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W numerze m.in.: Wygrane 
projekty do Budżetu Oby-
watelskiego, Śmierć rowe-
rzysty, Ustrońska synago-
ga, Zaskrońce w ogrodach, 
Remont tamy na Wiśle,  
O miłości bez słowa „Bóg”, 
Kupuję taniej, Po naszymu, 
Nowy trener Kuźni. 

Zaczęło się od publikacji w interne-
cie listu turysty, który przebywając  
w Ustroniu udał się pod Pomnik Pamięci 
Narodowej znajdujący się obok ratu-
sza. – Przeżyłem prawdziwy wstrząs, 
gdy przechadzając się wraz z wnukami 
po uzdrowisku Ustroń natknąłem się na 
istniejące współcześnie, utrwalone w 
kamieniu, kłamstwo katyńskie – pisał 
do portalu pressmania.pl oraz prokapi-
talizm.pl Rajmund Pollak. Ponadto autor 
poinformował Instytut Pamięci Narodo-
wej w Warszawie o swoich negatywnych 
odczuciach podczas pobytu w śląskim 
uzdrowisku. Tamtejszy pracownik obie-
cał zająć się tą sprawą. Słowa dotrzymał. 

Pomnik za ratuszem widział prawdopo-
dobnie każdy ustroniak, w tym i ja. Nigdy 
nie zdawałbym sobie jednak sprawy, że 
osoba spoza naszej społeczności może 
dostrzec w treści tablic pamiątkowych 
kłamstwo, a nawet propagowanie komu-
nizmu. Oddajmy jeszcze raz głos zbulwer-
sowanemu autorowi listu:

W sobotę i niedzielę odbył się V Tur-
niej Królowie Ulicy Streetball Ustroń. 
Wzięło w nim udział 25 zespołów dzie-
cięcych i młodzieżowych oraz 17 ekip 
dorosłych, w sumie ponad 200 zawod-
ników. Dziewczynki z Towarzystwa Re-
kreacyjno-Sportowego „Siła” Ustroń: 
Milena Niesyt, Julia Madeja i Anna 
Ząber zajęły 3. miejsce w kategorii 
U-9. Pięcioletnia Ania była najmłodszą 
zawodniczą turnieju, najstarszy za-
wodnik skończył pięćdziesiątkę.

Zdjęcia powyżej zostały zrobione od lutego do maja 2019 roku i jest to tylko nieduży pro-
cent wypadków i kolizji, które miały miejsce w Hermanicach. Poważny wzrost tragicznych 
wydarzeń doprowadził w marcu 2020 roku do postawienia betonowych blokad i zamknięcia 
skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Dominikańską i Kozakowicką i taki stan trwa do dziś. 
Wreszcie znalazły się pieniądze i rozpisano przetarg na przebudowę skrzyżowania i światła. 
Prace mają się zacząć po wakacjach i zakończyć do grudnia 2023 r. Szczegóły na str. 5. 

KRÓLOWE
I KRÓLOWIE

ULICY

IPN 
O POMNIKU

(cd. na str. 16)
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nów” w Cisownicy, po okresie 
pandemii koronowirusowej, 
znowu odbywają się spotkania 
grup turystycznych. Nie braku-
je potraw kuchni cieszyńskiej.

W okresie    międzywojennym 
istniała w Cieszynie fabryka 
zegarów ściennych i budzików. 
Rocznie produkowano około 
16 tysięcy czasomierzy. Teraz 
funkcjonuje raptem kilka punk-
tów zegarmistrzowskich, które 
jednakże częściej sprzedają, niż 
naprawiają zegarki.
    
Mieszkańcy gminy Chybie 
będą mogli porozmawiać z eko-
doradcami. Ich dyżury zaplano-
wano  w czwartki (w godzinach 
7.30-9.30), 21 lipca, 4 sierpnia, 
1 września.                          (nik) 

     

ma nastąpić 4 września. Do 
Wisły Głębce pociągi zaczną 
kursować przez Goleszów od 
15 października. Wtedy będą 
połączenia z Cieszynem, Wi-
słą, Skoczowem, Katowicami 
(przez Pszczynę, Tychy), Gli-
wicami (Katowice oraz przez 
Strumień i Rybnik), a także  
z Częstochową i Warszawą.   

12 lipca w powiecie cieszyń-
skim przebywał wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek. 
Program wizyty był boga-
ty. Gospodarz województwa 
obejrzał zmodernizowaną ulicę 
Cieszyńską w Bażanowicach, 
wziął udział w otwarciu nowe-
go pawilonu Centrum Zdro-
wia Psychicznego w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie i był na 

terenie budowy nowego mostu 
nad rzeką Wisłą w Drogomyślu.  

Cmentarze komunalne w Cie-
szynie, a są takie cztery, można 
odwiedzić... wirtualnie. Działa 
bowiem wyszukiwarka „Gro-
bonet”, która zawiera dane 
dotyczące kilkudziesięciu ty-
sięcy grobów na cmentarzach 
przy ulicy Katowickiej oraz  
w dzielnicach Bobrek, Pastwi-
ska i Mnisztwo.     

Ze wzgórza Koczy Zamek  
w Koniakowie można podzi-
wiać wspaniałą górską pano-
ramę. Przy dobrej pogodzie 
widać stąd szczyty Tatr.

Na terenach zielonych obok 
Chaty Regionalnej „U Brzezi-

to i owo
z 

okolicy
Cieszyn długo nie miał bezpo-
średniego połączenia kolejowe-
go z Zebrzydowicami. Dopiero 
w 1934 roku uruchomiono linię 
przez Marklowice. Obecnie 
linia ta jest po gruntownym 
remoncie. I dobiega końca 
modernizacja szlaku Cieszyn 
– Goleszów. Otwarcie tej li-
nii kolejowej planowane jest 
jeszcze w lipcu, a wznowienie 
ruchu pociągów pasażerskich 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

STOWARZYSZENIE 
„USTROŃSKIE DOŻYNKI” INFORMUJE 

W związku z organizacją Dożynek w dniu 21 sierpnia 
(niedziela), podmioty prowadzące punkty handlowo-gastrono-
miczne mogą składać oferty  na handel w Parku Kuracyjnym  
w terminie do 1 sierpnia w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu 
Miasta Ustroń lub na e mail dozynki@ustron.pl. Po otrzymaniu 
zgody należy uiścić opłatę za stoisko na konto Stowarzyszenia. 
Bank Spółdzielczy w Ustroniu 38 8129 0004 2001 0000 0808 0002,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2022 r., a dowód 
wpłaty należy przesłać e-mailem dozynki@ustron.pl. Brak wpłaty 
będzie oznaczał rezygnację z handlu w dniu 21.08.2022.

CERTYFIKOWANI 
TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ 

Stowarzyszenie Można Inaczej oraz Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych zachęcają osoby uza-
leżnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy w Miejskim 
Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy MKRPA dla dzieci 
i dorosłych ul. Brody 16 (siedziba Straży Miejskiej). Zapisy pod 
nr tel 500-231-259.

 22 lipca godz. 12.00
Dni Jakubowe: „Impresje organowo-skrzypcowe" w wykonaniu gości ze 
Słowacji Ks. Rastislav Adamko – skrzypce, Prof. Zuzanna Zahradnikova 
– organy / kościół ewangelicko-augsburski Ap. Jakuba Starszego, pl. 
ks. Kotschego

 23 lipca godz. 18.00 
Koncert „Jubilate Deo”. Wykonawcy: Reprezentacyjny Zespół Miasta 
Ustroń Estrada Ludowa Czantoria, dyrygent – Danuta Zoń-Ciuk. Po 
koncercie z wieży kościoła Ap. Jakuba Starszego wybrzmią utwory na 
trąbce w wykonaniu Jakuba Gazdy / kościół ewangelicko-augsburski 
Ap. Jakuba Starszego

 24 lipca
185 Pamiątka Poświęcenia Kościoła Ap. Jakuba Starszego i 240 lat 
parafii w Ustroniu
 godz. 8.30 
Poranek pieśni i muzyki religijnej
 godz. 10.00 
Uroczyste nabożeństwo z okazji 185 rocznicy poświęcenia kościoła 
Ap. Jakuba Starszego w Ustroniu / kościół ewangelicko-augsburski 
Ap. Jakuba Starszego

 14 sierpnia godz. 19.00
Koncert Chóru „Sonata” oraz Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet / kościół 
rzymskokatolicki pw. św. Klemensa

*  *  *

*  *  *

Cieszyńscy policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczno-
ści tragicznego w skutkach wypadku z udziałem rowerzy-
sty, do którego doszło w piątek 8 lipca w Nierodzimiu. 
Rowerzysta zmarł na miejscu zdarzenia. 

