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W numerze m.in.: Koncert 
„Modlitwa o pokój”, Wspo-
mnienie łowczorza spod 
Grapy, Już za miesiąc do-
żynki, Nowy wideoklip tria 
Kropki3, FENEDYK, Wan-
dale i złodzieje grasują  
w Ustroniu, Niespodziewa-
ny sukces naszych tenisi-
stów.

NA CO 
360 TYS. ZŁ?

USTROŃ 
MIASTEM 

PRZYSZŁOŚCI?

(cd. na str. 6)

Pierwszy budżet obywatelski na świe-
cie został zrealizowany w brazylijskim 
mieście Porto Alegre już w 1989 roku. 
Władze miasta od wielu lat znane są ze 
swojego lewicowego podejścia do zarzą-
dzania budżetem, dlatego eksperyment 
przy dorocznym planowaniu wydatków 
z udziałem licznych mieszkańców po-
wiódł się. Okazało się, że najbardziej 
dofinansowywanymi obszarami stały 
się tam dzielnice, na które wcześniej 
przeznaczano najmniej funduszy. Jak 
się więc okazało, to sami mieszkańcy 
znali swoje potrzeby lepiej od swoich 
włodarzy. 

Niedawno swoje głosy na projekty  
w miejskim budżecie obywatelskim od-
dali ustroniacy. Dzięki temu w naszej 
gminie zostaną zrealizowane najbardziej 
potrzebne pomysły za kwotę 360 tys. 
zł. Czy inwestycje będą trafione pokaże 
przyszłość.

Zrealizowano już pierwszy projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Zawodzia 
mogą już korzystać ze ścieżki łączącej ul. Gościradowiec z ul. Źródlaną. Fot. Miasto Ustroń

Gołym okiem widać już efekty rewitalizacji linii kolejowej biegnącej przez nasze miasto. 
Więcej na ten temat mówi burmistrz str. 5.                                                    Fot. M. Bielesz

Czy o przyszłości naszego miasta mo-
żemy dowiedzieć się wróżąc z fusów? 
Oczywiście, że nie! O tym jakie gmina 
ma ambicje, cele i perspektywy na 
kolejne lata mówi bardzo istotny do-
kument. Jest nim „Strategia Rozwoju 
Miasta Ustroń na lata 2022-2030”. Je-
żeli kogoś interesuje w jakim kierunku 
zmierza gmina, to koniecznie powinien 
zajrzeć do zapisów opracowania. Jest 
on do wglądu dla wszystkich zaintere-
sowanych. 

„Strategia Rozwoju Miasta Ustroń na 
lata 2022-2030 to dokument koncen-
trujący się na prezentacji kluczowych 
uzgodnień i ustaleń tworzących ramy oraz 
scenariusz rozwojowy dla Miasta Ustroń 
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 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

 PROGRAMY WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do odbioru 
materiałów 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.

*  *  *

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

o przyjęciu dokumentu
oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, 

w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, 
Skalica i Równica - etap 1

(Uchwała Nr XXXVIII/570/2022 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2022 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 
2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej 
ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 
Ustroń, ul. Rynek 1.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP 
Urzędu Miasta Ustroń.
     Burmistrz Miasta
               Przemysław Korcz

29/2022/1/O

Archeolodzy pracują od po-
czątku lipca na cieszyńskim 
rynku, który niebawem przej-
dzie modernizację. Skarbów 
szuka około 20 osób. Na-
trafiono dotąd na kilka cie-
kawych znalezisk. W śred-
niowiecznej warstwie ziemi 
znaleziony został fragment 
ceramicznej figurki Maryi 
trzymającej Dzieciątko, którą 

wstępnie można datować na 
okres pełnego lub późnego 
średniowiecza. A bezpośrednio 
pod kostką brukową ułożoną  
w 1942 roku, znajdował się bruk 
z kamienia rzecznego, czyli  
z otoczaków. 
 
Między ulicami Michejdy 
a Czarnym Chodnikiem  
w Cieszynie jest tzw. Bosak. 
Nazwa ta  pochodzi  od 
franciszkanów, którzy mieli 
zwyczaj chodzenia na bosaka.

Ponad 250 członków liczy 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku działający w Cieszynie. 
Za Olzą funkcjonuje Między- 
generacyjny Uniwersytet 
Regionalny, który ma podo- 
bny profil. Istnieje przy 
Polskim Związku Kulturalno-

Oświatowym w Czeskim 
Cieszynie. 
 
Rejestr  zabytków woje- 
wództwa śląskiego wzbogacił 
się o nowy obiekt. Na listę 
wpisano willę znajdującą 
się przy ulicy Pokoju 5  
w Cieszynie. 

Rzeka Piotrówka ma swe 
źródła w Zamarskach i płynie 
przez Hażlach, Kończyce 
Wielkie, Kończyce Małe, 
Zebrzydowice, Marklowice  
i Piotrowice, by ujść do Olzy 
w rejonie Gołkowic.  

Kilkaset głuszców trafiło  
w ostatnich latach do lasów na 
Baraniej Górze. Kuraki będące 
pod ścisłą ochroną, hodowane 
są  na  Wyrchczadeczce  

w Jaworzynce, gdzie wiślań- 
scy leśnicy w specjalnej 
wolierze prowadzą introdukcję 
głuszca. Program finansowany  
z budżetu państwa przynosi 
oczekiwane efekty. 

Piaskowce godulskie wy- 
dobywane są w kamie- 
niołomach w Wiśle Obłaźcu 
oraz w Brennej. Kamieniołom 
w Lesznej Górnej bogaty jest 
natomiast w wapienie. 

Kabociarzami nazywano 
dawniej w cieszyńskich 
wioskach tych mężczyzn, 
którzy zaczęli wdziewać 
spodnie i marynarki (kaboty), 
chcąc upodobnić się do 
„miastowych”. Nie było to 
więc bynajmniej obraźliwe 
określenie…                    (nik)

*  *  *

*  *  *

*  *  *

APEL DO PIESZYCH !
„Proszę!

zamierzając przejść przez jezdnie zatrzymaj się 
i rozejrzyj!

 daj szanse kierowcy zauważyć Cię i przepuścić!
To, że masz pierwszeństwo 

nie zapewnia Ci bezpieczeństwa!
Piszę, bo każdego dnia spotykam się z tym, że ludzie 

idą chodnikiem robią zwrot i wchodzą na przejście…
Przy tej ilości turystów naprawdę ciężko obserwować 

jest każdego z osobna…
Przewaga wcale nie najmłodszych.

Nie spieszcie się! Tam dotrze każdy”

Taki apel zamieścił użytkownik Spotted Ustroń i my również 
dołączamy się do jego prośby.
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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

29/2022/1/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:
Stanisław Herzyk lat 75 os.  Manhatan
Krystian Goj lat 29 os.  Cieszyńskie
Jan Troszok lat 91 os.  Manhatan

STOWARZYSZENIE 
„USTROŃSKIE DOŻYNKI” INFORMUJE 

W związku z organizacją Dożynek w dniu 21 sierpnia 
(niedziela), podmioty prowadzące punkty handlowo-
gastronomiczne 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 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zachęcają osoby 
uzależnione 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.

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

23 lipca (sobota)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

NA JELENICĘ 
• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• trasa wycieczki: Lipowiec – Górki Wielkie – Skoczów – Bładni-
ce – Godziszów – Kozakowice – Cisownica – Na Łazie – Jelenica
– powrót na Rynek – koniec wycieczki
Trasa łatwa, w przeważającej części płaska z jednym trudnym, 
ale krótkim podjazdem z Cisownicy do osiedla Na Łazie.
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 - 3,5 godziny, dystans 
ok. 35 km.

24 lipca (niedziela)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO NYDKU
• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• trasa wycieczki: Ustroń Jelenica – Podlesie – Nydek Hora – 
trawers Czantorii – Nydek – Podlesie – Cisownica – powrót na 
Rynek – koniec wycieczki
Najtrudniejsza trasa w tym sezonie. Trudności rekompensują 
piękne widoki i atrakcje wizyty w zaprzyjaźnionym miasteczku 
za granicą. Pamiętamy o zabraniu dowodów osobistych.
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 – 3,5  godziny, dy-
stans ok. 25  km.
Uwagi ogólne:
- wszyscy uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność, - or-
ganizator zapewnia bezpłatną opiekę przewodnika w trakcie wycieczki, - 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 informacje - Miejska Informacja 
Turystyczna tel. 33-854-26-53.

