-
dziołech sie, a dóm zburzono 
kanś w rokach 70. (…)”. Na-
tomiast w tle, za zakrętem na 
Młynówce, widzimy budynek 
po dawnym młynie rodziny 

Sztwiertniów, który znajdował 
się na terenie dzisiejszej szosy 
szybkiego ruchu przy obecnej 
ul. Katowickiej II, mniej wię-
cej w połowie drogi na wyso-
kości pomiędzy restauracjami 
„Sielanka” i „Dwa Noże”. 
Młyn Sztwiertniów został za-
łożony już na początku XVIII 
w. przez Szymona Sztwiertnię, 
korzystając z dawnego cieku 
wodnego, biegnącego równo-
legle do utworzonej później 
Młynówki od jej zachodniej 
strony. Ostatecznie włączo-

no go do systemu wodnego 
kanału jako jego zachodnią 
odnogę. Młyn, pomimo prze-
ciwności losu, działał również 
w XIX w., figurując na mapach 
austriackich jako „Stwertnia 
Mühle”, nie wiadomo jednak 
kiedy i w jakim okolicznoś-
ciach zakończył swoją działal-
ność. Może ktoś z Czytelników 
potrafi udzielić bliższych in-
formacji na ten temat? Warto 
przypomnieć przy tej okazji, 
iż kanał wodny Młynówka ob-
chodzi w bieżącym roku swe 

250-lecie. Powstał on w 1771 
r., biorąc początek od jazu na 
rzece Wiśle w Obłaźcu, gdzie 
można podziwiać do dziś jego 
oryginalną głębokość i ocemb-
rowanie. To wielkie przed-
sięwzięcie hydrotechniczne 
powstało z myślą o ustrońskiej 
Hucie „Klemensa”, gdyż siła 
wody kanału napędzała koła 
wodne, wprawiające w ruch 
urządzenia przemysłowe.

Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie

DWIE KRADZIEŻE
TRZY WYPADKI 

Niefortunny cykl wydarzeń drogowych i kradzieży rozpoczął 
się 3 sierpnia. To właśnie wtedy nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży na ul. Bocznej. Jego łupem padł samochód marki BMW 
o wartości 10 tysięcy złotych. Sprawcy ani pojazdu nie odnalezio-
no. 6 sierpnia o godz. 7.20 na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i ul. 
Akacjowej kierowca Renault nie ustąpił pierwszeństwa kierują-
cemu motorowerem, który znacznie ucierpiał w wypadku i został 
przewieziony do szpitala. Tego samego dnia na ul. Wiejskiej 
nieustalony sprawca dokonał przywłaszczenia roweru górskiego 
o wartości 4000 zł. Jego właścicielem był 16-letni mieszkaniec 
Ustronia. Maraton niefortunnych zdarzeń zakończył się 8 sierpnia 
na ul. Kreta, gdzie policjanci zatrzymali 31-letniego nietrzeźwego 
kierowcę motoroweru. Badania wykazały niespełna promil alko-
holu we krwi. Jeszcze tego samego dnia o 18.50 doszło do kolizji 
dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ul. Brody 
i ul. Katowickiej.                                                                   (kfz) Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogowe
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Cukinia jest popularną jarzyną, wręcz królującą w naszych 
ogródkach ze względu na imponującej wielkości liście i duże 
złociste kwiaty, też  nadające się do konsumpcji. No i oczywiście 
owoce, które są neutralne w smaku i mogą być przyrządzane na 
wiele sposobów jako danie główne i dodatek do innych potraw. 
Ale nim będziemy cieszyć się plonami roślinę najpierw trzeba 
uchronić przed żarłocznymi ślimakami, a potem czyhają na nią 
różne choroby. W moim ogrodzie pojawiały się już w poprzed-
nich latach mączniak prawdziwy i rzekomy, które w szybkim 
tempie wykańczały jeszcze młode sadzonki. W tym roku mam 
około dziesięciu cukinii (niektóre samosiejki), więc zależało mi 
by trochę się nimi nacieszyć i skorzystać z tego dobrodziejstwa.  
A zatem profilaktycznie niemal codziennie rankiem, gdy rośliny 
są jeszcze wilgotne zraszam je roztworem sody oczyszczonej 
(2 płaskie łyżeczki sody na 0,5 l wody, trochę rozpuszczonego 
mydła lub łyżkę oleju dla lepszej przyczepności). Od co najmniej 
dwóch lat z mączniakiem nie mam problemów, ale już miesiąc 
temu pojawiła się kanciasta plamistość liści. Co prawda ze strachu 
kupiłam małą saszetkę miedzianu, ale że nie stosowałam jeszcze 
nigdy chemii na grządkach, więc nadal robię opryski sodą i na 
razie mimo częstych deszczy, sprzyjających rozwojowi chorób, 
plamistość co prawda pojawia się na starych liściach, które syste-
matycznie usuwam, ale nie jest ona nasilona i cieszę się plonami. 
Roztworem sody można też opryskiwać rośliny zaatakowane 
przez szkodniki takie jak uciążliwe mszyce, a jest ona również 
polecana jako bariera przeciw ślimakom, czy niszcząca chwasty, 
zaś użyta w odpowiednich proporcjach jako nawóz do  roślin, na 
przykład pomidorów powoduje nie tylko ich szybszy przyrost, ale 
wpływa też na to, że owoce będą słodsze. Każda eko-gospodyni 
zna też sporo zastosowań sody w gospodarstwie domowym, jest 
to więc substancja jeszcze należycie niedoceniona, ale wiele 
możliwości przeznaczenia sody w ogrodzie i w domu podaje 
internet.                                                              Lidia Szkaradnik