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło o godz. 21.35. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że rowerzysta, 
mieszkaniec osiedla Manhatan w Ustroniu i kierujący seatem 
mieszkaniec Simoradza poruszali się drogą wojewódzką DW941 
(ul. Katowicka) w kierunku Skoczowa. Do zderzenia seata  
z rowerzystą doszło w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. 
Żwirową i 29-letni rowerzysta zginął na miejscu. 32-letni kierow-
ca osobówki był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora 
przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli 
ślady. Pojazdy zostały przewiezione na parking strzeżony, gdzie 
będą poddane szczegółowym oględzinom. Dokładny przebieg 
zdarzenia i okoliczności wypadku wyjaśniać będą policjanci  
z wydziału kryminalnego cieszyńskiej komendy.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego 
o rozwagę i ostrożność. Chwila nieuwagi może doprowadzić do 
tragedii. Niezwykle ważne jest, aby zarówno kierowcy, jak i cy-
kliści stosowali się do znaków drogowych i znali obowiązujące 
przepisy. W szczególności prosimy rowerzystów o rozsądek, wy-
obraźnię i odpowiedzialność podczas jazdy, a kierujących pojaz-
dami o zwrócenie szczególnej uwagi na rowerzystów, ponieważ 
oni w zderzeniu z naszym samochodem nie mają najmniejszych 
szans.                                                                                     (mn)

ŚMIERĆ 
ROWERZYSTY
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

28/2022/1/R

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy     112

Policja Ustroń  47 857-38-10 

                fax 47 857-38-14

Straż Pożarna Polana

  33 854-59-98

Wodociągi  33 854-34-96

  33 854-22-44

telefon alarmowy 994

Przedsiębiorstwo Komunalne  

  33 854-35-00

Straż Miejska 33 854-34-83  

   604-558-321

Pogotowie Energetyczne  991 

  33 857-26-00

Pogotowie Gazowe          992

PGNiG 32 391-23-03

Kominiarz 33 854-37-59

  602-777-897

Urząd Miasta    33 857-93-00

Poradnia Rodzinna 

Mickiewicza 1 537 071 063

  33 333 60 61

  33 333 60 63

Salus 730 300 135  

   33 333 40 35

Medica 33 854 56 16

Rodzinna Praktyka Lekarska 

NZOZ Nierodzim

  33 854 23 50

KRONIKA MIEJSKA

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Leszek Buchta lat 62 ul.  Dominikańska
Anna Chmiel lat 92 ul.  Daszyńskiego

*   *   *

ZAMKNIĘTE PRZEJAZDY
W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzonymi 

w obrębie przejazdów kolejowych do:
- 22 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Wczasowej 
- 17 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Wiślańska 
- 17 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Papiernia. 

Z BUTA 
I NA KOLE

16 lipca (sobota)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

NA GÓRĘ TUŁ 
• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• trasa wycieczki: Ustroń Rynek – Jelenica – Podlesie – Leszcz 
Górna – krótki odpoczynek na przejściu granicznym – trawers 
góry Tuł – Cisownica – Równia – Ustroń Rynek
Trasa średnio trudna z kilkoma wymagającymi podjazdami na 
Jelenicę, do przejścia granicznego i na górę Tuł
orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 godziny, dystans ok. 
27 km.

17 lipca (niedziela)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO TĘŻNI W DĘBOWCU

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• trasa wycieczki: Ustroń Rynek – Ustroń Lipowiec – Górki Wiel-
kie – Skoczów – Ochaby – Dębowiec – Kostkowice – Ogrodzona 
– Kisielów – Godziszów – Kozakowice – Ustroń Rynek
Trasa średnio trudna, w początkowej fazie płaska, od Dębowca 
kilka kilometrów jazdy terenem i kilka podjazdów asfaltem. 
Dla mniej wprawnych kolarzy kłopot może stanowić również 
stosunkowo długi dystans
orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 4 godziny, dystans ok. 
45 km.

Uwagi ogólne:
- wszyscy uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność, 
- organizator zapewnia bezpłatną opiekę przewodnika w trakcie wyciecz-
ki, - koszty ewentualnych posiłków, transportu i inne uczestnicy wycieczki 
pokrywają we własnym zakresie, - uczestnicy wycieczek rowerowych muszą 
obowiązkowo być wyposażeni w kaski, - przewodnik może nie zgodzić się na 
udział w wycieczce osób niewłaściwie przygotowanych, - dodatkowe infor-
macje - Miejska Informacja Turystyczna tel. 33-854-26-53.

*   *   *

 PROGRAMY WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do odbioru ma-
teriałów promocyjnych z programami wydarzeń kulturalnych  
i sportowych w Ustroniu w biurze Wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Miasta Ustroń w godzinach pracy Urzędu 
Miasta pn. – pt. 7.30 – 15.30.

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW 
HERMANIC 

14 lipca o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami 
Hermanic w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu, które 
dotyczy Kolonii i osiedla – propozycja postawienia 150 nowych 
znaków. Spotkanie odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Miasta 
Ustroń. Zachęcamy do czynnego udziału i wspólnej konsultacji.   

Zarząd Osiedla Hermanice oraz Burmistrz Miasta Ustroń

KONCERT CHARYTATYWNY 
JOANNY KONDRAT 

I ARTIS SYMPHONY ORCHESTRA
16 lipca o godz. 17:00 w sali widowiskowej MDK Prażaków-

ka odbędzie się Koncert charytatywny Joanny Kondrat i Artis 
Symphony Orchestra pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna pt. 
„Kołysanki dla Ukrainy”.

Joanna Kondrat pisze o tym projekcie:
– Miałam te kołysanki wykonać w duecie z Hlibem, siedem-

nastoletnim Muzykiem z Ukrainy. W ustrońskim sierocińcu,  
w którym mieszka obecnie około 200 dzieci. Miało być kameral-
nie. Kilka piosenek, kilka sabaczek z baloników i dużo naklejek 
= super koncert. Ale, jak to bywa w bajkach, zadziały się czary. 
Orkiestra, w której gra Hlib, stoi za nim murem. W ten sposób, 
umawiając się na koncert z nieznanym mi Skrzypkiem, umówiłam 
się na koncert z orkiestrą. Następnie, uznaliśmy, że integracja 
zrobi dobrze nam wszystkim. I że najmłodsi goście punktu re-
cepcyjnego poczują się dobrze w towarzystwie polskich dzieci, 
z dala od szarej codzienności. Idziemy z kołysankami na miasto.

*   *   *

*   *   *
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– Obelisk znajduje się w samym cen-
trum Ustronia i po jednej stronie zawie-
ra napis: „KU CZCI ZAMORDOWA-
NYCH 121 OBYWATELI USTRONIA 
W OBOZACH I WIĘZIENIACH HIT-
LEROWSKICH”. Poniżej tego napisu 
umieszczono nazwiska pomordowanych, 
przy których widnieją nazwy miejsc 
kaźni: Charków, Katyń, Miednoje. Na 
innej ścianie tego samego obelisku pod 
inskrypcją „ZA POLSKĘ WOLNOŚĆ  
I LUD” umieszczono napis: „PAMIĘCI 
46 OBYWATELI USTRONIA OFIAR 
ZBRODNI HITLEROWSKICH ROZ-
STRZELANYCH W LATACH 1939-
1945”. Poniżej tego napisu umieszczono 
nazwiska pomordowanych, przy których 
widnieją nazwy miejsc kaźni: Miednoje, 
Charków, Twer. Z uwagi na fakt, że nie 
ma tam w żadnym miejscu zaznaczone, 
że zbrodni katyńskiej dopuścili się sowieci  
z ZSRR, to moim zdaniem jest to współ-
czesne kłamstwo katyńskie. 

Nie taki był oczywiście zamysł autorów 
idei oddania hołdu zamordowanym przez 
NKWD ustroniakom. Inicjator stworzenia 
tablic pamiątkowych Lesław Werpachow-
ski jest zaskoczony reakcją turysty:

– Pomysłów na umieszczenie tablic  
w mieście było wiele, jednak wspólnie ze 
Społecznym Komitetem Upamiętnienia 
Ustrońskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
uznaliśmy, że najlepszym miejscem bę-
dzie już istniejący pomnik. Uważaliśmy, 
że jego wydźwięk jest jednostronny, więc 
dobrze będzie umieścić tam listę ofiar 
stalinowskiego systemu, którą władze 
komunistyczne ukrywały. Dodatkowo na 
jednej z tablic umieszczono informację 
„Mieszkańcy w 75. rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej”. Każdy może więc szybko 
zorientować się, w którym roku oddano 
cześć poległym i że nie ma to nic wspól-
nego z kłamstwem katyńskim.

IPN O POMNIKU
Do sprawy odniosło się wreszcie Od-

działowe Biuro Upamiętniania Walk  
i Męczeństwa IPN w Katowicach, które 
zwróciło się do władz Ustronia z prośbą  
o pilną korektę i uporządkowanie napi-
sów na pomniku. Dla pracowników IPN, 
którzy ustawowo mają przeciwdziałać 
rozpowszechnianiu w kraju i za granicą 
informacji o nieprawdziwych treściach 
historycznych, istotnym jest, aby jedno-
znacznie rozdzielono tablice upamiętnia-
jące ofiary niemieckie z czasów II wojny 
światowej na trzech ścianach od ofiar 
reżimu sowieckiego na jednej ścianie. 

Oprócz tego doszukano się jeszcze 
innych problemów związanych z pomni-
kiem. Otóż w naczółku jednej z tablic znaj-
duje się wizerunek Krzyża Partyzanckiego 
ustanowionego dekretem Rady Ministrów 
z dnia 26 października 1945 roku, który 
zawiera dewizę Armii Ludowej: Za Pol-
skę, Wolność i Lud. Dodatkowo widnieje  
w nim orzeł bez korony. Autor pisma 
informuje, że może to wypełniać normę 
ustawy o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. 

W całej sprawie nie chodzi jednak tyl-
ko o wytykanie błędów i zaniedbań. Jan 
Kwaśniewicz, naczelnik Oddziałowego 
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
zwracając uwagę, że tablice zostały umiej-
scowione dość nieszczęśliwie pisze także:

– Upamiętnienie pomijanych przez 
wiele lat ustroniaków – ofiar zbrodni 
katyńskiej zarówno w opracowaniach 
poświęconych II wojnie światowej, jak 
również na tablicach czy pomnikach 
jest słusznym odkłamywaniem historii 
i przypominaniem prawdy. Mając to na 
uwadze przeprowadzono skróconą kwe-
rendę dotyczącą pomnika ofiar II wojny 
światowej w Ustroniu.

I tak niedopatrzenie w sprawie pomnika 
stało się pretekstem do pobieżnych badań 
przeprowadzonych przez pracowników 
IPN na temat losów ustroniaków podczas 
II wojny światowej. 

Okazuje się, że liczba poszkodowanych 
przez niemieckich oprawców jest większa 
niż informuje pomnikowa tablica, a także 
znane wielu pasjonatom historii regionu 
opracowanie Józefa Pilcha. Wszystko 
dlatego, że nadal uzupełniane są bazy da-
nych dostępne dziś dla wszystkich w sieci 
internetowej. Oprócz pilnej korekty tablic 
związanych z ofiarami sowieckich zbrod-
ni IPN namawia więc także do poprawy 
innych treści widniejących na pomniku  
w związku z odkryciem większej liczby 
ofiar hitlerowskich Niemiec.