*   *   *

*   *   *

*   *   *
PUNKT KONSULTACYJNY 
FUNDACJI ŻYCIE I MISJA

Jeśli u swojego dziecka dostrzegasz problem 
(narkotyki, alkohol, dopalacze, inne używki che-
miczne, siecioholizm, zaburzenia odżywiania 
itp.), spróbuj pomóc jemu i sobie znaleźć drogę 
wyjścia. Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego 
działającego przy Chrześcijańskiej Fundacji Życie 

i Misja, ul. 3 Maja 14 w Ustroniu. Aby umówić spotkanie prosi-
my o kontakt z konsultantką p. Marią Dąbrowską pod numerem 
telefonu: 882 076 863.
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Koncert zainicjował mistrz muzyki 
organowej Paweł Seligman utworem 
B. A. Wiedermanna „Marsz w stylu 
Haendla”. Następnie gości powitał 
prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Ekumenicznego Łukasz Sitek, a byli wśród 
nich: radna powiatowa Anna Suchanek, 
przewodniczący Rady Miasta Marcin 
Janik, proboszcz parafii ewangelickiej 
ks. Dariusz Lerch i proboszcz parafii 
katolickiej, gospodarz tej świątyni 
ks. Wiesław Bajger, radni, oraz liczni 
słuchacze. 

Występujący przed ołtarzem Chór 
,,Echo” z Zebrzydowic skupia w swych 
szeregach ludzi w różnym wieku i różnej 
profesji, a łączy ich wspólna pasja – umiło-
wanie śpiewu. Powstał on 85 lat temu i sta-
le prezentuje wysoki poziom artystyczny, 
czego potwierdzeniem są liczne nagrody, 
dyplomy i wyróżnienia uzyskiwane na 
prestiżowych festiwalach i konkursach, 
a dyrygentem i kierownikiem artystycz-
nym od 45 lat jest dr Jadwiga Sikora. 
Chór rozpoczął przejmującą „Modlitwą  
o pokój” z muzyką N. Blachy, a następnie 
w pierwszej części skierowanej do Boga 

MODLITWA ŚPIEWEM

Ojca chór z organistą wykonał modlitwę 
z opery ,,Halka” S. Moniuszki „Ojcze  
z niebios Boże Panie” i „Ojcze Nasz” 
tegoż kompozytora.

Uroczystość prowadziła powszechnie 
znana i ceniona na ziemi cieszyńskiej 
poetka Beata Sabath, której strofy 
jak napisano o niej są sercem pisane, 
zgodnie z tytułem dokonanego przez 
nią wyboru poezji o Cieszynie. Artystka 
współpracująca z tym chórem od 15 lat, 
zręcznie wplatała swe liryczne refleksje 
i właściwy komentarz pomiędzy śpiew 
chóru. Po zapowiedzi pieśni przedstawiła 
smutną historię zamordowanej przez 
Rosjan ukraińskiej dziewczynki, która 
ukazała się w internecie, i poświęciła 
jej wzruszający wiersz. Polina wraz  
z rodziną chciała uciec przed wojną, lecz 
samochód został ostrzelany i przeżyła 
tylko jej siostra. 

Następnie prowadząca przedstawiła 
prośbę do Matki Bożej o pokój na Ukrainie  
i na świecie oraz zaprezentowała wymowny 
wiersz „Ukraińska kolęda”, a chór wykonał 
dwie znane pieśni: „Ave Maria” V. Ptaćka  
i „Bogarodzica Dziewica” napisaną przez 
J. Słowackiego z muzyką O. Żukowskiego, 
zaś improwizację organową przedstawił 
P. Seligman. Potem modlitwę „Do Serca 
Twego” z muzyką ks. A. Chlondowskiego 
zaśpiewał chór. 

W ostatniej części tej muzyczno- 
poetyckiej triady znalazły się pieśni  
z podziękowaniem Bogu za pokój  
w Polsce, a były to: „Kto szuka Cię”  
L. Staffa i z muzyką J. Świdra i „Pieśń” 
J. Kochanowskiego z muzyką tegoż 
kompozytora, natomiast pieśń „Światu 
potrzeba miłości” ze słowami i muzyką 
C. Prudla przedstawił chór, „Fanfarę” 
L. Trappa wykonał organista, a poetka 
zaprezentowała swój wiersz o miłości 
do rodzinnej ziemi. Na finał prowadząca 
przedstawiła wiersz „Psalm”, a chór 

wyśpiewał utwór „Laudate Dominum”  
z muzyką C. Gounoda. 

Wysłuchaliśmy wzruszającego i zmu- 
szającego do refleksji koncertu chóru 
„Echo” z akompaniamentem organisty 
Pawła Seligmana połączonego z poezją 
Beaty Sabath i za niezwykłe przeżycia 
wszyscy obecni dziękowali długimi 
oklaskami na stojąco.

Gdy za naszą granicą toczy się wojna, 
uroczystość nabrała szczególnego 
znaczenia dzięki refleksjom poetki,  
a dopełnieniem tych przeżyć była też 
relacja związana z jej synem Andrzejem, 
co przedstawiła następująco: „ 24 lutego 
mój syn wracał z delegacji na Ukrainie. 
Nocował we Lwowie. Rano obudziły 
go syreny. Kiedy przesłał mi relację, 
odpisałam, że wybuchła wojna, i prosiłam, 
żeby jak najszybciej wracał. Powiedział, 
żeby się nie martwić, że do granicy ma 
tylko 70 km. Jego powrót trwał jednak 
cały dzień. To był chyba najdłuższy  
i najważniejszy czwartek w jego życiu. 
Kiedy dojeżdżał do granicy, starsze 
małżeństwo zapytało go, czy mógłby 
przewieźć ich córkę z mężem i dzieckiem 
do Polski. Syn, oczywiście, się zgodził.  
A kiedy zobaczył, jak ci państwo żegnają się 
ze swoją wnuczką ... do dzisiaj nie potrafi 
o tym mówić. Ale już następnego dnia  
z kolegami wypożyczyli busy i pojechali 
na granicę pomagać. Tak było przez wiele 
weekendów. Później wjeżdżali również 
na Ukrainę. Pewnego razu po powrocie 
syn wręczył mi ikonę Matki Bożej, którą 
otrzymał od swego przyjaciela Aleksieja, 
który prosił, żeby Andrzej przekazał ją 
swojej mamie… A ponieważ modlimy 
się za Ukrainę i za tych wszystkich 
ludzi, którzy tam zmagają się z wojną, 
pomyślałam, że ta ikona powinna tu z nami 
być, bo jest świadectwem tego, że Bóg 
przychodzi do nas poprzez wydawałoby się 
zwyczajnych, a jednak niezwykłych ludzi.” 

Na zakończenie tego niebywałego 
wydarzenia Ł. Sitek poprosił obecnych 
księży o zabranie głosu. Ks. D. Lerch 
powiedział: „W tym miejscu, kiedy 
modlimy się o pokój, nasz Pan mówi 
do każdego: Pójdźcie do mnie wszyscy, 
bo tylko we mnie jest ukojenie”, a ks. 
W. Bajger zakończył słowami: „Tytuł 
koncertu zobowiązuje nas do modlitwy 
o pokój na co dzień, żeby zaprzestano 
działań wojennych na Ukrainie, by na 
całym świecie zapanował pokój”. Po 
zmówieniu modlitwy Ojcze Nasz ksiądz 
podkreślił: „Ten koncert jest dla mnie tym 
bardziej wzruszający, bo sam pochodzę 
z Zebrzydowic, a tak się składa, że dziś 
kazanie wygłosił nowo wyświęcony diakon 
także stamtąd Michał Juraszczyk, więc  
w przyszłym roku odbędą się jego prymicje, 
a ostatnie prymicje w Zebrzydowicach 
odbyły się 35 lat temu i to ja byłem tym 
prymicjantem. Czyżby więc czas wybierać 
się na emeryturę?” 

*      *      *
Wojna na Ukrainie dotyka wszystkich 

i zachwiała naszym poczuciem bez- 
pieczeństwa, a zatem to artystyczne 
przesłanie u każdego wrażliwego odbiorcy 
pozostanie na długo w pamięci.