SODA 
ROŚLINOM ZDROWIA DODA

do polubienia oraz obserwowania fanpage’a Marley i Ja. Klaudia 
Kamieniarz zachęca również do adopcji. Ona sama skorzystała 
z pomocy fundacji labradory.org, a teraz równie chętnie oferuje 
swoją pomoc w procedurze adopcyjnej. Nie zapominajmy także 
o schroniskach i azylach w których  każdego dnia czeka na nas 
wiele wartościowych i wspaniałych psów.   Karolina Francuz

MARLEY I JA

Nasz bohater ma oczywiście cztery łapy, radośnie merdający 
ogon, jest spory, biszkoptowy i niezwykle radosny. W domu 
swojej właścicielki Klaudii Kamieniarz pojawił się 13 paździer-
nika 2018, kiedy to zdecydowała się ona na adopcję. Już wtedy 
był dorosłym kawalerem, a spore braki w jego wcześniejszym 
wychowaniu stanowiły niemałe wyzwanie. W pierwszych tygo-
dniach po adopcji, kiedy bliscy widzieli jak to on wyprowadza 
właścicielkę, a nie ona jego, padało wiele pytań. „W co ty się 
wpakowałaś”, „Po co Ci to było” i „Czy nie łatwiej byłoby 
wziąć psa od małego”. Jak mówi Klaudia, zapewne byłoby to 
dużo łatwiejsze, ale czasem lepiej jest mieć pod górę, aby potem 
cieszyć się podwójnie z efektów. A te w przypadku Marleya są 
zachwycające! Wiele szkoleń, ćwiczeń i wspólnych treningów 
zaowocowało nie tylko zmianą w jego zachowaniu, ale także 
niezwykłym rozwojem czworonoga. Zostały w nim nawet do-
strzeżone predyspozycje na psa terapeutycznego! Niezwłocznie 
rozpoczął więc kolejne szkolenia i z powodzeniem zdał egzamin, 
uzyskując oficjalny tytuł psiego terapeuty. Wraz z właścicielką 
Marley zwiedza góry, jeziora, cztery razy „zaliczył” już nawet 
polski Bałtyk. I nie łudźcie się, że były to leniwe wakacje! 
Podczas wyjazdu Klaudia i jej przyjaciel ciężko pracowali, aby 
w codziennym życiu łatwiej było się im dogadać. Aktualnie 
pies i jego właścicielka korzystają z uroków wakacji. Chodzą 
po górach, spacerują po mieście i „chłodzą futerko” nad rzeką 
i jeziorem. Więcej informacji o Marleyu oraz fotorelacje z jego 
podbojów świata znajdziecie na portalu facebook. Zapraszamy 

Marley uwielbia zażywać kąpieli w chłodnej rzece lub jeziorze. 
Pomimo, iż jest dobrym pływakiem, to jego właścicielka dba o jego 
bezpieczeństwo ubierając mu specjalną kamizelkę do pływania. 