Jeśli chodzi o ofiary zbrodni katyńskiej, 
to na chwilę obecną jest jasne, że na 
tablicach nie wskazano kolejnych dwóch 
osób: Jerzego Chromika, który mieszkał 
w Ustroniu i Jana Szalbota, który się 
tu urodził. Obaj służyli w formacjach 
wojskowych. Niestety wiadomym jest 
także, że poszkodowanych na Wschodzie 
ustroniaków było dużo więcej.

Ewidentnie rodzi się więc potrzeba 
nowych badań dotyczących tragicznych 
losów dawnych mieszkańców naszego 
miasta, którzy zginęli z rąk nazistów i 
komunistów. Niestety do dziś nie wie-
my nawet, gdzie znajdują się prochy 
zamordowanych 9 listopada 1944 roku 
ustroniaków, mimo zaangażowania się 
w ustalenie tego faktu wielu osób, w tym 
burmistrza Przemysława Korcza. Takich 
niewiadomych w polskich miastach jest 
dużo więcej, co świadczy o skali zbrodni 
popełnionych na naszym narodzie. 

Póki co można szybko uporządko-
wać sprawy wokół pomnika, angażując  
w sprawę IPN. Władze naszego miasta 
są otwarte na zmianę wskazanych tre-
ści, dzięki czemu prawda historyczna 
dotycząca historii mieszkańców naszego 
uzdrowiska nie będzie znana tylko wta-
jemniczonym.                Mateusz Bielesz

(cd. ze str. 1)
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– Są pieniądze na przebudowę skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej z ul. Dominikańską i Kozakowicką 
w Hermanicach. Kilkuletnie działania na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa w tym miejscu znalazły swój 
finał. Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że nasz głos 
w tej sprawie był słyszalny – mówi burmistrz Ustronia 
Przemysław Korcz. 

Decyzja o realizacji tej inwestycji 
zapadła już wcześniej. Przypomnę, że 
niebezpieczne skrzyżowanie, na któ-
rym doszło do wielu wypadków, w tym 
śmiertelnych, w marcu 2020 roku na 
wniosek cieszyńskiej policji zostało za-
mknięte. Wówczas wyraziliśmy zgodę 
na takie tymczasowe rozwiązanie, gdyż 
priorytetową sprawą było bezpieczeń-
stwo. Formalnie taka zgoda z naszej 
strony nie była Zarządowi Dróg Woje-
wódzkich potrzebna, ale chodziło o to, 
że zaprzestaliśmy intensywnych działań,  
a i mieszkańcy zdobyli się na cierpliwe 
czekanie, chociaż objazdy skrzyżowania 
były pewnym utrudnieniem. Oczywiście 
cały czas monitorowaliśmy sytuację. Wła-
dze wojewódzkie i Zarząd Dróg na po-

czątku wywiązywały się z obietnicy szyb-
kiego rozwiązania sprawy, przekazano 
środki na projekt, uzyskano pozwolenie 
na budowę ze wszystkimi uzgodnieniami, 
ale zaczęły się problemy z przekazaniem 
środków na realizację inwestycji. 

No i wreszcie podjęto decyzję o fi-
nansowaniu przebudowy skrzyżowania. 
7 lipca ogłoszony został przetarg pod 
nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 941 z ul. Kozakowi-
cką i Dominikańską w miejscowości 
Ustroń”. W ogłoszeniu mowa jest między 
innymi o budowie sygnalizacji świet-
lnej na skrzyżowaniu dróg wraz z zasi-
laniem, przebudowie odcinka DW941, 
przebudowie fragmentów ulicy Kozako-
wickiej i Dominikańskiej, przebudowie 

PRZEBUDOWA JUŻ WE WRZEŚNIU

drogi wewnętrznej, budowie chodników  
w obszarze skrzyżowania oraz na od-
cinkach dróg dochodzących do skrzy-
żowania, o przebudowie istniejących 
zjazdów indywidualnych i publicznych, 
wykonaniu odwodnienia (kanalizacja 
deszczowa i rowy drogowe), umocnieniu 
skarp, przebudowie przepustu pod koroną 
drogi wojewódzkiej, przebudowie sieci 
oświetleniowej, telekomunikacyjnej, ga-
zowej, montażu barier energochłonnych, 
wykonaniu oznakowania i elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wy-
konawcy wyznaczono termin 15 miesięcy 
od dnia udzielenia zamówienia. Termin 
składania ofert mija 4 sierpnia, tego dnia 
oferty zostaną otwarte, wybrana firma 
ma rozpocząć prace 2 września. Zgodnie  
z tym harmonogramem, inwestycja po-
winna się zakończyć w grudniu 2023 roku. 

Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy byli zaangażowani 
w działania na rzecz przebudowy nie-
bezpiecznego skrzyżowania. Samorząd 
Ustronia wspierało Starostwo Powiatowe 
z członkiem Zarządu Powiatu Stanisła-
wem Maliną, radni Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego – jego przewodniczący 
Jan Kawulok oraz radny Andrzej Molin. 
Oczywiście dziękuję Urzędowi Marszał-
kowskiemu, że przekazał środki na tę 
inwestycję. Przede wszystkim chciałbym 
podziękować mieszkańcom Ustronia, 
którzy byli zaangażowani w zbieranie 
podpisów pod petycją do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, dzieciom, które wykonały 
piękne rysunki, szczególnie zaangażo-
wanym mieszkańcom Hermanic oraz 
członkom Zarządu Osiedla Hermanice  
z przewodniczącą i radną Dorotą Walker.  

Spisała: Monika Niemiec

– Podczas spotkania z wicemarszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Kału-
żą, który odwiedzał Ustroń w związku z otwarciem tężni miejskiej, powiedziałem 
wprost, że nie mogę już dłużej uspokajać mieszkańców i apelować o cierpliwość, bo 
to za długo trwa. Zaznaczyłem, że na zebraniu w Hermanicach zostałem poproszony 
o oficjalne przekazanie władzom wojewódzkim, że przygotowywana jest blokada 
drogi podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wicemarszałek przyjął to do wiadomo-
ści, chociaż nie odniósł się do zapowiedzi protestów. Faktem jest, że po wielu latach 
działań, doczekaliśmy się przekazania pieniędzy na przebudowę skrzyżowania.

Tak będzie wyglądało skrzyżowanie po przebudowie. Powstanie sygnalizacja świetlna, lewoskręty i chodniki. 

ul. Kozakowicka

ul. Dominikańska
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Mija dokładnie 120 lat, odkąd w ustroń-
skim krajobrazie pojawiła się synago-
ga. Uroczyste poświęcenie Izraelickiego 
Domu Modlitwy nastąpiło w niedzielę 13 
lipca 1902 r. o godzinie 14.00. Interesujący 
architektonicznie obiekt, wzniesiony nad 
kanałem Młynówka, przez 37 lat stanowił 
ważne miejsce dla społeczności żydow-
skiej Ustronia, liczącej około 120 osób 
(ponad 20 rodzin). Zniknął wraz z nasta-
niem okupacji, spalony przez hitlerow-
ców 15 września 1939 r. Po zakończeniu  

II wojny światowej jego zgliszcza usunięto,  
a teren po nim wyrównano. Dzisiaj niewie-
le już osób pamięta synagogę. Pozostała 
zaledwie na kilku pocztówkach, fotogra-
fiach i szkicach...

Bóżnica była dziełem dwóch wybitnych 
wiedeńskich architektów Theodora Schre-
iera i Ernsta Lindnera, który wywodził 
się z jednej z najstarszych i najbardziej 
znanych żydowskich rodzin ze Skoczo-
wa. Do opracowania planów przystąpili 
pod koniec 1900 r., realizując zamysł 

nowo utworzonego Związku Bóżnicze-
go w Ustroniu z jego przewodniczącym 
Adolfem Dattnerem na czele. Budowę 
rozpoczęto w kwietniu 1901 r. na gruncie 
zakupionym już wcześniej, bo w 1893 
r. 28 maja 1901 r. wmurowano kamień 
węgielny. Prace przy wznoszeniu obiektu 
prowadziła firma Adalberta Krasnego, 
budowniczego z Cieszyna. Poszczególne 
czynności rzemieślniczo-budowlane wy-
konywali znani i cenieni przedsiębiorcy 
z Cieszyna, Bielska oraz Ustronia. Głów-
nym donatorem przedsięwzięcia był Adolf 
Löwy, bogaty przemysłowiec drzewny 
rodem z Wiednia, właściciel m.in. tarta-
ku parowego w Ustroniu, usytuowanego 
nieopodal dworca kolejowego. 

Budowla o powierzchni 155 m², za-
projektowana na rzucie oktagonalnym,  
z fasadą zwróconą w kierunku zachodnim, 
przeznaczona została dla 120 osób – 80 
mężczyzn i 40 kobiet. W usytuowanej od 
wschodu pięciobocznej apsydzie umiesz-
czono bogato rzeźbioną w drewnie szafę 
ołtarzową zwaną także świętą arką (hebr. 
aron ha-kodesz). Izraelicki Dom Modli-
twy wieńczyła Gwiazda Dawida, a jego 
trójkątny szczyt ozdabiał hebrajski napis. 
Całość utrzymana była w stylu neoro-
mańskim.

12 czerwca 1997 r. w miejscu, gdzie 
stała bóżnica (okolica ul. Ogrodowej 
10) odsłonięto pomnik. Obelisk zapro-
jektował artysta rzeźbiarz Karol Kubala,  
a jego głównym fundatorem został Otto 
Winecki-Windholz z Australii, pochodzą-
cy z Ustronia.