                                  Lidia Szkaradnik

Na zakończenie zaprezentowali się wszyscy wykonawcy oraz księża.      Fot. L. Szkaradnik

Muzyka i poezja stanowią nierozłączną parę i związki obu tych dziedzin sztuki  
i ich wzajemne inspiracje są aż nadto widoczne. A, że Festiwal Ekumeniczny słynie  
z ambitnych inicjatyw, więc organizatorzy znów zaprosili znakomitych artystów, czego 
potwierdzeniem była wzruszająca uroczystość muzyczno-poetycka pod wymowną 
nazwą „Modlitwa o pokój” urządzona w kościele katolickim pw. św. Klemensa  
w niedzielę 10 lipca.

Poetka wraz z synem ukazują ikonę z Ukra-
iny.                                 Fot. L. Szkaradnik
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– „Jeszcze raz przypomnę, że to w wyniku naszej ciężkiej pra-
cy, w tym licznych apeli oraz dyskusji przy rewitalizacji tej linii 
nie doszło do likwidacji kilku przejazdów w naszym mieście. I to 
upatruję jako jeden z naszych sukcesów negocjacyjnych, a także 
wielkiej skuteczności odnośnie tej inwestycji mieszczącej się  
w granicach Miasta Ustroń.” – akcentował burmistrz Przemysław 
Korcz komentując bieżącą sytuację związaną z rewitalizacją linii 
kolejowej. 

Problemów nie rozwiązuje wyłącznie 
inwestor, czyli PKP PLK S.A. Podczas 
licznych spotkań z zarządcami kolei, poza 
mną i urzędnikami z Wydziału Inwestycji 
naszego urzędu nie uczestniczy nikt inny. 
Takie rozmowy nieraz odbywają się  
w gronie nawet kilkunastu osób, które 
odpowiedzialne są za poszczególne 
elementy inwestycji. Wówczas na 
światło dzienne wychodzą kolejne 
trudności, które staramy się skutecznie 
rozwiązywać.

W takcie trwającej rewitalizacji linii 
kolejowej przebiegającej przez nasze 
miasto wielokrotnie spotykałem się 
na roboczych spotkaniach z niższymi 
bądź wyższymi rangą urzędnikami 
odpowiedzialnymi za tą wielką inwestycję 
– tak bardzo istotną dla nas i całego 
regionu.

Najważniejsze kwestie ustalamy 
wspólnie z regionalną dyrekcją kolei. Są 
to np. terminy wyłączenia z użytkowania 
fragmentów niektórych dróg, co jest 

oczywiście bardzo trudne, ponieważ 
oznacza to całkowite zamknięcie 
przejazdów. Nasze postulaty niestety nie 
zawsze są wysłuchiwane, natomiast nie 
oznacza to wcale, że nie udaje nam się 
wynegocjować najbardziej dogodnych 
dla mieszkańców okresów wyłączenia 
z użytkowania przejazdów kolejowych.

Bardzo palącym tematem, który 
należało możliwie szybko rozwiązać 
był brak wejścia na stację Ustroń Zdrój 
od ulicy Mickiewicza. Okazało się, że  
w pierwotnej koncepcji którą realizowano, 
w ogóle nie przewidywano dodatkowego 
wejścia na wspomniany peron. Gdy się  
o tym dowiedziałem, to w możliwie 
krótkim czasie osobiście spotkałem się 
w Ustroniu z Dyrektorem Kolei Ślą-
skich. Razem odbyliśmy wizję lokal-
ną na miejscu, po czym jednogłośnie 
zgodziliśmy się, że koniecznie trzeba 
zaprojektować tu wejście dla pieszych. 
Nie uzyskaliśmy jedynie zgody na od-
tworzenie tam wjazdu samochodowego. 

ZACHOWAMY 
PRZEJAZDY KOLEJOWE

Wiąże się to z przepisami wewnętrzny-
mi PKP, które obecnie uniemożliwiają 
takie rozwiązania. Argument jest jeden 
– wjazd samochodowy funkcjonuje od 
strony ulicy Grażyńskiego, więc nie będą 
tworzone kolejne. Jeśli jednak chodzi 
o schody to inwestor dokonał zmian  
w projekcie po czym go zrealizował.

Być może mieszkańcy Ustronia nie 
wiedzą, że jako burmistrz zwróciłem  
się do Rady Miasta o podjęcie uchwały  
o wykupie części gruntów przy ul. 
Armii Krajowej znajdujących się obok 
stacji benzynowej na Brzegach. Dzięki 
temu można było tę drogę upublicznić,  
a istniejący tam przejazd kolejowy 
mógł zostać zachowany. Nadmienię, że  
w pierwotnej koncepcji przeznaczono go 
do całkowitej likwidacji. To samo doty-
czyło przejazdu na ulicy Tartacznej, gdzie 
sprawa własnościowa nie jest wyjaśnio-
na, bowiem na komunalizację części 
tej ulicy czekamy już 12 lat. Wojewoda  
w tym okresie nie podjął jeszcze żadnej 
wiążącej decyzji. Nieustannie walczymy 
o przekazanie nam tej części gruntów, aby 
całość drogi była publiczna. Wówczas 
przejazd ten byłby utrzymany. Obecnie 
wspomniany teren należy do Skarbu 
Państwa. Dodatkowo fragment obszaru 
zlokalizowany od strony ul. Fabrycz-
nej częściowo jest gruntem kolejowym,  
a częściowo prywatnym. Koresponduje-
my stale z władzami kolei, przedstawiając 
propozycję nieodpłatnego przekazania 
nam tego kawałka ziemi albo wymianę 
pewnych gruntów, które kolei by się 
przydały, a w chwili obecnej są własnoś-
cią miasta.

Jeszcze raz przypomnę, że to w wyniku 
naszej ciężkiej pracy, w tym licznych apeli 
oraz dyskusji przy rewitalizacji tej linii 
nie doszło do likwidacji kilku przejazdów  
w naszym mieście. I to upatruję jako jeden 
z naszych sukcesów negocjacyjnych,  
a także wielkiej skuteczności odnośnie tej 
inwestycji mieszczącej się w granicach 
Miasta Ustroń.

Od długiego już czasu obserwujemy największą inwestycję PKP PLK S.A. w naszym 
regionie. Część rewitalizowanej linii kolejowej przechodzi przez nasze uzdrowisko, 
a wielu naszych mieszkańców wiąże nadzieje na jej szybką realizację i oddanie jej 
do użytku. Przeciągający się remont utrudnia bowiem codzienność ustroniakom, 
a także turystom.  

Wejście na peron od ul. Mickiewicza jest już gotowe. 
                                                                                  Fot. M. Bielesz

Dzięki interwencji burmistrza przejazd na Brzegach zostanie zacho-
wany.                                                                        Fot. M. Bielesz
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WSPOMNIENIE ŁOWCZORZA SPOD GRAPY

NA CO 360 TYS. ZŁ?
– Naszym sukcesem jest fakt, że uchwa-

ła Rady Miasta dotycząca regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego, pozytywnie 
zaopiniowana przez Wojewodę Śląskie-
go, będzie obowiązywała w następnych 
edycjach. Udało nam się także stworzyć 
harmonogram tak, aby projekty kończone 
były w roku, w którym zostały zgłoszone. 
Pozwala to na zrealizowanie pomysłów 
w kwotach, które zostały podane we 
wnioskach. W związku z szalejącą in-
flacją wiele inwestycji nie mogłoby być 
oddanych mieszkańcom jeśli ich realizacja 

byłaby rozłożona w dłuższym okresie cza-
su. Informuje Sekretarz Miasta Ireneusz 
Staniek. 

– W tym roku frekwencja była mniejsza. 
Wynika to zapewne z faktu, że przeniesio-
no termin głosowania na okres wakacyjny. 
– dodaje Staniek. 

Na wstępie warto odnotować, że w kilku 
dzielnicach zaopiniowane pozytywnie pro-
jekty zostały skierowane do natychmiasto-
wej realizacji, ponieważ zgłoszono w nich 
tylko po jednym pomyśle. I tak w dzielnicy 
Zawodzie zadanie budowy ścieżki – łącz-

nika ul. Źródlanej z ul. Gościradowiec 
został już zrealizowany. Mieszkańcy mogą 
już z niego korzystać, co pokazuje już  
w tej chwili w jak istotny sposób budżet 
obywatelski może wpływać na życie lokal-
nych społeczności. W Ustroniu Lipowcu 
modernizowany jest budynek OSP. Na os. 
Konopnicka w Centrum mieszkańcy otrzy-
mają nowe ogrodzenie placu zabaw oraz 
ławki. Na Poniwcu można uczęszczać na 
zajęcia na basenie, które zainicjowała Ka-
rolina Makarewicz. To w ramach projektu 
„Aktywny Poniwiec 2022”.