Zapewne wielu naszym Czytelnikom tytuł artykułu skoja-
rzył się z książką Johna Grogana o tym samym tytule, bądź 
z filmem z roku 2008 w którym główne role grają Jennifer 
Aniston, Owen Wilson i właśnie… Marley! I choć skojarzenia 
te są właściwe,  to w dzisiejszym artykule mowa o naszym 
rodzimym, ustrońskim Marleyu. 

Jak nie mączniak, to kanciasta plamistość liści.   Fot. L. Szkaradnik
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Ostatniej soboty Kuźnia Ustroń za-
inaugurowała sezon 2021/22, kiedy to 
podopieczni trenera Mateusza Żebrow-
skiego zmierzyli się w pierwszej rundzie 
podokręgowego Pucharu Polski z Wisłą 
Strumień. Po pierwszej połowie tego 
spotkania w lepszych humorach byli 
ustronianie, którzy na przerwę zeszli 
prowadząc po bramce Dawida Haratyka. 
Asystą przy trafieniu osiemnastoletniego 
napastnika popisał się Bartosz Iskrzycki. 

Prowadzenie ustrońskich zawodników po 
pierwszych trzech kwadransach mogło 
być jeszcze okazalsze, bowiem okazji do 
pokonania bramkarza miejscowych nie 
brakowało. Szwankowała jednak sku-
teczność. Po zmianie stron napór Kuźni 
trwał dalej, co zostało udokumentowane 
kolejnym trafieniem. Na dziesięć minut 
przed zakończeniem spotkania finalny 
rezultat ustalił Michał Pietraczyk, czym 
przypieczętował awans do kolejnej run-

NAJNIŻSZY WYMIAR KARY
PUCHAR POLSKI:  LKS Wisła Strumień – KS Kuźnia Ustroń 0:2 (0:1)

dy. Zanim jednak ustronianie rozegrają 
kolejne pucharowe spotkanie, to czeka 
ich rywalizacja ligowa. W pierwszej serii 
gier podopieczni szkoleniowca Mateusza 
Żebrowskiego zmierzą się na wyjeździe 
z rezerwami ekstraklasowego Piasta Gli-
wice. 

Kuźnia Ustroń wystąpiła w składzie: 
Mateusz Jedynak – Szymon Wojcie-
chowski, Konrad Pala, Cezary Ferfecki, 
Dominik Olchawa (od 75 minuty Paweł 
Piskuła), Jakub Chmiel, Arkadiusz Jawor-
ski (od 80 minuty Jakub Dziwisz), Daniel 
Dobrowolski, Bartosz Iskrzycki (od 75 
minuty Kacper Pawlitko), Dawid Haratyk 
(od 80 minuty Daniel Krzempek), Michał 
Pietraczyk.                         Arek Czapek

PRZEDSEZONOWE WZMOCNIENIA KUŹNI
W tygodniu poprzedzającym pucha-

rowe spotkanie Kuźnia Ustroń ogłosiła 
pozyskanie trzech nowych zawodników. 
Rywalizację w bramce wzmocnił Ma-
teusz Jedynak, a więc 21-letni bram-
karz, który poprzednio reprezentował 
barwy zespołu z Czańca. Linia obrony 
została za to wzbogacona o Szymona 
Wojciechowskiego. 18-letni defensor do 
zespołu prowadzonego przez trenera Ma-
teusza Żebrowskiego został wypożyczony 
z Piasta Gliwice. Trzecim wzmocnieniem 
ustrońskiego zespołu jest 21-letni Daniel 
Krzempek, który w poprzednim sezonie 
był wiodącą postacią Błyskawicy Drogo-
myśl. Dodatkowo do kadry pierwszego 
zespołu dołączonych zostało czterech 
młodzieżowców. Paweł Piskuła, Dawid 
Haratyk i Kacper Nowak w poprzednim 
sezonie występowali w zespole juniorów 
prowadzonego przez trenera Adriana Si-
korę, natomiast po okresie wypożyczenia 
do Podbeskidzia Bielsko-Biała do ustroń-
skiej drużyny powrócił Kacper Pawlitko.