Zainteresowanych szerzej historią bu-
dowy ustrońskiej synagogi zapraszam 
do lektury mojego artykułu, który ukazał 
się w 2017 r. w 20 tomie „Pamiętnika 
Ustrońskiego”. Tam również można zna-
leźć wszystkie dostępne zdjęcia i plany 
obiektu.                                 Bożena Kubień

Znane są już wyniki głosowania mieszkańców Ustronia na projekty zgłoszone do 
Budżetu Obywatelskiego. W tym roku harmonogram wyglądał nieco inaczej niż  
w latach poprzednich, ponieważ głosy oddawano w okresie wakacyjnym. 

PROJEKTY WYBRANE Jak wyjaśnia sekretarz miasta Ireneusz 
Staniek, Ustroń może pochwalić się, iż 
jako jedyna gmina w naszym wojewódz-
twie pieniądze rozdziela na poszczególne 
dzielnice, bowiem w innych miejscowoś-
ciach można wybierać jedynie projekty 
ogólnomiejskie. Dzięki temu ustroniacy  
z Hermanic, Nierodzimia, Polany, Ustro-
nia Górnego i Dolnego mogli zadecydo-
wać w jaki sposób zostaną spożytkowane 
fundusze w obszarach ich zamieszkania. 
Głosowanie nie odbyło się na Poniwcu, 
Zawodziu, Lipowcu i Centrum, ponieważ 
w tych dzielnicach zgłoszono tylko po 
jednym projekcie, co wiąże się automa-
tycznie z ich realizacją. 

Pomysły, które przekonały głosujących 
dotyczą różnych sfer życia. Zadecydowa-
no, że pieniądze powinny trafić do szkół, 
straży pożarnej, ale także na produkcję 
filmu dokumentalnego czy zajęcia spor-
towe. Przekrój był więc szeroki, zresztą 
jak każdy budżet miasta, który zawiera 
wydatki w różnych obszarach działalności 
gminy. O tym jak głosowali mieszkań-
cy poszczególnych dzielnic napiszemy  
w następnym numerze GU.             (mb)

Ustrońska synagoga wzniesiona w 1902 r. w stylu neoromańskim. Widok od strony południowo-
-zachodniej.                                                        Fot. Tadeusz Kubisz, początek lat 30. XX w.

USTROŃSKA SYNAGOGA 
(1902-1939)

LISTA REKOMENDOWANYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Hermanice Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach 40.000 zł
Nierodzim Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu
40.000 zł

Polana Bezpieczna Szkoła – wideodomofon oraz monitoring zewnętrz-
ny SP-3 z OP

35.000 zł

Polana Film dokumentalny ukazujący unikatowy charakter dzielnicy 
wczasowej Jaszowiec

5.000 zł

Ustroń Górny „Biblioteka bliżej nas” 39.000 zł
Ustroń Dolny Bezpieczne przejście dla pieszych 35.000 zł
Ustroń Dolny W świecie zmysłów – zintegrowani sensorycznie 5.000 zł
Lipowiec Modernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Ustroniu 

Lipowcu 
40.000zł

Ustroń Zawodzie Budowa ścieżki – łącznika ul. Źródlana z ul. Gościradowiec 40.000 zł
Ustroń Centrum Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnickiej z częś-

ciową wymianą ławek osiedlowych 
40.000 zł

Ustroń Poniwiec Aktywny Poniwiec 2022 – zajęcia na basenie 40.000 zł
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– Biblia z natury jest praktyczna. Choć 
spisana w księdze, która jest z przeszłości, 
jest żywa i aktualna również dzisiaj. Obok 
nas płynie Wisła. Nieraz byliśmy nad jej 
brzegiem, często w tym samym miejscu. 
Gdybyśmy jednak znowu przyszli w to 
samo miejsce co wcześniej, to ta rzeka 
będzie już inna. Przypłynęła nowa dzisiaj, 
choć ją doskonale znamy. Tak samo jest  
z Pismem Świętym. Słyszymy czy widzi-
my te same fragmenty, jednak są one wciąż 
dla nas nowe. Dlatego Biblia to nie księga 
historii, ale księga życia. – zachęcał do 
otwarcia Pisma Św. ks. dr hab. Janusz Wilk

Cały czas trwa w naszym mieście Festi-
wal Ekumeniczny, podczas którego oprócz 
wydarzeń liturgicznych mają miejsce 
liczne imprezy artystyczne i kulturalne. 
W piątkowe popołudnie organizatorzy za-
prosili chętnych do Prażakówki na bardzo 
ciekawe i inspirujące spotkanie z księdzem 
Januszem Wilkiem, prezbiterem archi-
diecezji katowickiej, dr hab. w zakresie 
biblistyki. Prelegent w bardzo zajmujący 
sposób opowiadał o tym, jak czytać i ro-
zumieć Pismo Św., które zapewne wielu 
z nas ma u siebie w domu. 

– Do Biblii się dojrzewa, tak jak się 
dojrzewa do miłości. Czy można jednak 
zrozumieć miłość? W pewnym momen-
cie życia przychodzi ten etap, w którym 
człowiek odkrywa czym jest miłość wobec 
drugiego człowieka i czym jest miłość 
wobec Boga. Tak samo jest ze Słowem 
Bożym. To jest język, który wyraża pewne 
sprawy, tą relację miłości, chociaż jest to 
język trudny. Tak samo jak musimy uczyć 
się języka miłości, tak samo musimy uczyć 
się języka Słowa Bożego. Trzeba do tego 
czasu. Ważne, żeby się nie zniechęcać jeśli 
czegoś nie rozumiem. – zachęcał uczestni-
ków do co raz głębszego poznawania treści 
najważniejszej księgi chrześcijan wybitny 
polski biblista.

Wśród osób, które wzięły udział w 
kameralnym spotkaniu były  m.in.: prze-

wodniczący RM Marcin Janik, radny 
Dariusz Śleziona, proboszcz parafii św. 
Klemensa ks. Wiesław Bajger oraz pasto-
rowa Karina Wowry. Wszystkich przywi-
tał Łukasz Sitek, prezes Stowarzyszenia 
Ekumenicznego, które jest organizatorem 
Festiwalu. Zebrani w Prażakówce po-
chwalili się ks. Wilkowi, że w ustrońskich 
parafiach istnieją grupy, które co tydzień 
spotykają się, aby wspólnie poznawać 
Słowo Boże, co spotkało się z jego entu-
zjastyczną reakcją. Ks. Wilk zauważył, 
że właśnie tak wyglądały tzw. domowe 
kościoły w pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa. Wówczas mało kto potrafił czy-
tać, więc ludzie zapamiętywali usłyszane 
od prezbitera treści i potrafili je słowo  
w słowo przekazywać dalej. 

Dowiedzieliśmy się także, że bibliści 
potrafią spierać się o każde słowo, a już 
szczególnie o jego tłumaczenie na język 
narodowy. 

– Czasem bywa tak, że prelegent wy-
chodzi na mównicę i ma referat na temat 
jednego słowa w jednej Ewangelii. Wtedy 
zaczyna się dyskusja biblistów jak najle-
piej oddać to wyrażenie. Trzy lata temu 
odbył się wykład na temat rzeczownika 
„parakletos”. Oznacza on, że Jezus jest 
naszym rzecznikiem wobec Boga. Słowo 
to występuje pięć razy w Biblii. Przyszedł 
wówczas czas, żeby się zastanowić jak go 
przełożyć i oddać, aby czytelnik mógł go 
jak najlepiej zrozumieć. Nie wystarczy bo-
wiem otworzyć słownik starożytnej greki 
i przedstawić pięć znaczeń tego rzeczow-
nika. Trzeba przede wszystkim wyjaś-
nić, dlaczego konkretne tłumaczenie jest  
w danym kontekście najlepsze. Pojawiają 
się wówczas bardzo twórcze dysputy, 
nieraz burzliwe, ale one są potrzebne, 
aby ludzie wierzący otrzymali najlepszy 
możliwy przekład. 

Jakiego czasu wymaga solidne tłuma-
czenie Biblii? Ks. Wilk odpowiada, że  
w jednej książcę z serii „Biblia Impulsy”, 

O MIŁOŚCI BEZ SŁOWA „BÓG”

której nazwa wywodzi się z typu komen-
tarza, który w formie krótkich wskazówek 
- impulsów, stara się wieloaspektowo 
wyjaśnić poszczególne perykopy danej 
księgi, we wstępie można przeczytać, 
że niniejszy przekład powstał w okresie 
zimowo-wiosennym 2018 roku między 
godziną 6 a 7:45 rano. Tylko wtedy tłu-
macz miał czas, żeby nad tym tekstem 
posiedzieć. Ks. Wilk tłumaczył, że każdy 
z nas powinien znaleźć swój czas dla tej 
księgi, aby pochylić się nad nią indywidu-
alnie i oddać pogłębionym rozważaniom.

Biblista zachęcił także do zapoznania 
się z księgą Pieśni nad Pieśniami. 

– Rabbi Akiwa mówi, że jest to nad 
świętościami. Jest to księga, która nie za-
wiera słowa „Bóg”, a jest w Starym Testa-
mencie. Wierzący Żydzi do dzisiaj w noc 
paschalną siadają i modlą się tym tekstem. 
Na bazie miłości mężczyzny do kobiety  
i kobiety do mężczyzny i ich tęsknoty jest 
napisane osiem rozdziałów. Nie wolno 
było czytać tej księgi na biesiadach, choć 
się o to prosi. Wszystko dlatego, że była 
to największa świętość, choć nie zawiera 
imienia Bóg. Jest w niej jednak pokazana 
tęsknota Stwórcy za nami. Księga Pieśni 
nad Pieśniami jest napisana topograficz-
nie. Jej „akcja” dzieje się w Jerozolimie 
i Galilei. Osadzając ją w mieście autor 
potrafił opowiedzieć o miłości. Bo jak 
najlepiej mówić o miłości? Obrazami!

Po interesującym spotkaniu z wybit-
nym biblistą można było zakupić książki 
religijne, a także posilić się pysznymi 
kanapkami. Wiele osób osobiście chciało 
porozmawiać z ks. Wilkiem, a ten chętnie 
dzielił się swoją wiedzą i spostrzeżeniami.