USTROŃ NIERODZIM
W naszym mieście popularnością cie-

szą się, tak jak w poprzednich latach,  

(cd. ze str. 1)

Jan Śliwka wypasał owce do 1985 roku na polanach Wielkiej 
Czantorii. W 2015 roku mieliśmy okazję porozmawiać o dawnej 
gospodarce pasterskiej w naszych Beskidach. Wówczas dowie-
działam się, że latem owce zawsze były wypasane na Czantorii, 
a dokładnie na polanach Stokłosicy, tuż przy górnej stacji kolejki 
linowej. Jak podkreślał największy trud sprawiało bardzo uważne 
doglądanie owieczek, których codzienny rytm dnia nie mógł być 
niczym zaburzony. Opowiadał mi także historię jak to pewnego 
lata zaczęły się gubić jagnięta w stadzie. Żona Pana Jana podejrze-

wała pasterza. Pan Jan mówił natomiast, że to słuszny gazda i to 
na pewno nie on. Postanowili wspólnie wytropić osobnika, który 
stale atakuje stado. Zaczekali więc przy koszorze w towarzystwie 
psa. O północy zaczął szczekać pies, ponieważ z zarośli wynurzył 
się ryś. Zagadka została więc szybko rozwiązana.

Pan Jan chętnie uczestniczył w imprezach promujących paster-
stwo. Jego atrybutem był zawsze góralski kapelusz. Niewątpliwie 
Jan Śliwka zapisał się w historii Ustronia jako popularyzator  
i pasjonat hodowli owiec.                                        Anna Łęczyńska

Jan Śliwka był orędownikiem przywrócenia owiec do naszego be-
skidzkiego krajobrazu.

Ponad 100- letnia owczarnia należąca do Jana Śliwki.

UWAGA USTROŃ PONIWIEC
Rozpoczynają się zapisy na darmowe zajęcia na basenie 
dla wszystkich mieszkańców osiedla Poniwiec realizowane  
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustroń. 

W tym sezonie odbędą się zajęcia :
• aqua aerobik dla seniorów 
• aqua aerobik dla dorosłych 
• nauka pływania dla dzieci w wieku 7-11 lat 
• wyjście nordic walking 
• piknik dla wszystkich uczestników.
Przy zapisie prosi się o podanie imienia, nazwiska, rodzaju 

zajęć oraz adresu zamieszkania. 
Zgłoszenia wysyłamy w wiadomości prywatnej, SMSem lub 

telefonicznie pod numerem 798460861.
Zapisy trwają do piątku, 22 lipca. Treningi zaczynają się od 

wtorku 26 lipca na basenie w hotelu NAT Ziemowit (Ustroń 
Zawodzie). Aqua aerobik dla dorosłych. 
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projekty zgłaszane przez sympatyków  
szkół i straży pożarnej. Przykładowo  
w dzielnicy Nierodzim aż 195 głosów od-
dano na remont i zakup sprzętu dla lokalnej 
OSP. Na co mogą liczyć mieszkańcy dziel-
nicy w ramach inwestycji wartej 40 tys. zł?  
W ramach pierwszej części zadania prze-
widziano zakup nowych hełmów stra-
żackich, co ma zapewnić dużo bardziej 
bezpieczne i komfortowe warunki pracy 
dla strażaków, podczas działań na rzecz 
osób żyjących m.in. w Nierodzimiu. Oby 
interwencji było jednak jak najmniej! 
Dzięki drugiej części środków pomalo-
wany zostanie dach „Olszynki”, bowiem 
postępująca korozja mogłaby doprowadzić 
do zniszczenia całej konstrukcji. 

USTROŃ HERMANICE
O wszechstronny rozwój swoich dzie-

ci chcą zadbać mieszkańcy Hermanic. 
Dzięki doposażeniu istniejącego już placu 
zabaw przy Przedszkolu nr 4. Najmłodsi 
zyskają trzy nowe urządzenia: karuzelę 
tarczową, lokomotywę z wagonikiem 
oraz domek-sklepik. Wnioskodawca, 
Natalia Kowalik, zaproponowała także 
o wykonanie bezpiecznej nawierzch-
ni. Obecnie do placówki uczęszcza 90 
pociech, które na pewno ucieszą się na 
widok nowych atrakcji. Na wydanie 40 
tys. w taki sposób z budżetu miasta za-
głosowało 159 osób.

USTROŃ DOLNY 
Bezsprzecznie największą potrzebą 

było tu stworzenie bezpiecznego przej-
ścia dla pieszych. Dzięki zwycięskie-
mu projektowi zostanie doświetlone 
przejście dla pieszych oraz poprawio-
ne oznakowanie poziome wokół niego. 
Problem istniał przy pasach na ul. Da-
szyńskiego 64 obok sklepu, ale dzięki 
przeznaczonym na ten cel 35 tys. zł 
problem zostanie rozwiązany. Pozostałe 
w puli 5 tys. zł zostanie przeznaczone 
na doposażenie Sali terapii i integracji 
sensorycznej w popularnej „dwójce”. 
Wnioskodawca ubiegał się dokładnie  
o 37.099 zł, ale w związku z uzyskaniem 
mniejszej liczby głosów projekt zostanie 
zrealizowany w ograniczonym zakresie. 

USTROŃ GÓRNY
W Ustroniu Górnym zwyciężyła kultura. 

Dzięki pozyskanym 39 tys. złotych zain-
stalowana zostanie zewnętrzna wrzutnia do 
książek i materiałów bibliotecznych. Dzię-
ki temu przez 24 godziny na dobę przez 7 
dni w tygodniu będzie można oddać nieraz 
przetrzymane wydawnictwa. To jednak nie 
wszystko. Pieniądze zostaną także spo-
żytkowane na cykl spotkań autorskich dla 
dorosłych i dzieci i koncerty. Za przyznaną 
kwotę biblioteka pozyska nowości książ-
kowe przez co stanie się jeszcze bardziej 
atrakcyjna dla mieszkańców. 

USTROŃ POLANA
W Polanie 40 tys. rozdzielone zosta-

nie na dwa projekty. Najwięcej głosów 
zyskał pomysł zakładający poprawę 
bezpieczeństwa wychowanków Szko-
ły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Przedszkolnymi. Za kwotę 35 tys. zł 
zainstalowany zostanie wideodomofon 
oraz monitoring zewnętrzy. Do takiej 
inicjatywy na pewno nie trzeba było 
przekonywać na siłę rodziców dzieci, 
ponieważ ich bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze. 

W okrojonym zakresie powstanie 
też króciutki film dokumentalny, który 
upubliczniony w sieci rozpowszechni 
dzielnicę Jaszowiec. Otrzymana kwota 
5 tys. zł pozwoli jedynie na bardzo 
skromną realizację, pozbawioną efek-
tów tworzenia najlepszym sprzętem 
filmowym. Nie przeszkodzi to jednak  
w uwiecznieniu całego kompleksu.

Włączajmy się co raz aktywniej w takie 
formy aktywnej demokracji. Naprawdę 
nasze pomysły mają dużą szansę na reali-
zację jeśli przekonamy choćby sąsiadów  
i znajomych. Pamiętajmy także, że do 
budżetu obywatelskiego można składać 
propozycje, które dotyczą wszystkich 
dziedzin życia w mieście. 

                                        
                                      Mateusz Bielesz

Tytuł projektu
Łącznie 

szacunkowo 
koszt projektu

głosy
oddane 

elektronicznie

głosy 
na karcie 

papierowej

Wynik 
głosowania Uwagi

OSIEDLE HERMANICE
Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach 40.000,00 159 0 159 Projekt do realizacji
Plac zabaw na ul. Różanej - zestaw wspinaczkowy 40.000,00 30 0 30  
Ogółem ilość oddanych głosów    189 0  189
OSIEDLE USTROŃ DOLNY   
Bezpieczne przejście dla pieszych 35.000,00 92 0 92 Projekt do realizacji
Budowa mini placu zabaw 40.000,00 30 0 30 Rezygnacja wnioskodawcy 

z realizacji projektu w 
ograniczonym zakresie

W świecie zmysłów - zintegrowani sensorycznie 37.099,00 12 0 12 Projekt do realizacji 
w ograniczonym zakresie

Aktywny Ustroń Dolny - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i 
seniorów

40.000,00 11 0 11  

„Uzdrowisko. Niezrealizowany przedwojenny plan rozwoju Ustronia” - 
wydanie publikacji z oryginalnym opisem i współczesnym omentarzem do 
pierwszego w historii miasta kompleksowego projektu urbanistycznego.