Tekst: Arek Czapek 
Foto: KS Kuźnia Do pierwszego zespołu dołączyli wychowankowie Kuźni Ustroń. 

Szymon Wojciechowaki. Daniel Krzempek. Mateusz Jedynak.
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PSYCHOLOG Grzegorz Mueller: 
odbudowa relacji społecznych 
po covidzie, terapia problemów 
emocjonalnych, depresje, kryzysy 
- gabinet, interwencje w domu, 
porady online. 531-996-406.

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

KOMANDOR - Cieszyn, ul. Sta-
wowa 27 - szafy, garderoby, za-
budowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi i nie tylko... Zamów 
bezpłatny pomiar. RATY 0%. 
728-340-518, (33) 854-22-57. 
www.komandor.pl

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

Salon fryzjerski Ella zaprasza, ul. 
Daszyńskiego 56, tel. 518-958-672

REHABILITACJA DOMOWA, 
MASAŻ LECZNICZY. ZA -
DZWOŃ-PRZYJADĘ! 663-224-
499

Malowanie dachów. 505-168-217.

Spawanie plastików. Ustroń, ul. 
Obrzeżna. 501-444-534.

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

Mobi lne  us ługi  f ryzjerskie  
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 505-
152-958. 

PROFESJONALNE CZYSZ-
CZENIE KOSTKI BRUKOWEJ. 
798-081-406.

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

O ewidencji mieszkańców mówi burmistrz Ireneusz Szarzec. 
 Dwadzieścia lat temu było na stałe zameldowanych 15.287 

mieszkańców, czasowo zaś 559, dziesięć lat temu na stałe zamel-
dowanych 15.514, czasowo 5517, 31 grudnia 2010 r odpowiednio 
15.514 i 551. Procesy urbanistyczne związane z rozbudową miasta 
nie przekładają się wprost na wzrost liczby zameldowanych. Trudno 
powiedzieć, ilu mieszkańców stale w naszym mieście przebywa. 
Meldunki nie oddają rzeczywistego stanu, ponieważ rozluźniono 
interpretację przepisów meldunkowych, nie ściga się restrykcyjnie 
obywateli mieszkających w Ustroniu, a niebędących tu zameldowa-
nych, a z drugiej strony egzekucja wymeldowania jest prowadzona 
głównie w sytuacjach postępowania eksmisyjnego. Większość nowo 
wybudowanych domów, apartamentów, lokali kupowana jest przez 
osoby spoza naszego miasta nie meldujące się tu na stałe, bo gdzie 
indziej posiadają swe miejsce zamieszkania, a często lub stale 
w Ustroniu przebywają. 

REKOLEKCJE NA ŁĄCE
22 maja 1995 roku, od wczesnego ranka tłumy młodych ludzi 

gromadziły się w deszczu formułując białe krzyże z prześcieradeł. 
ojciec Jan góra, dominikanin, pomyślał, iż byłoby świetnie, gdyby 
papież w drodze do Skoczowa, wywinął koziołka nad hermanicką 
łąką. Kilkanaście minut po godzinie 9, papieski helikopter obniżył 
lot i dwukrotnie okrążył miejsce corocznych kolokwiów domini-
kańskich. – papież nie tylko zrzucił róże, ale również obdarował 
młodzież różańcami (...). myślę, że to jest wspaniałe, że ta łąka 
rzeczywiście zakwitnie młodzieżą – mówił dominikanin 12 lat temu.