                Tekst i foto: Mateusz Bielesz



8                                                                                      14 lipca 2022 r.

Olga Kisiała (w środku) i Ewa Kossakowska 
(z prawej) w strojach regionalnych. 

Biesiada pań ze Śląska Cieszyńskiego  
i Kurpii Zielonych to efekt szkolnej przy-
jaźni przewodniczących kół Olgi Kisiały  
i Ewy Kossakowskiej. Pani Ewa mieszkała 
jakiś czas na Śląsku, ale potem wróciła  
w rodzinne strony rodziców, na Kurpie, 
gdzie aktywnie działa na rzecz społecz-
ności lokalnej, zwłaszcza zachowania  
i promocji dziedzictwa kulturowego. 

Projekt grantowy pod nazwą „Kur-
piowskie kulinaria” był realizowany  
w ramach Lokalnej Grupy Działania 
„Kurpsie Razem”. Kurpsiami nazywają 
samych siebie Kurpi (liczba pojedyncza 
Kurpś). Oficjalnie są to Kurpie i Kurpian-
ki, językoznawcy nie zalecają używania 
nazwy Kurpiowie. 

Kraina, z której przyjechali nasi goście, 
„rozciąga się malowniczo między rzeką 
Narwią, Pisą i Orzycem”, jak czytamy 
na stronie Związku Kurpiów. „Północną 
granicę stanowi wielowiekowa granica 
między Prusami a Rzeczpospolitą. Region 
kurpiowski znajduje się na terenie trzech 
województw: mazowieckiego, podlaskie-
go i warmińsko-mazurskiego.”

Pomysłowe realizatorki projektu „Kur-
piowskie kulinaria” postanowiły przepro-
wadzić „Warsztaty kurpiowskiego jadła”, 
ale na wyjeździe, a przy okazji chciały 
poznać również inną kulturę. Przez 3 
dni 20-osobowa grupa zgłębiała tajniki 
kuchni kurpiowskiej, uczyła się robić sery 
i próbowała naszych specjałów. Panie 
wybrały się na wycieczkę na Czantorię, 
do Cieszyna, wędrowały po Ustroniu  
i okolicy. W organizacji pobytu Kurpianek 
w naszym mieście pomogła naczelnik 
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Tu-

SĘKACZ NA KŁOPOTY 
MAŁŻEŃSKIE

rystyki Urzędu Miasta Barbara Niemczyk 
oraz Kolej Linowa „Czantoria”.

– Przyznaję, że zdarłyśmy pięty, pa-
nie wróciły z wycieczek zmęczone, ale 
zadowolone. Dobrze się tu czujemy. Zo-
stałyśmy ciepło przyjęte, ugoszczone  
i bardzo nam się podoba ten kawałek 
Polski, większość z pań była w tych stro-
nach po raz pierwszy. Wiemy, że podróże 
kształcą, ale nie zawsze doceniamy te 
nasze krajowe, a przecież regiony różnią 
się między sobą i zawsze można się cze-
goś nauczyć, coś nowego poznać. Bardzo 
dobrym na to sposobem jest zgłębia-
nie lokalnych kulinariów. Wiele potraw 
jest podobnych, bo bazują na podobnych 
składnikach, charakteryzują się sezono-
wością i wykorzystywaniem lokalnych 
produktów. Są jednak pewne różnice, 
cechy charakterystyczne dla konkretnych 
miejsc, a ich poznawanie wzbogaca nas  
i rozwija – mówi Ewa Kossakowska. 

Podczas biesiady zorganizowanej  

w ramach projektu „Kurpiowskie kulina-
ria” zostały zaprezentowane tradycyjne 
potrawy z Kurpiów Zielonych, o których 
opowiedziała Ewa Kossakowska. 

Zupa na kwasie kapuścianym przy-
pomina naszą kwaśnicę. Gotowało się 
ją na wiosnę, gdy bieda piszczała i już 
brakowało produktów w spiżarniach i piw-
nicach. Do przygotowania zupy potrzeba 
było trochę kwasu kapuścianego, grzyby 
suszone i już była potrawa. 

Kotlety grzybowe kiedyś robiło się 
głównie z grzybów suszonych, które 
moczyło się, mieszało z przysmażoną 
cebulką, przyprawami, panierowało i sma-
żyło. Współcześnie korzysta się również  
z grzybów mrożonych, oczywiście po 
rozmrożeniu i przesmażeniu. Ich dodatek 
poprawia smak i konsystencję kotlecików. 

Rejbak, nazywany też kartoflakiem,  
a w innych regionach kraju babą ziemnia-
czaną, robi się z tartych ziemniaków z do-
datkiem przesmażonego boczku i cebulki. 
Piecze się go w keksówce w piekarniku. 

Fafernuchy ciastka, a raczej przekąska, 
bo słodyczy w nich nie za dużo, a po-
chodzi z dodatku marchewki i miodu. Są 
dość twarde, bo robi się je na sodzie, ale 
podobnie jak pierniki mogą stać bardzo 
długo. Są różne wersje np. z pieprzem,  
z cynamonem itp.

Ciasto sękacz, które jest znane w całej 
Polsce i do kupienia w sklepach. Robienie 
sękacza można wykorzystać na terapię 
małżeńską, bo w czasie robienia ciasta, 
które jest bardzo czasochłonne, nie można 
nawet na chwilę odejść i dzięki temu jest 
czas na rozmowę, kłótnię i wyjaśnienie 
sobie wszelkich spornych kwestii. Sękacz 
robi się na wałku brzozowym owiniętym 
w papier. Pod nim pali się drewno również 
brzozowe. Na ten wałek pomaleńku leje 
się chochlą ciasto naleśnikowe. Przepis 
na ciasto w każdym domu jest trochę inny, 
więc trudno podać dokładne proporcje.  
W dawnych przepisach na 1 kg mąki 
zużywa się nawet 1 kg masła, 1 kg cukru,  
1 litr śmietany i 40 jajek. Ciasto ma być 
dość rzadkie, żeby lało się cienką strużką. 
Wałek kręci nad ogniem i polewa ciastem. 
Ruch obrotowy nie pozwala ciastu skap-
nąć, bo wcześniej zastyga pod wpływem 
wysokiej temperatury. Tak powstają cha-
rakterystyczne wypustki. Gdy jedna war-
stwa się upiecze, leje się następną. Ciasto 
trzeba lać powoli, wałkiem kręcić umiejęt-
nie i jeszcze podtrzymywać ogień. Wyma-
ga to czasu, cierpliwości i dobrej współ-
pracy małżonków.    Monika Niemiec 

20 czerwca w restauracji Dolce Vita w Lipowcu odbyło się wyjątkowe spotkanie. 
Tym razem to nie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu częstowały wykona-
nymi przez siebie potrawami, ale występowały w roli degustatorek tradycyjnych 
dań przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Surowem (wieś  
w gminie Czarnia, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie).  

Fafernuchy to ciastka albo przekąska na ostro 
w zależności od przepisu.   Fot. M. Niemiec

Próbowano prawdziwego sękacza. To była 
ciekawostka przygotowana poza projektem. 

Kotleciki z grzybów i rejbak oraz paszteciki 
na dokładkę.                       Fot. M. Niemiec
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Mateusz Bielesz i Anna Łęczyńska.

W 2017 roku na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 
przeprowadzono badanie sondażowe dotyczące społecznego 
postrzegania przestrzeni publicznej i architektury w Polsce. Na 
podstawie jego wyników można zaryzykować stwierdzenie, że 
istotnymi źródłami wiedzy o architekturze są dom rodzinny oraz 
doświadczenia turystyczne. Niezwykle niepokojący jest fakt, 
iż najmniejszy poziom zainteresowania wyglądem otoczenia 
deklarują najmłodsi uczestnicy badania (15-19 lat). Warto więc 
zmieniać takie tendencje i zachęcać wszystkich do zainteresowa-
nia się architekturą, którą otacza nas w każdym miejscu i czasie.

W ramach projektu we wrześniu zapoznamy chętnych z różno-
rodną formą obiektów w Ustroniu skupiając się na architekturze 
drewnianej i modernistycznej. Te dwa z pozoru odrębne style są 
ze sobą ściśle związane, bowiem powojenni autorzy obiektów 
sanatoryjno-wczasowych interpretowali w swoich dziełach do-
tychczasową architekturę regionalną.

Miesiąc z architekturą będzie obfitował w liczne wydarzenia, 
które będą odbywały się co weekend. Przy kolybie na Małej 
Czantorii zostaną przeprowadzone warsztaty o architekturze 
pasterskiej dla dzieci ze szkół podstawowych. Gościem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej będzie Anna Cymer, historycz-
ka sztuki, autorka doskonałej monografii pt. „Architektura  
w Polsce 1945-1989”.  Dla zwiedzających zostanie otwarta willa 
Ziętka. Odbędzie się w niej spotkanie z Marcinem Wojdakiem, 
który będzie promował swój reportaż „Ostatni turnus. Pocztówki  
z wczasów w PRL-u”. Z przewodnikiem będzie można wybrać 
się na spacery historyczne po dzielnicach Jaszowiec i Zawodzie. 
Wyemitowany zostanie film „Uzdrowisko. Architektura Zawo-

dzia”, a w czytelni biblioteki miejskiej będzie można oglądnąć 
wystawę dotyczącą obiektów drewnianych z obszaru Beskidu 
Śląskiego. Nowatorskim pomysłem będzie również stworzenie 
wielkoformatowej gry planszowej „W górach radości”, która 
poza aspektem rozrywkowym będzie stanowić doskonały sposób 
przekazywania wiedzy dotyczącej Ustronia i jego architektury.   