31.700,00 7 0 7  

Ogółem ilość oddanych głosów   152  0 152 
OSIEDLE NIERODZIM   
Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ustroniu-Nierodzimiu

40.000,00 194 1 195 Projekt do realizacji

Cyfrowa pracownia językowa Adventure 40.000,00 51 0 51  
Doposażenie placu zabaw w Nierodzimiu 16.000,00 35 0 35  
Wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych 33.000,00 25 0 25  
Ogółem ilość oddanych głosów 306  1 306 
 OSIEDLE USTROŃ GÓRNY  
"Biblioteka bliżej nas" 39.000,00 65 2 67 Projekt do realizacji
Ogród przedszkolny - wspaniała sprawa, cenna nauka i świetna zabawa 38.327,00 11 0 11  
Ogółem ilość oddanych głosów 76  2 78 

 OSIEDLE POLANA   
Bezpieczna szkoła - wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP 35.000,00 93 0 93 Projekt do realizacji
Film dokumentalny ukazujący unikatowy charakter dzielnicy wczasowej 
Jaszowiec.

39.940,00 25 0 25 Projekt do realizacji 
w ograniczonym zakresie

Twórcze dziecko = przedsiębiorczy dorosły 5.000,00 15 0 15  
Ogółem ilość oddanych głosów 133  0 133 
Ilość oddanych głosów na wszystkie projekty: 978     
Ilość głosów ważnych oddanych na wszystkie projekty: 858     
Ilość głosów nieważnych oddanych na wszystkie projekty: 120     
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na najbliższe siedem lat.”. – czytamy 
we wstępie. Warto nadmienić, że jest to 
najistotniejsze opracowanie planistyczne.

– Najważniejszą kwestią w strategii na-
szego miasta pod kątem perspektyw jest to, 
jakim go chcemy widzieć w przyszłości. 
Na to pytanie odpowiadają słowa doty-
czące Misji Miasta Ustroń: „(…) misją 
na najbliższe lata jest urzeczywistnienie 
zrównoważonego rozwoju w praktyce oraz 
zaspokajanie rosnących potrzeb i aspira-
cji społecznych (…)”. Miasto, podobnie 
jak żaden inny organizm funkcjonujący  
w ramach gospodarki rynkowej, nie może 
ani na chwilę zatrzymać się w blokach 
startowych, czekając na ewentualne lepsze 
momenty rozwoju. Wówczas bowiem się 
cofa. Trzeba robić stale kroki do przodu, 
nawet najmniejsze, aby dyskontować 
możliwości, fundusze, okazje i sygnały 
płynące z otoczenia zewnętrznego. Przy-
świecać nam musi jedno najważniejsze 

USTROŃ MIASTEM PRZYSZŁOŚCI?
przesłanie: realizacja celów strategicz-
nych. Ustroń jest ośrodkiem, który skupia 
zainteresowanie coraz szerszego grona 
branż i inwestorów chcących wykorzystać 
potencjał uzdrowiskowy, górski i tury-
styczny. Rolą urzędników jest nie tylko 
nie przeszkadzać, ale przede wszystkim 
ułatwiać inwestowanie i stale do niego 
zachęć w ramach zrównoważonego roz-
woju. Każda z inwestycji rodzi określone 
korzyści dla miasta oraz jego mieszkań-
ców, a także szeroko pojętego wizerunku 
na arenie krajowej i międzynarodowej. – 
mówi Przemysław Wojtasik, Strateg Marki 
Miasta Ustroń & PR Manager.

Aby zrealizować ambitne wizje należy 
podjąć określone działania w różnych 
wymiarach. Dla obszaru społecznego jest 
to np. rozwój budownictwa komunalnego. 
87,1% ankietowanych mieszkańców oce-
niło Ustroń jako dobre miejsce do życia. 
Chcą tu także osiedlać się osoby z różnych 

29/2022/4/R

29/2022/3/R

(cd. ze str. 1)

stron Polski. Taka sytuacja jest oczywiście 
korzystna, ale tworzy przed samorzą-
dem konieczność prowadzenia aktywnej 
polityki mieszkaniowej. W jej ramach 
przewiduje się m.in. budowę obiektów 
z lokalami mieszkalnymi w ramach TBS 
oraz wdrażanie nowych rozwiązań praw-
nych, które ułatwią funkcjonowanie na 
rynku nieruchomości wszystkim chętnym.

Kolejną kwestią jest rewitalizacja kilku 
obszarów. Do nich należy m.in. dzielnica 
Jaszowiec, ponieważ stanowi ona część 
miasta narażoną na marginalizację ze 
względu na lokalizację na obrzeżach 
Ustronia. Pilnej uwagi w przyszłości 
potrzebuje również obszar Zawodzia Dol-
nego. Znajdujące się tam ośrodki wypo-
czynkowe i sanatoria (charakterystyczne 
piramidy), bary, restauracje, pijalnia wód, 
szpital reumatologiczno-rehabilitacyjny 
wymagają stale nakładów finansowych, 
aby nadal mogły spełniać swoje unikatowe 
funkcje.

Miasto Ustroń chce nadal rozwijać 
społeczeństwo obywatelskie, a wszystkim 
mieszkańcom zapewnić równy dostęp 
do usług publicznych. W jaki sposób? 
Przede wszystkim zwiększać środki fi-
nansowe na organizacje pozarządowe,  
a także wspierać różne inicjatywy, które 
wychodzą od mieszkańców starających 
się aktywnie działać na rzecz uzdro-
wiska. Z racji starzejącego się społe-
czeństwa istnieje świadomość, że coraz 
większej opieki będą wymagały oso-
by starsze. Rozpoczną się więc starania 
na rzecz aktywnej polityki senioralnej  
z udziałem samych zainteresowanych. 

Miasto jest organizmem, dlatego tak 
ważne jest rozsądne planowanie prze-
strzenne, aby sprawnie funkcjonowało  
i zachwycało swoim wyglądem. Stąd rodzi 
się konieczność systematycznego wpro-
wadzenia nowych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, co 
obecnie jest już realizowane. Przy tym 
miasto będzie aktywnie działać na rzecz 
ochrony i promocji dziedzictwa kulturo-
wego Ustronia co jest niezwykle budujące. 
Wynika stąd, że chcemy przekazać kolej-
nym pokoleniom skarby naszej lokalnej 
kultury, a polityka miasta będzie temu 
służyć. Aby te skarby, a także otaczająca 
je przyroda były widoczne, postuluje się 
wprowadzenie ustawy krajobrazowej. 

Wszyscy chcemy aby Ustroń aspirował 
do miana miasta przyszłości. Dlatego tak 
ważnym jest, aby jak zapisane jest w opra-
cowaniu strategii, uwagę skupić na kwe-
stiach ochrony przyrody i klimatu. Należy 
podkreślić, że na wymiar środowiskowy  
i przestrzenny składają się fundamentalne 
elementy rozwojowe. 

Warto zajrzeć do opracowania „Stra-
tegia Rozwoju Miasta Ustroń na lata 
2022-2030” jeśli chcemy wiedzieć dokąd 
zmierza nasze miasto. Na podstawie tego 
dokumentu możemy oceniać poczynania 
kolejnych rządzących w kwestii realizo-
wanych wcześniej celów. Szczególnie 
warto zastanowić się jak nasze miasto 
rozwija się przestrzennie, ponieważ to nie-
wątpliwie wpływa na życie mieszkańców  
i odbiór miasta przez turystów i kuracju-
szy.                                    Mateusz Bielesz

Atutami Ustronia są niewątpliwie unikatowa architektura, status uzdrowiska i położenie  
w Beskidach.                                                                                                  Fot. M. Bielesz
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W sieci pojawił się nowy klip  
w wykonaniu tria Kropki3 w składzie 
Bogumiła Kowalczyk, Justyna Cieślik  
i Karolina Kidoń. Tindersong – to letnia 
humoreska o randkowaniu online, napisa-
na przez Karolinę Kidoń z przymrużeniem 
oka. Wideoklip zrealizowało Jachym 
Cinematic Studio z Żywca, na terenie 
Ustronia i Żywca, a pojawił się w nim 
ceniony aktor teatralny, Rafał Sawicki. 
Nagrania audio wykonano w skoczow-
skim „Gitarek Studio”. 