-Trzy razy poprosiłem Ojca Świętego żeby przyleciał i trzy razy 
przyleciał: do Hermanic, nad Lednicę, i nad Jamną i te miejsca są 
bardzo ważnymi dla mnie w życiu, ponieważ pokazują, że papież 
lgnął do młodzieży i jej szukał. 

KOSZTY PROMOCJI
Zakończył się Tour de Pologne. Jak w zeszłym roku, tak też i w 

tym trasa wiodła przez Ustroń. IV etap wyścigu o długości 176,9 
km, zaczynał się w Oświęcimiu, a kończył na cieszyńskim rynku. 
W Ustroniu kolarze przejeżdżali przez ścisłe centrum, a na ul. 
Daszyńskiego, przy Banku Spółdzielczym, na 140 kilometrze trasy, 
mieściła się premia specjalna. Odcinek w Ustroniu, o długości 
10, 5 km biegł między ulicą Stelera w Wiśle po przystanek Goje 
na ul. Cieszyńskiej. Na całej długości trasy już od wczesnego 
popołudnia, w pierwszy upalny dzień sierpnia ustawili się kibice, 
przechodnie, urlopowicze i kuracjusze, żeby podziwiać kolarzy. 
Przejazd peletonu planowano między godziną 15.45 a 16.06. Tym-
czasem na kolarzy trzeba było czekać nieco dłużej.   Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 11.08.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
14.08    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
15.08    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
21.08    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
22.08    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

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

Najnowszy trend podróżowania kotów to plecak, mający specjalne 
okienko przez które ulubieniec może obserwować świat jak astro-
nauta kosmos.                                                 Fot. Maciej Szczechla

13-21.08   Festiwal „Szachy w Ustroniu łą- 
    czą pokolenia”. Szczegóły, program,  
    zapisy: www.chessustron.pl,  Amfiteatr,  
    MDK „Prażakówka”, Rynek. 
14.08 godz. 16  Parkowe Impresje Muzyczne - koncert  
    Michała Korzistki, Park Lazarów
14.08 godz. 19  Rozpoczęcie Festiwalu „Szachy w Ustro- 
    niu łączą pokolenia” - koncert zespołu  
    „Tekla Klebetnica”, wstęp wolny, Rynek
14.08 godz. 20  Kabaret Młodych Panów, impreza bile- 
    towana, Amfiteatr
14.08 godz. 21  Kino plenerowe „Na szczycie”, Poniwiec
14-15.08 godz. 9-20 5. Międzynarodowa Wystawa Produktów  
    Regionalnych, Park Kuracyjny
20.08 godz. 19  Zakończenie festiwalu „Szachy w Ustro- 
    niu łączą pokolenia”, gość specjalny Garri  
    Kasparow, Koncert The Backwards,  
    Amfiteatr
19-22.08   DNI USTRONIA Z NOSZAKIEM
21.08 godz. 8.30-15.00 UPHILL MTB BESKIDY, Równica
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) popularna kasza, 8) podobno czyni złodzieja, 
9) gatunek owcy, 10) plakat z apelem, 12) kraj w Ameryce 
Środkowej, 14) dawniej: chętka na coś pysznego (wspak), 
15) popularne osiedle na warszawskim Mokotowie, 16) leśny 
duszek, 19) z ponurą miną, 22) stan w USA, 23) ktoś swój, 
24) książęce rezydencje (wspak).
PIONOWO: 2) duży w kinie, 3) uzależniona od leków, 4) naj-
większy wynalazek człowieka, 5) angielski szarak, 6) wyjątko-
we zdarzenia, 7) za porwanego, 11) zwolennik demokracji, 13) 
zastąpiły bileterki w kasach, 17) spór-kłótnia, 18) szczęśliwy 
los, 20) koleżanka Bolka i Lolka, 21) ryżowa wódka. 
 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 20 sierpnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 30