Mamy nadzieję, że wokół takiej imprezy zaczniemy budować 
lokalny kapitał społeczny, dzięki któremu zachowamy bezcenne 
dziedzictwo materialne naszego uzdrowiska. A już w przyszłym 
roku planujemy stworzyć ogólnopolski festiwal, którego misją 
byłoby celebrowanie, promowanie i docenienie powojennej archi-
tektury i designu, a także stworzenie miejsca do współczesnego 
myślenia o tym często lekceważonym dziedzictwie. Oby w tym 
wypadku nasze marzenia także się ziściły.        Mateusz Bielesz

WRZESIEŃ 
Z ARCHITEKTURĄ 

Czy jest coś bardziej ustrońskiego od widoku piramid  
i sanatorium osadzonych na zboczu Równicy? Być może dla 
mieszkańców Ustronia jest to tak oczywisty krajobraz, że 
już nad tym się nie zastanawiają, jednak dla nas sprawa 
jest oczywista. Wraz z Anną Łęczyńską i Anetą Okupską-
-Ponc zgłosiliśmy projekt do programu  „Działaj Lokalnie”, 
którego celem byłoby promowanie wśród mieszkańców  
i turystów lokalnej architektury. Nasz pomysł zdobył uznanie 
sądu konkursowego, dzięki czemu przyznano nam dotację 
w wysokości 6 tysięcy złotych na stworzenie imprezy pn. 
„Wrzesień z architekturą”.

Tomasz Nowak z Ustronia zdobył tytuł Góralskiego Mistera w wybo-
rach, które odbyły się w niedzielę 10 lipca podczas XXV Dni Isteb-
nej. Przystojny góral jest solistą Estrady Regionalnej „Równica”. 
Jego koleżanka z zespołu Aga Waszut zdobyła tytuł Miss Uśmiechu.   
                                                                                  Fot. M. Niemiec

W niedzielę 10 lipca trójka najmłodszych przedstawicieli Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej z opiekunem Damianem Leszczyną 
uczestniczyła w czwartej edycji Powiatowej Spartakiady MDP na 
Boisku Orlik w Goleszowie.
                                                                              Fot. OSP Nierodzim
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BIBLIOTEKA POLECA  
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

 Olga Tokarczuk 
„Empuzjon”

Najnowsza powieść polskiej Noblistki. Wrze-
sień 1913 roku, do uzdrowisko Görbersdorf 
(dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku) 
przyjeżdża Mieczysław Wojnicz, student ze 
Lwowa, z nadzieją, że nowatorskie metody  
i krystalicznie czyste powietrze powstrzymają 
rozwój jego choroby, a może nawet całkowicie 
go uleczą. W Pensjonacie dla Panów, gdzie za-
mieszkuje, poznaje innych kuracjuszy. Chorzy 
z Wiednia, Królewca, Breslau i Berlina przy 
nalewce Schwärmerei niestrudzenie omawiają 
najważniejsze sprawy tego świata.

Frantisek 
Kotleta 

„Underground”

Najpoczytniejsza książka 
fantastyczna 2020 roku  
w Czechach.
 Rok 2107, w Pradze – 
gigantycznym megapolis, 
ktoś morduje cybernetycz-
ne czarodziejki. Zadanie 
ochrony jednej z nich 
dostaje Vachten – wete-
ran wojny czesko-polskiej  
o Śląsk.

W okresie wakacyjnym (27.06 - 31.08) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza w godzinach: 
PONIEDZIAŁEK: 8.00  - 15.00, WTOREK: 8.00  - 15.00, ŚRODA: 11.00 - 18.00, PIĄTEK: 8.00 - 15.00

RECYKLING 
wspólny interes

Marnowanie żywności to globalny problem, a następuje to 
zarówno ze strony indywidualnych konsumentów, jak również 
sklepów i gastronomii, na co ma wpływ jej niska cena i dostępność, 
a także nasz tryb życia i nawyki zakupowe. W Polsce stopniowo są 
jednak wprowadzane przepisy o przeciwdziałaniu marnotrawstwu 
żywności, a ich głównym celem jest zmniejszenie ilości jedzenia 
wyrzucanego przez sprzedawców. Od początku marca 2020 r. 
sklepy nie mogą niszczyć niesprzedanej żywności, lecz muszą ją 
oddawać organizacjom charytatywnym. Jest jeszcze inna moż-
liwość – sprzedać ją taniej. W większości ustrońskich sklepów 
znajdują się wydzielone i opisane półki z przecenionymi produk-
tami o zbliżającej się dacie przydatności do spożycia. Wszystko 
po to, by ta żywność trafiła na stół zamiast do kosza. Warto pod-
kreślić, że obniżka ceny zależy od ilości dni, które pozostały do 
daty spożycia, ale nie sprzedaje się towaru przeterminowanego. 
Nawiasem mówiąc ten termin odnosi się do świeżości produktu,  
a nie do bezpieczeństwa jego spożycia, więc często żywność może 
być wykorzystana nawet po czasie ważności. Każdy sklep ma 
swoje zasady zmian cen produktów przecenionych. Przykładowo 
jedna piekarnia w poniedziałki zawsze sprzedaje sobotni chleb po 
złotówce, co cieszy się dużym zainteresowaniem stałych klien-
tów. Mimo, iż sporo osób wciąż traktuje kupowanie przecenionej 
żywności jako ekonomiczną konieczność wynikającą z braku 
pieniędzy i podchodzi do tego ze wstydem, to jednak ja patrzę na 
to zupełnie inaczej. W myśl haseł „Stop marnowaniu żywności”, 
czy „Kupuję nie marnuję” staram się nabywać pełnowartościową 
żywność, przecenioną nieraz o połowę lub więcej i wykorzystać ją 
w odpowiednim czasie, by nie uległa zniszczeniu. Zyskuje na tym 
mój domowy budżet i środowisko. Mam nadzieję, że coraz więcej 
osób spojrzy z aprobatą na te przeceny, aby wesprzeć potrzebną 
inicjatywę oszczędnego gospodarowania żywnością. 

                                                                         Lidia Szkaradnik

KUPUJĘ TANIEJ

* Wysyłając rozwiązanie 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 przetwa-
rzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

PYTANIE KONKURSOWE NR 23:
 Proszę podać dwa swoje sposoby 

na niemarnowanie artykułów spożywczych.      
Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem, 
przynosimy na karteczce do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu 
budynku biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Więcej informacji – tel. 33 
854 34 67. Na rozwiązania oczekujemy do 15 lipca.*             

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 21:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia 
otrzymują:* Michał Macec z Ustronia, ul. Wiślańska oraz Marian Cieślak 
z Ustronia, os. Manhatan

*  *  *

Każdy sklep ma swoje zasady zmian cen produktów przecenionych.
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W dawnym 
Ustroniu

Po naszymu...

Zdjęcie charakterystycznego budynku pierwszej kancelarii 
ustrońskiego tartaku, o którym pisałam w zeszłotygodniowym 
„dawnym Ustroniu”, spotkało się z bardzo żywą reakcją społeczną.  
Najważniejsze jest jednak to, iż niezastąpiony Bronisław Miech – 
pełen pasji kolekcjoner, odnalazł w swoich przepastnych zbiorach 
inne ujęcie tego samego, pasiastego obiektu, które prezentuję na 
poziomym zdjęciu. Widoczny jest na nim wprawdzie tylko frag-
ment południowej ściany kancelarii, ale możemy przyjrzeć się  
z bliska oryginalnym detalom elewacji. W tle dostrzegamy po-
nadto szczegóły wschodniej fasady murowanej części hali traków  
z elementami dekoracji wokółokiennych. Z kolei na drugiej – pio-
nowej fotografii, będącej częścią tego samego cyklu, zilustrowana 
została drewniana – południowa część hali traków.  Oba ujęcia 
dokumentują ćwiczenia strażackie na terenie ustrońskiego tartaku, 
odbywające się w drugiej połowie lat 30. XX w., a uwiecznieni na 
nich druhowie zasilają najprawdopodobniej szeregi Zakładowej 
Straży Pożarnej fabryki Brevillier – Urban. Zdjęcia te należą do 
nielicznych źródeł ikonograficznych, dokumentujących ustroński 

tartak, ukazując piękno nie istniejących już, uroczych obiektów, 
tworzących wizerunek dawnego Ustronia, który z perspektywy 
czasu, oglądany na starych fotografiach, wydaje nam się niemal 
idylliczny. Przez obecne budowle przemysłowe przemawia bo-
wiem głównie utylitaryzm, zaś współcześni architekci rzadko 
dbają o estetyczny wymiar swoich projektów, tak jak czynili to 
ich przedwojenni poprzednicy.

                                        Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

Witajcie 
zacni mieszkańcy Ustronia

Miło mi znaleźć się zaś na rodzinnej ziemi, kierej nie od-
wiedzałech już prawie sztwierć wieku. Ja, ja, tak ten czas 
żynie i nie chce mi się wierzyć, żech tak długo wydzierżoł 
bez tych bliskich sercu miejsc. Tu przeca na Póniwcu się 
urodziłech, tu my się bawili z braćmi i dzieckami z sąsiedz-
twa, tu znołech każdy kąt. Po skóńczyniu technikum wziyli 
mie do wojska na Mazury i tam poznałech jednóm szumnóm 
frelke, kiero mi tak zawróciła w głowie, żech się z nióm ło-
żynił i tam już zamiyszkał. Potym my tu roz za czas jeździli z 
rodzinóm, bo móm dwóch synów, kierzi po szkole wyjechali 
do Niymiec, majóm robote i na razie nie myślą wracać. W 
tym roku stuknyła mi osimdziesióntka, tóż postanowiłech 
zrobić se prezynt i przijechać do Ustrónio. Je tu doista 

przeszumnie, tak się zmiyniło, że ni mogym poznać tych 
bliskich mi strón. Nowocześnie i elegancko jak za granicą. 