Posłuchać i zobaczyć tą nowość można 
pod linkiem: https://youtu.be/30p4U-
M4T8g

ZA MIESIĄC DOŻYNKI!

A jak będzie w tym roku? O szcze- 
góły zapytaliśmy nowego prezesa 
Stowarzyszenia Ustrońskie Dożynki Jana 
Drozda, który działa przy organizacji 
tej imprezy od wielu lat, a był jednym  
z założycieli tego Stowarzyszenia.  

– 19 maja odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Stowarzy-

z                                                  Fot. L. Szkaradnik

Władysław Hławiczka i Rudolf Gajdacz, 
skarbnikiem została Izabela Stachurska-
Pniok, a sekretarzem Barbara Jońca, która 
pełni tę funkcję od wielu lat. Członkiem 
zarządu wybrano też Krystiana Wałacha. 

Zarząd postanowił w tym roku po tych 
dwóch latach niezależnej od nas przerwy 
organizować dożynki przy pomocy 
Urzędu Miasta jako kontynuację tradycji 
z poprzednich lat. Nie dokonujemy 
żadnych zmian organizacyjnych, bo 
impreza ta cieszyła się dużą popularnością 
i była bardzo dobrze postrzegana 
zarówno przez władze miasta jak  
i licznych uczestników. Zaprosiliśmy 
wszystkich rolników, którzy do tej pory 
brali udział w korowodzie dożynkowym 
i mimo nawału prac rolnych znowu 
deklarowali swój udział. Zgodnie 
z tradycją obrzęd dożynkowy będzie 
prowadziła Estrada Ludowa „Czantoria”, 
a w koncercie regionalnym wystąpią 
Estrada Regionalna „Równica” oraz chór 
katolicki i ewangelicki. 

Choć nieraz w przeszłości trudno było 
przekonać rolników do pełnienia zaszczyt-
nej roli gazdów, to tym razem nie mieli-
śmy żadnego problemu, bo dwa lata temu 
już ich wybraliśmy i w tym roku zgodę 
potwierdzili, a są to Marzena i Paweł 
Machnowscy prowadzący Leśny Park 
Niespodzianek. Miłośnikom znakomitych 
kołoczy dożynkowych przekazujemy 
informację, że w piątek poprzedzają-
cy imprezę na targu będą sprzedawa-
ne wypieki Koła Gospodyń z Lipow-
ca, a podczas dożynek Koła Gospodyń  
z Ustronia Centrum.

Korowód wyruszy 21 sierpnia o godz. 
14.00 z ul. Sportowej, przez ul. Kuźniczą, 
ul. Daszyńskiego i 3 Maja do amfiteatru, 
gdzie o godz. 15.00 będzie urządzona 
tradycyjna uroczystość, a trybuna będzie 
jak zwykle przed Muzeum Ustrońskim. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Ustronia i przybyłych gości na nasze 
tradycyjne rolnicze święto. 

*    *    *
A zatem za miesiąc wybieramy się 

na coroczne Ustrońskie Dożynki, które 
zawsze stanowią piękne widowisko  
i doskonałą zabawę.    Lidia Szkaradnik

Przez ostatnie dwa lata z powodu obostrzeń pandemicznych nie organizowano 
Ustrońskich Dożynek, największej imprezy regionalnej, a obchody tego wielkiego 
rolniczego święta mają w Ustroniu długoletnie tradycje. Każdego roku trwały 
intensywne przygotowania do tej ważnej imprezy, w których bierze udział kilkaset 
osób, by w drugiej połowie sierpnia wraz z niemal wszystkimi mieszkańcami 
Ustronia i okolicznych miejscowości oraz wczasowiczami uczestniczyć w pełnej gali 
i podziwiać korowód z ponad stu scenkami rodzajowymi, a potem w amfiteatrze 
przeżywać ten wyjątkowy klimat obrzędu dożynkowego, tradycyjnych pieśni  
i tańców.

szenia Ustrońskie Dożynki, na którym 
długoletni prezes Stowarzyszenia Jan 
Szwarc zrezygnował z kandydowa-
nia w wyborach, więc podjęto decyzję  
o wyborze nowego prezesa, zarządu  
i komisji rewizyjnej. Zostałem wybrany 
prezesem, a dotychczas pełniłem funkcję 
wiceprezesa, moimi zastępcami zostali: 

Jan Drozd nowy prezes Stowarzyszenia Ustrońskie Dożynki.

NOWY
WIDEOKLIP
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Bogusław Pacek 
„Wojna hybrydowa 

na Ukrainie”

Wojna za naszą wschodnią granicą 
nie rozpoczęła się kilka miesięcy 
temu. Gen. dyw. prof. dr hab. 
Bogusław Pacek, doradca NATO 
ds. Ukrainy, wyjaśnia na czym 
polega istota wojny hybrydowej 
i czym się ona różni od wojny 
klasycznej. Praca powstała na 
podstawie relacji uczestników 
i naocznych świadków działań 
wojennych w Ukrainie.

Karolina Dzimira-Zarzycka
„Samotnica. Dwa życia 

Marii Dulębianki”

Biografia Marii Dulębianki – malarki, publi-
cystki i feministki, znanej głównie z przyjaź-
ni z Marią Konopnicką. Autorka porządkuje 
i uzupełnia  życiorys Marii Dulębianki, ale 
przede wszystkim kreśli portret artystki  
i emancypantki, której problemy i wybory 
okazują się dziś zaskakująco aktualne. Ob-
ficie czerpiąc ze źródeł, stara się uchwycić 
naturę relacji malarki i Konopnickiej,  
a także wpisać ją w szerszy obraz sytuacji 
kobiet na przełomie XIX i XX wieku.

W okresie wakacyjnym 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

Pewna znajoma ostatnio zwróciła mi uwagę nieco zawiedziona, 
że trzeciego lipca był Międzynarodowy Dzień bez Foliówek, 
a nie wspomnieliśmy o tym.  Otóż o nadużywaniu woreczków 
plastikowych pisaliśmy wielokrotnie i warto jeszcze nie raz 
przypominać o ogromnym zanieczyszczeniu przez nie śro-
dowiska i mieć ten problem na uwadze co dzień, a nie tylko 
od święta.  

Oto nieco statystyk z tej dziedziny, aby coraz więcej osób mogło 
dostrzec skalę problemu:
• całkowity rozkład plastikowej torby: to od 100 do nawet 500 lat;
• w ciągu 1 minuty na całym świecie zużywanych jest około 1 
miliona foliówek;
• statystyczny Europejczyk zużywa ponad 200 torebek rocznie, 
ale… mieszkańcy Estonii, Węgier, Litwy, Portugalii, Słowenii, 
Słowacji i Polski zużywają ich aż 500 w ciągu roku;
• roczna produkcja torebek foliowych w Unii Europejskiej to 
ponad 3 miliony sztuk;
• 80% odpadów pływających w morzach stanowi plastik;
• w Europie co minutę wyrzucamy 190 tysięcy foliówek;
• jedynie 7% plastikowych torebek w UE trafia do recyklingu.

Niestety, na razie bez foliówek trudno sobie wyobrazić otacza-
jącą nas rzeczywistość, ale można ich ilość znacznie ograniczyć. 
Idąc na zakupy, przed foliówką uratuje nas bawełniana torba (lub 
plastikowe wielokrotnego użytku). Warto też nabyć wiklinowy 
kosz lub wózek na zakupy, a wiele produktów spożywczych jak 
owoce czy warzywa można pakować do nich „gołe”, czyli bez 
foliówki.

Wspomniana wcześniej znajoma zaznaczyła podczas rozmowy, 
że jako postanowienie noworoczne zdecydowała się w tym roku 
ograniczyć foliówki do zera! I ja też tak postanowiłam. Jest już 
druga połowa roku, a ja tę zasadę złamałam dosłownie kilka razy. 
W piekarni kupuję pieczywo do płóciennej torby, gdy nabywam 
taki towar jak np. marynowane śledzie czy kanapki, to biorę 
własne szklane lub plastikowe opakowanie, a z siatką na zakupy 
nie rozstaję się wcale, ona przecież prawie nic nie waży i zmieści 
się w każdej torebce, a tym bardziej w torbie. 