BOGATY SEZON LETNI

K R Z Y Ż Ó W K A

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

KĄCIK SZACHOWY
32/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 30: Wg8

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

32/2021/2/R

Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.                         Fot. M. Niemiec
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Już w najbliższy weekend zostanie za-
inaugurowany nowy sezon skoczowskiej 
A-klasy, w której swe mecze rozgrywa 
KS Nierodzim. Podopieczni trenera Kry-
stiana Szleszyńskiego w pierwszej serii 
gier zmierzą się z zespołem z Rudnika. 
W poprzednich rozgrywkach obie te dru-
żyny zagrały ze sobą w grupie spadko-
wej skoczowskiej A-klasy i lepsi okazali 
się być wówczas ustrońscy zawodnicy, 
którzy wygrali 7:3. Pierwszoplanowym 
aktorem tamtego widowiska był Adrian 
Sikora, który aż sześciokrotnie pokonał 
bramkarza rywali! Chyba nikt nie miałby 
nic przeciwko, gdyby i tym razem było 
podobnie. Pierwszy gwizdek arbitra pro-
wadzącego ten mecz rozbrzmi w niedzielę 
o godzinie 11:00.                              (AC)

Młodzi z Nierodzimia reprezentowali klub na jubileuszu 25-lecia LKS Ochaby 96. Ustrońska 
drużyna w składzie: Tobiasz Bosowski, Kamil Mikulski, Kacper Kruszyński, Kacper Kulczyk, 
Gracjan Graczyk zajęła 2. miejsce. Zespół trenuje Tomasz Siekierka.                  Fot. OX.pl

DOMOWA
INAUGURACJA

TERMINARZ ROZGRYWEK KS NIERODZIM
KLASA A - PODOKRĘG SKOCZÓW

 sezon 2021/2022 - runda jesienna
15.08  godz. 11.00  KS Nierodzim - LKS Rudnik 
22.08  godz. 17.00  LKS Victoria Hażlach - KS Nierodzim 
29.08  godz. 11.00  KS Nierodzim - LKS Strażak Dębowiec
05.09  godz. 16.00  LKS Olza Pogwizdów - KS Nierodzim
12.09  godz. 11.00  KS Nierodzim - UKS APN Góral Istebna
19.09  godz. 16.00  LKS Goleszów - KS Nierodzim
26.09  godz. 11:00  KS Nierodzim - LKS Orzeł Zabłocie
03.10  godz. 11:00  LKS Beskid Brenna - KS Nierodzim
10.10  godz. 11:00  KS Nierodzim - LKS 99 Pruchna
17.10  godz. 11:00  KS Nierodzim - LKS Błyskawica Kończyce Wlk
24.10  godz. 15:00  LKS Iskra Iskrzyczyn - KS Nierodzim
31.10  godz. 11:00  KS Nierodzim - LKS Błękitni Pierściec 
07.11  godz. 14:00  LKS Kończyce Małe - KS Nierodzim

W sobotę 7 sierpnia odbyły sie Zawody par Mieszanych, zorganizowane przez Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń”. Na terenie stawów miejskich, 
którymi zarządza TWU, rywalizowało 12 par, a zwycięzcy opuszczali piekny zakątek Ustronia usatysfakcjonowani i z nagrodami. Byli to: 
1. Laura i Zdzisław Chlebowski, 2. Maria i Jan Szturc, 3. Irena Michałek i Karol Pilch, 4. Krystyna i Jan Šliwka, 5. Małgorzata i Andrzej Cieślar. 
Jak podkreśla prezes Towarzystwa Zbigniew Gluza atmosfera była prawdziwie rodzinna, bo zawodnikom towarzyszyły także wnuki. W orga-
nizacji zawodów pomogli wędkarzom: Firma ZOO MIX z Cieszyn, Bar Ustroński - Robert Śliwka, Zakątek Pamiątek Równica - Renata Kiecko. 

Start i meta na ul. Nadrzecznej obok Kar-
czmy Góralskiej. Zapisy w dniu zawodów 
w godz. 16.30-19. Wpisowe 30 zł. Dystans: 
3.100 m - limit czasu 30 min. Startują pary 
damsko-męskie, do klasyfikacji sumuje się 
wiek. Po biegu zabawa przy muzyce góral-
skiej, trofea i niespodzianki.