A prziznam Wóm się, że jak byłech takim łoto kawalerym to 
mojóm piyrszóm miłościom była tako przeszumno dziełuszka 
ze Zowodzio. To była doprawdy elegancko frelka, tóż tak jyny 
z daleka żech jóm podziwioł, ale ni miołech śmiałości z nióm 
przerzóndzić. Pamiyntam, że dycki śniła mi się po nocach,  
a potym wyjechołech i tak jyno łod znómych słyszołech, że 
została śpiewającą artystką. Teraz je żech na kuracji na 
Zawodziu, tóż podszedłech pod jej dom i nie uwierzicie, 
widziałech ją w zogródce! Co to były za emocje! Ale po-
stołech i poszełech dalej, choć serce mi biło jak za młodu. 
Moja pierwszo miłość też już bydzie miała łosimdziesióntke, 
ale trzymo się, że hej! Je to doprawdy elegancko paniczka. 
Toteż tyn pobyt w moim pięknym rodzinnym mieście będym 
zawsze pamiyntał i mile wspominał.

Życzę wszystkim ustroniakom pomyślności, radości  
i zdrowiczka i coby pokój zapanował na tej Ukrainie, to by 
człowiek mógł być jeszcze szczęśliwy.    

                                                                 Paweł z Poniwca

Ćwiczenia strażackie i pasiasta kancelaria.

Ćwiczenia strażackie na tartaku.
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Od 12 do 21 sierpnia odbędzie się III 
edycja Festiwalu „Szachy w Ustroniu 
łączą pokolenia”. Gościem specjalnym 
będzie XV Mistrz Świata Viswanathan 
Anand, znany w świecie szachowym pod 
imieniem Vishy i przydomkiem Tygrys  
z Madrasu. O wydarzeniu w Ustroniu mistrz 
mówi, że będzie to wielkie święto szachów 
i znakomity festiwal. „Wszyscy będą mile 
widziani i mam nadzieję, że się tam spotka-
my” – dodaje szachowy numer 1 na świecie 
w 2011 roku (2817 w rankingu FIDE). 

Festiwal „Szachy łącza pokolenia  
w Ustroniu” to przede wszystkim rywaliza-
cja na szachownicach. Odbędą się turnieje: 
Grupa Masters grupa A, Turniej Open grupa 

SZACHY 
W USTRONIU

ODRÓŻNIAJMY WROGÓW 
OD SPRZYMIERZEŃCÓW

Są zwierzęta wyjątkowo nielubiane 
przez właścicieli ogródków warzywnych 
i kwiatowych, a w ostatnich latach w tej 
grupie prym wiodą ślimaki nagie, sku-
tecznie niszczące wszelkie uprawy. Do 
niemiłych intruzów działek większość 
osób zaliczyłaby również gady, przede 
wszystkim z obawy przed ukąszeniem 
przez żmiję zygzakowatą. Tymczasem 
do gadów zaliczamy również będącego 
pod ochroną niejadowitego zaskrońca 
zwyczajnego, który jest niegroźny dla 
człowieka, a może być sprzymierzeńcem 
w ochronie roślin, gdyż jego pożywienie 
stanowią małe gryzonie jak nornice, czy 
karczowniki. A to znowu są wrogowie 

działkowców, bo potrafią stworzyć sieć 
podziemnych korytarzy na grządce i co 
gorsza zajadać się naszymi smakowitymi 
warzywami. Pożytecznym zwierzęciem 
podobnym do gadów jest padalec. Jest to 
beznoga jaszczurka, której przysmakiem 
są ślimaki nagie. Wielbicielami tego znie-
nawidzonego przez użytkowników ogród-
ków stworzenia są także jeże, żaby, krety  
i ryjówki oraz niektóre ptaki. Każdy ogród 
tętni życiem i można w nim spotkać wielu 
przedstawicieli fauny i flory, warto jednak 
w tej bioróżnorodności dostrzec swoich 
sprzymierzeńców, a do takich należy 
pokazany na fotografii zaskroniec. 

                                                 (LS)

Na każdym naszym zielonym terenie żyje mnóstwo zwierząt, od małych nieraz nie-
dostrzegalnych jak owady, ale też ślimaki, płazy, gady i oczywiście ptaki, a czasem, 
zwłaszcza w nocy, odwiedzają je większe zwierzęta jak kuny, czy nawet lisy, sarny 
lub dziki. Gdy pojawiają się one w ogrodach mają do odegrania określoną rolę,  
a my oceniamy je po tym jakie przynoszą nam korzyści, bo przecież nieraz stanowią 
naszych sprzymierzeńców, a nieraz są uciążliwymi szkodnikami. 

Zaskrońce są naszymi sprzymierzeńcami w walce z małymi gryzoniami, które potrafią wy-
rządzić ogromne szkody w ogrodach.                                                       Fot. L. Szkaradnik

B i C, Turniej Open grupa D, turnieje dla 
dzieci, symultany szachowe na rynku, Tur-
niej „Przy kawie Mokate”, Mecz Szachowy 
Pokoleń, branżowe Mistrzostwa Polski gór-
ników, energetyków, kolejarzy, nauczycieli, 
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa 
Śląska Juniorów w Szachach Szybkich. 

Organizatorzy poinformowali, że w tur-
nieju Masters zagra jeden z najmocniejszych 
ukraińskich arcymistrzów Alexander Aresh-
chenko, który od 2002 roku posiada naj-
wyższy szachowy tytuł, jest wielokrotnym 
reprezentantem Ukrainy na prestiżowych 
zawodach, a także medalistą Mistrzostw 
Ukrainy. Jego najwyższy ranking FIDE to 
2720, obecny: 2671.

Ustroński festiwal łączy nie tylko po-
kolenia, ale też grę w szachy z rozrywką. 
W programie m.in. koncert Golden hits of 
QUEEN – z orkiestrą symfoniczną, łączą-
cy nieśmiertelną muzykę zespołu Queen  
z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu 
solisty, chóru oraz orkiestry symfonicznej. 
Będą też dyskoteki z Radiem 90, imprezy 
sportowe, kino z filmami o tematyce sza-
chowej.                                                 (mn)

Viswanathan Anand.

Alexander Areshchenko.

Sporo ustroniaków bawiło się podczas koncertu zespołu Turnioki, który odbył się w sobotni 
wieczór w amfiteatrze. Na wydarzenie przybyły naprawdę zdeterminowane osoby, ponieważ 
deszowa aura nie zachęcała do wyjścia na zewnątrz. Poświęcenie na pewno zrekompensowały 
energetyczne brzmienia folkowo-rockowego zespołu, który zagrał znane wszystkim góralskie 
piosenki, ale także te z własnego repertuaru. Rozgrzana publiczność bawiła się doskonale 
być może zapominając chwilowo o nieadekwatnej do lipcowego lata pogody. Fot. M. Bielesz
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Ryszard Kłusek został trenerem pierwszej 
drużyny seniorów KS Kuźnia Ustroń 20 
czerwca. Selekcjoner urodził się 30 lipca 
1971 roku w Bielsku-Białej, posiada licencję 
trenerską UEFA A. Jako trener prowadził 
następujące drużyny: TS Podbeskidzie II, 
Beskid Skoczów, Pasjonat Dankowice, Drze-
wiarz Jasienica, Mrks Czechowice, Góral 
Żywiec, Flota Świnoujście, Iskra Pszczyna, 
LKS Czaniec, Wisła Puławy, TJL Petrovice 
(Czechy), Pogoń Siedlce, Proch Pionki oraz 
Plon Garbatka.                          Fot. KS Kuźnia

Wokół boiska ze sztuczną nawierzchnią Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Jana Gomoli 
przy ul. Sportowej zamontowane zostały nowe piłkochwyty z siatki polietylenowej, mające 
grubszy splot niż te poprzednie. Powinny być trwalsze i bardziej odporne na wpływ warun-
ków atmosferycznych. Realizacja zadania kosztowała 43.050 zł. Na zdjęciu pierwszy mecz  
w rundzie wiosennej Kuźnia Ustroń – Piast Gliwice. Porwane piłkochwyty zapewniały lepszą 
widoczność.                                                                                                  Fot. M. Niemiec

28/2022/2/R

Podczas wyjazdowego posiedzenia Za-
rządu Osiedla Hermanice powitano nowe-
go członka Zarządu Jarosława Rozmusa 
(pierwszy z prawej). Pozostali członkowie 
pracują w Zarządzie od 2019 roku, a ich 
kadencja potrwa do 2023 roku. Od lewej 
Czesław Łuka, Dorota Walker (przewod-
nicząca Zarządu i radna Rady Miasta 
Ustroń), Beata Mynarz i Antoni Szczyp-
ka.  Wyjazdowe posiedzenie członkowie 
Zarządu odbyli na rowerach. Sprawdzali  
postępy w realizacji projektu budowy 
ścieżek rowerowych na wałach i przebieg 
prac remontowych na tamach na Wiśle. Są 
one realizowane przez Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie, które 
od 1 stycznia 2018 roku  jest głównym 
podmiotem odpowiedzialnym za krajową 
gospodarkę wodną. 

REMONT
TAMY NA WIŚLE

Fot. K. Waliczek
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, 
ul.Stawowa 27 – szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

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

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

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

PROFESJONALNE CZYSZ-
CZENIE KOSTKI BRUKO-
WEJ. 798-081-406.

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

Ampleks - kompleksowe usługi 
dla seniorów, sprzątanie. 516-
768-517.

Rehabilitacja, zabiegi fizjotera-
peutyczne, masaż, pielęgnacja 
i opieka osób starszych. Po-
południami w domu pacjenta 
na terenie Ustronia i okolic. 
728-367-543. 

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

ŚPIEWALI DLA DZIECI
Fundacja św. Antoniego co roku organizuje koncert charyta-

tywny, aby zebrać pieniądze na wyjazd kolonijny dla swoich pod-
opiecznych. W niedzielę 30 czerwca koncert musiał konkurować  
z trzema innymi imprezami, które odbywały się w tym samym 
czasie na terenie miasta. W amfiteatrze nie pojawiło się wielu 
gości, gdyż większość została na rynku, na Przeglądzie Piosenki 
Turystycznej lub na festiwalu „No Name”. – Frekwencji za dużej 
niestety nie było, ze względu na warunki atmosferyczne – mówi  Ta-
deusz Browiński, prezes Fundacji. – Imprezy też nie były nawzajem 
skoordynowane. Nasz koncert był zaplanowany dużo wcześniej, 
ale w takiej sytuacji to nie przyczyniło się do powodzenia. 