Wiem, że sporo osób jest od lat nastawionych na codzienne 
oszczędzanie żywności, energii, wszelkich produktów i sprzętów 
i jest to dla nich sprawa normalna, a nieraz nawyk wyniesiony 

NA CO DZIEŃ BEZ FOLIÓWEK

PYTANIE KONKURSOWE NR 24:
Jak ograniczasz używanie foliówek?  

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 22 lipca.*             

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 22:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia 
otrzymują:*Małgorzata Dyakowska z Ustronia, ul. Choinkowa oraz 
Bogusława Lazar z Ustronia, ul. Zabytkowa.

z domu rodzinnego. A zatem prosimy o podzielenie się swoimi 
doświadczeniami w tej dziedzinie, co w obecnych czasach ros-
nącej inflacji może być dla innych pouczające. 

A, że lato to czas wyjazdów i zgodnie z powiedzeniem podróże 
kształcą, więc warto przekazać do redakcji swoje spostrzeżenia 
jak radzą sobie w innych krajach, by nie degradować środowiska 
naturalnego. Ostatnio jeden miejscowy obieżyświat przyniósł 
do redakcji taką wiadomość, że w Czechach, na Słowacji i od 
dawna w Niemczech przy kontenerach na plastik są zgniatarki do 
petów, które podobno zmniejszają objętość plastikowych butelek 
pięciokrotnie. Może warto i u nas o tym pomyśleć. 

                                                                         Lidia Szkaradnik

W latach 70. XX wieku popularne były sznurkowe siatki na zakupy, 
które właśnie przeżywają swój renesans.
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FENEDYK

(część XV)

W 2022 r. obchodzimy 250-lecie 
zapoczątkowania ustrońskiego 
przemysłu hutniczo-kuźniczego. 
Z tej okazji na łamach Gazety 
Ustrońskiej ukazywać się będą 
niepublikowane dotąd ciekawost-
ki oraz ilustracje, przybliżające 
Czytelnikom tę tematykę. Po-
znajmy zatem ustroński prze-
mysł, który dał początek rów-
nież uzdrowisku, z jeszcze innej 
strony. 

Przeglądając archiwalne numery Gazety Ustrońskiej z nazwą 
miejscową Fenedyk spotykamy się stosunkowo często. I to nie 
tylko w tekstach, traktujących o dawnych osiedlach robotniczych, 
ale również w kontekście spraw codziennych. Na przykład 
mieszkańcy Fenedyku dziękują za wymianę sieci wodociągowej, 
albo widnieje informacja o przeprowadzanym tam odśnieżaniu. 
Miejsce to stanowiło również tło dla wydarzeń historycznych:  
w 1945 r. pochód dożynkowy wyruszał z Fenedyku do Prażakówki, 
zaś podczas budowy linii kolejowej, która dotarła do nas w 1888 
r., chłopcy z Fenedyku, pomimo surowego zakazu, urządzali 
przejażdżki na roboczych wagonikach. Jedno jest pewne – nazwa 
ta jest w świadomości ustroniaków ciągle żywa, a lokalizacja 
prawidłowo identyfikowana.

W  źródłach miejsce to określane jest także jako Wenedyk albo 
po prosto Wenecja, myślę, że zmiana W na F nastąpiła w wyniku 
fonetycznego zapisu niemieckiego pierwowzoru. Nazwy osiedla 
nie wymyślił jego inicjator - Emil Kuhlo, nadano ją w nawiąza-
niu do niemieckiego określenia Wenecji, które brzmi Venedig, 
co spowodowane było częstymi wylewami pobliskiego potoku 
Bładniczka. Jak wiadomo, Cieszyn też miał swoją Wenecję, idąc 
za modnym wówczas nurtem używania w lokalnej nomenklatu-
rze określeń nawiązujących do wielkich miast lub państw. Nasza 
Wenecja nie była tak spektakularna, ale za to... po prostu nasza.

Hutmistrz Emil Kuhlo, przybywszy do Ustronia w 1865 r., 
zainicjował imponującą jak na owe czasy akcję zabudowywania 
naszej miejscowości koloniami i osiedlami robotniczymi oraz 
domami dla majstrów i urzędników, z których większa część 
zachowała się w lokalnej przestrzeni do dziś. Głównym dążeniem 
tego znakomitego inżyniera była poprawa sytuacji socjalnej 
miejscowych robotników, a jego ostatnim marzeniem budowlanym 
– zaprojektowany przez niego Fenedyk. Osiedle zostało osadzone 
na dogodnym terenie – na zachód od Arcyksiążęcego Zakładu 
Budowy Maszyn (czyli późniejszej Kuźni). Dwa pierwsze 
czteromieszkaniowe domy, opatrzone werandami z ozdobną 
snycerką (dawny adres Ustroń 190 i 191, dziś ul. Fabryczna 20 
i 22) wzniesiono tuż przed śmiercią hutmistrza, która nastąpiła 
w grudniu 1886 r. Dwa kolejne, również czterorodzinne (dawny 
adres Ustroń 188 i 189, dziś ul. Fabryczna 16 i 18), powstały nieco 
później, przed 1890 r. W 1897 r. wszystkie 4 domki zaopatrzono 
w oświetlenie elektryczne. Lokalizacja Fenedyku wydawała się 
więc atrakcyjna dla mieszkańców – do Kuźni było bardzo blisko,  
a próba elektryfikacji, przeprowadzona jeszcze przed nastaniem 
epoki turbin wodnych systemu Francisa, zamontowanych  
w  dawnych pięciu ustrońskich ośrodkach hutniczych, stwarzała 
poczucie nowoczesności i luksusu. Jednakże realia życia na 
Fenedyku nie były aż tak różowe ze względu na częste i obfite 
wylewy pobliskiego potoku Bładniczka.  Hutmistrz Kuhlo nie 
przewidział w swych planach niszczącej mocy wody, dlatego jego 
następca (Julius Kleinpeter), wznosząc dwa kolejne budynki, kazał 
zaopatrzyć je w dość potężne mury oporowe, zabezpieczające 
przed wezbranymi wodami powodziowymi. Mury te istniały 
jeszcze w połowie lat 30. XX w., po czym zostały rozebrane. 
Miejsce po nich wykorzystano bardzo pożytecznie, stawiając 
małe, drewniane szopki kryte papą. Domy na Fenedyku nie były 
podpiwniczone, a każda rodzina dysponowała 1 izbą, kuchnią 
oraz częścią strychu. W latach 1965-66 przeprowadzono w nich 
remont generalny, wprowadzający szereg zmian i modernizacji, 
polegających między innymi na  likwidacji okazałych kominów, 
dzięki czemu uzyskano miejsce na 4 niewielkie łazienki. Budynki 

do poziomu parteru były pierwotnie murowane, zaś ściany 
szczytowe wzniesione z drewna. Stropy pokrywała popularna 
w ówczesnym budownictwie ordeka – podkład z desek, na 
które przybijano za pomocą zakrzywionych gwoździ soszke, 
czyli warstwę powiązanej drutem trzciny, wzmacnianej słomą, 
a następnie powleczonej gliną. Podczas wspomnianego remontu 
drewniane strychy zamieniono na murowane pomieszczenia 
mieszkalne, a prowadzące na górę tradycyjne drabiniaste schody 
zastąpiono betonowymi. Zanim to nastąpiło, przestrzeń strychowa 
nad czterema mieszkaniami była połączona, a do każdego  
z nich prowadził zamykany właz, dlatego też zimą sąsiedzi mogli 
odwiedzać się wzajemnie bez wychodzenia z domu. Co ciekawe, 
podczas remontu można była dostrzec z poziomu strychów datę 
budowy dwóch pierwszych domów, wyciętą na tragarzu – Anno 
Domini 1886 wraz z charakterystycznym znakiem rozety. Akcja 
remontowa pozbawiła ponadto dwa starsze domy werand, a dwa 
nowsze – szopek, przebudowanych z murów oporowych. Dziś 
burzliwa natura potoku Bładniczka odeszła już w niepamięć, 
a unowocześnione osiedle istnieje nadal. Miejmy nadzieję, że 
następne pokolenia nadal będą pamiętać tę romantyczną nazwę.