EKSPRESJA I RZEMIOSŁO
Nowe rzeźby stanęły na terenie Parku Kuracyjnego. Każda  

z nich jest dziełem jednego z dziesięciu artystów, którzy w czasie 
II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Dar (od 16 do 24 
czerwca)  pracowali na terenie amfiteatru. Tegorocznym hasłem 
były „Beskidzkie Profesje”. Oprócz twórców sztuki w rozumieniu 
artystycznym, odwiedzający park mogli spotkać również tych, 
których dzieła mniej niż dekoracyjne - mają spełniać funkcje użyt-
kowe. Przez siedem dni, codziennie odpowiednie podium w parku 
zajmował jeden beskidzki rzemieślnik wraz ze swoimi wyrobami. 
Były wśród nich tradycyjne pierniki, hafty na beskidzkich ubio-
rach, ceramika jabłonkowska, pojemniki i naczynia drewniane. 
Prezentował się kowal, druciarz, kaletnik. Artyści inspirowali wza-
jemnie swoje dzieła, a spacerowicze mieli niepowtarzalną okazję 
do podglądania  w działaniu i jednych, i drugich. Przez ponad 
tydzień przewijało się ich sporo, szczególnie w soboty i niedziele. 

              Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 12.07.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

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

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
16.07 Centrum  ul. Daszyńskiego 8 tel.  33 854-57-76
17.07 Centrum  ul. Daszyńskiego 8 tel.  33 854-57-76
23.07 Centrum  ul. Daszyńskiego 8 tel.  33 854-57-76
24.07 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1  33 856-11-93

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

19.06-31.08  Wystawa: Letni Salon Sztuki, MDK Prażakówka 
1.07-31.08   Wystawa malarstwa Moniki Ślósarczyk i rzeźby 
      Sylwestra Chłodzińskiego, Galeria Rynek
8.07-31.08  Wystawa z okazji 65-lecia nadania Ustroniowi 
      praw miejskich pt. "Ustroń w czasach PRL-u", 
      Muzeum Ustrońskie
14.07 godz. 12.00 Spotkanie z mieszkańcami Hermanic, sala sesyjna 
      UM
16.07  godz. 10.00 Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa z prze- 
      wodnikiem na górę Tuł
16.07 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: wianki, 
      Górna Stacja KL „Czantoria”
16.07 godz. 17.00 Koncert charytatywny „Kołysanki dla Ukrainy”, 
      MDK Prażakówka
16.07 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, seans filmu: „Co nas kręci, 
      co nas podnieca”, Górna Stacja KL Poniwiec Mała 
      Czantoria
17.07  godz. 10.00 Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa z prze- 
      wodnikiem do tężni w Dębowcu
17.07 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: kwiaty 
      z papieru, Górna Stacja KL „Czantoria”
17.07 godz. 15.00 Koncert zespołu Celebrant Singers, Amfiteatr
22.07 godz. 10-12 III Zlot Rajdowych Legend, rynek
22.07 godz. 18.00 Dni Jakubowe: „Impresje organowo-skrzypco- 
      we”, Kościół ewangelicko-augsburski Ap. Jakuba 
      Starszego
22.07  godz. 19.00 Koncert Kortez, Amfiteatr (impreza biletowana)
23.07 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: pier- 
      nikowe tarcze, Górna Stacja KL „Czantoria”
23.07 godz. 18.00 Koncert „Jubilate Deo”, Kościół ewangelicko 
      -augsburski Ap. Jakuba Starszego
23.07 godz. 19.00 12 Military Festival, Amfiteatr
23.07 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, seans filmu: „Iluzja”, Górna 
      Stacja KL Poniwiec Mała Czantoria
24.07 godz. 8.30 185 Pamiątka Poświęcenia Kościoła Ap. Jakuba  
      Starszego i 240 lat parafii, Kościół ewangelicko 
      -augsburski Ap. Jakuba Starszego

       Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) sportowy rower na płozie, 8) bałkańskie Tatry, 
9) małża na półmisku, 10) wschodnie imię żeńskie, 12) kartka 
z reklamą, 14) pełna słomy na polu, 15) klub piłkarski z Pragi, 
16) pomaga chorym, 19) w asyście księcia, 22) kuzyn lamparta, 
23) udają naturalne włosy, 24) wyżej od proboszcza.
PIONOWO: 2) miasto powiatowe w Łódzkiem, 3) świecideł-
ko, 4) krewny siostry, 5) imię męskie, 6) obsługuje maszynę, 
7) czar-powab (wspak), 11) półpiętro, 13) dzielnica Ustronia, 
17) kwitnący kaktus, 18) końskie „tyłki”, 20) młotem lub 
oszczepem, 21) filmik muzyczny.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna-
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy 
do 22 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 26

WRESZCIE WAKACJE

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.
 

28/2022/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                                       W. Suchta                      

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 26: Goniec na f3

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Teresa Kamińska-Gibas z Ustro-
nia, ul. Folwarczna. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2018 r.                       Fot. A. Jarczyk

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

CYFROWA TYLKO ZA 2 ZŁ

KĄCIK SZACHOWY
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3. Bombelki Bombla (UKS 27 Katowice).  
W kat. U-11: 1. MKS Czechowice-Dzie-
dzice (MKS Cz-Dz i Zagłębie Sosno-
wiec); 2. Basket Hills B-B; 3. Basket 
Hills II B-B. W kat. U-9: 1. UKS 27 
Katowice, 2. Basket Hills B-B; 3. TRS 
Siła Ustroń (Milena Niesyt, Julia Madeja, 
Anna Ząber).

Gwiazdą pierwszego dnia był Dominik 
Olejniczak, znany jako „Pszczelarz Fre-
estylle”. Publiczność z zapartym tchem 
obserwowała dwa pokazy z 4 piłkami 
naraz, każdy z młodych adeptów koszy-
kówki mógł spróbować zakręcić piłkę 
na palcu.

Drugiego dnia odbyły się zmagania  
w kategorii open, a nagrodą dla zwycięz-
ców było 1500 złotych. O te pieniądze, 
ale i o prestiż i kultowy nimb zwycięzcy 
rywalizowało 17 ekip z województwa 
śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, 
podkarpackiego i małopolskiego oraz 
jeden zawodnik zagraniczny ze stolicy 
Portugalii Lizbony. Zmagania toczyły się 
w 4 grupach, a z każdej z nich 2 najlepszy 
drużyny wchodziły do ćwierćfinałów. 

W kategorii Open: 1 miejsce zajęła 
drużyna Basket Hills B-B, 2. Hanysy 3x3,  
3. HK Ziomki Żory 3x3. Konkurs Trójek, 
w którym udział wzięło aż 48 zawodników 
wygrał Tomek Bojar z Turawy. Rów-
nież w niedzielę odbył się wyczekiwany 
Konkurs Wsadów, który rozegrano przed 
meczem o 1. m., a wzięło w nim udział 6 
zawodników, którzy walczyli o nagrodę w 
wysokości 1000 zł. Zwycięzcą po zaciętej 
dogrywce z Filipem Nisiewiczem został 
Filip Pawełka z Mysłowic.

Głównym organizatorem turnieju było 
stowarzyszenie TRS „Siła” Ustroń, Mia-
sto Ustroń oraz Powiat Cieszyński, koor-
dynatorem Rafał Filipczyk, który przeka-
zał nam informacje o turnieju. Partnerami 
turnieju byli: Dream Apart, Mokate, Mitko 
oraz Lakma. Był to drugi przystanek cyklu 
3x3 City Tour, ostatni jest w Chorzowie 
na Stadionie Śląskim 23 i 24 lipca. (mn)

KRÓLOWE I KRÓLOWIE ULICY

Najmłodsze koszykarki TRS „Siła”: Rebeka Górniok, Ania Ząber, Eliza Grabiec, Anabella 
Jankowska, Zuzia Kocot, w górnym rzędzie – Lea Górniok, Ania Paszek, Magdalena Suchy, 
Ala Kubień, Hania Wenerska.                                                                        Fot. M. Niemiec

Pierwszego dnia odbył się turniej mło-
dzieżowy w kategoriach: U-9, U-11 oraz 
U-14. Startowały drużyny mieszane – 
chłopcy i dziewczynki, łącznie 25 ze-
społów, czyli ponad 100 zawodniczek  
i zawodników. Przyjechały do nas dzieci 
i młodzież z Katowic, Bielska-Białej, 
Wisły, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, 
Sosnowca oraz oficjalne drużyny Kadry 
Śląska w kat. U-14. Towarzyszyli im 
rodzice, rodzeństwo, instruktorzy, więc 
na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
ul. Partyzantów było tłumnie i gwarno, 
z głośników płynęła muzyka i panowała 
atmosfera koszykarskiego święta. 

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał 

burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, 
który życzył młodym koszykarzom 
sukcesów sportowych, a organizatorom 
podpowiedział zmianę nazwy turnieju, 
bo występują w nim nie tylko królowie 
koszykówki, ale szacunkowo jest pewnie 
połowa królowych. Tradycji stało się za-
dość, gdy burmistrz zmierzył w rzutach 
za trzy z Andrzejem Georgiem –prezesem 
TRS „Siła” Ustroń, która jest organizato-
rem wydarzenia. 

W kategorii U-14 1. miejsce zajęła dru-
żyna Street Warriors (Stela Cieszyn oraz 
ISWJ Wisła): Michał Cieślar, Laura Bo-
recka, Martyna Cieślar i Oliwier Botorek; 
2. All Stars (Basket Hills Bielsko-Biała); 

Nadia Kajzar, Lena Kubacka, Zofia Raszyk, Sabina Porębska.  
                                                                                 Fot. M. Niemiec

Julia Wandzel, Maja Sikorska, Natasza Procner, Tosia Greń. 
                                                                               Fot. M. Niemiec

(cd. ze str. 1)