                                       Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

Plan sytuacyjny z 1935 r., na którym widoczne są zarówno mury 
oporowe na rogach 2 nowszych budynków, jak i werandy dwóch 
starszych.

Bracia Henryk (z królikiem) i Roman Brzezinowie na tle swego domu 
na Fenedyku.                                 Fot. z archiwum Danuty Brzeziny.
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– to niektóre podmioty mogące brać udział w postępowaniach  
z dzikimi zwierzętami na terenie miast.

Za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt objętych ochroną 
gatunkową: bobra, niedźwiedzia, rysia i wilka odpowiedzialność 
ponosi Skarb Państwa i wypłaca odszkodowania za pomocą 
właściwych organów: regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, 
a na terenach parków narodowych – dyrektorów tych parków. 
Tematykę szkód w płodach i uprawach spowodowanych przez 
takie gatunki jak: dziki, jelenie, łosie, daniele i sarny reguluje 
Prawo Łowieckie.

 Zapytany o informację prezes Śląskiej Izby Rolniczej Roman 
Włodarz napisał: „Jednak właściwość odpowiedzialności za 
szkody łowieckie jest zależna od wielu czynników. Przede 
wszystkim Prawo Łowieckie warunkuje odszkodowanie za 
szkody łowieckie od statusu gruntu rolnego pod względem 
geodezyjnym. Oznacza to, że np. uprawa zniszczona na gruncie 
będącym nieużytkiem [oznaczenie „N”], drogą  [oznaczenie „dr”], 
terenem zabudowanym [oznaczenie „B”] itd. jest wyłączona  
z odszkodowania. Najczęściej dotyczy to szkód w ogródkach 
przydomowych znajdujących się na gruntach zabudowy „B”. 
Jedynie szkody w ogródkach (a także na innych użytkach) 
wyrządzone przez bobry są objęte odszkodowaniem ze Skarbu 
Państwa. Drugim ograniczeniem jest wyznaczony uchwałą 
Sejmiku obszar wyłączony z obwodu łowieckiego. Co do zasady, 
tereny w granicach administracyjnych miast są wyłączone  
z obwodu łowieckiego a na terenach wsi – tereny zamknięte 
wewnątrz linii zabudowy. To można sprawdzić na stronie inter-
netowej Urzędu Marszałkowskiego lun Zarządu Okręgowego 
PZŁ. Na terenach wyłączonych z obwodu łowieckiego szkody 
łowieckie szacuje i wypłaca Urząd Marszałkowski lub właściwe 
nadleśnictwo. Poza obszarem wyłączonym z obwodu łowieckiego 
szkody łowieckie szacuje i wypłaca odszkodowanie właściwy 
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego”.                    (LS)

NISZCZĄ PLONY 
I PODCHODZĄ DO DOMÓW

Na Gojach sarnia rodzina mieszka od kilku lat w zagajniku 
nad potokiem i na pobliskich grządkach co roku zjada posadzone 
rośliny na ogrodzonym warzywniku, bo z rozbiegu potrafią 
one przeskoczyć płot. Z czasem zwierzęta tak się oswoiły, 
że całą grupą podchodzą niemal do okien domu i patrzą do 
wewnątrz. Nie wiadomo, czy obserwują domowników, czy 
może są zainteresowane włączonym programem telewizyjnym? 
Zamieszkująca tam koleżanka powiedziała co prawda, że cała 
sarnia rodzina to uroczy widok, zwłaszcza w okresie zimowym, 
lecz i w tym czasie zwierzęta wyrządzają szkody niszcząc 
zwłaszcza młode drzewka.

Mieszkańcy lasu widoczni są też w centrum naszego miasta. 
Znajomy mieszkający w pobliżu Parku Kuracyjnego na 
przedwiośniu zauważył tam liczne ślady dzików. Ostatnio 
przez główną ulicę w pobliżu technikum przechodziła łania.  
Z kolei koleżanka, która jest od lat zaangażowaną ogrodniczką 
mieszkającą przy ul. Reja, uprawiającą nieopodal działkę 
poinformowała, że w tym roku po raz pierwszy spotkała ją taka 
przykrość, bo przychodząc rano na grządki część roślin zastała 
wykopanych i zniszczonych. Niektóre starała się jeszcze uratować 
wsadzając je ponownie do ziemi, ale na drugi dzień sytuacja się 
powtórzyła. I tak kilkakrotnie. Jak w takiej sytuacji reagować? 
Kto może pomóc? Prawo przypisuje kompetencje do działania 
w zakresie reagowania na nieproszonych gości z lasu wielu 
podmiotom, co może powodować rozmycie odpowiedzialności.

Straż gminna, straż miejska, policja, właściwy miejscowo urząd 
gminy (jednostka organizacyjna ochrony środowiska w urzędzie), 
regionalne dyrekcje ochrony środowiska, powiatowi lekarze 
weterynarii i organizacje chroniące środowisko przyrodnicze 

Sarny, jelenie, czy dziki oraz inne leśne zwierzęta coraz 
częściej można spotkać w miastach i w pobliżu ludzkich osiedli. 
Niszczą rolnikom i działkowcom uprawy i nieraz stanowią 
zagrożenie dla ludzi. Takich przypadków jest coraz więcej 
także na ziemi cieszyńskiej, a równie często zdarzają się  
w naszym mieście.

11 czerwca obchodziliśmy „Światowy Dzień Dziergania w miejscach 
publicznych”. Na ustrońskim rynku pojawiła się Bogusława Lazar 
dziergając oraz prezentując swoje wyroby.

Mieszkańcy lasu widoczni są coraz częsciej w ogródkach przydomo-
wych w centrum naszego miasta.
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„ROWEREM PRZEZ BESKIDY – 
ETAP I” 

– INFORMACJE O PROJEKCIE

Budżet: 
• wydatki ogółem 10 810 349,95 zł, 
• dofinansowanie 8 928 024,29 zł.
Projekt:
Przedmiotem projektu jest poprawa 

parametrów technicznych Wiślanej Trasy 
Rowerowej na terenie trzech partnerskich 
gmin tj. Ustronia, Wisły oraz Brennej,  
a także wykonania na terenie Gminy 
Brenna fragmentu nowej wojewódzkiej 
trasy rowerowej o nr 604, której plano-
wany przebieg wpisuje się w korytarz 
Bielsko-Biała – Cieszyn. Liderem pro-
jektu jest miasto Ustroń.

Łączna długość przebudowywanych 
tras rowerowych objętych wnioskiem  
o dofinansowanie wyniesie: ok. 18,5 km.
• Długość projektowanego odcinka  
w gminie Ustroń: ok. 11 km
• Długość projektowanego odcinka  
w gminie Wisła: ok. 3,24 km
• Długość projektowanego odcinka  
w gminie Brenna: ok. 4,26 km.

Zakres projektu obejmuje:
•  utworzenie tras rowerowych na terenie 
3 Jednostek Samorządu Terytorialnego: 
Brenna, Ustroń, Wisła.
•  montaż elementów małej architektury: 
ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci.
•  utworzenie 2 obiektów Miejsc Obsługi 
Rowerów (Brenna, Wisła).

Procent wykonania: trudny do okre-
ślenia z uwagi na trwający proces inwe-
stycyjny.

Data rozpoczęcia:  1 września 2020 r.
Data zakończenia:  31 grudnia 2022 r.
Podział środków na 3 gminy:

Ustroń: wydatki ogółem  4 273 187,47 zł,  
dofinansowanie 3 589 343,85 zł.
Brenna:  wydatki ogółem  3 702 222,15 
zł, dofinansowanie  3 039 438,24 zł, 
Wisła: wydatki ogółem  2 834 940,33 zł, 
dofinansowanie  2 299 242,20 zł.      (mb)

Podczas, gdy my zawsze możemy 
ugasić pragnienie, zwierzęta takiej 
możliwości już nie mają, a wszystkie żywe 
stworzenia potrzebują wody. Właściciele 
ogrodów powinni rozmieścić mniejsze 
lub większe miski z wodą dla psa lub 
kota, ale też w bezpiecznych miejscach 
dla innych mieszkańców przydomowych 
działek. Długotrwała susza daje się we 
znaki również dzikim zwierzętom, więc 
nasza pomoc może okazać się bezcenna 
zwłaszcza dla ptaków i jeży.

A zatem dajmy zwierzętom pić! Miski  
z wodą można umieścić również w parkach, 
czy przed blokami, sklepami i innymi 
instytucjami. Przecież serce człowieka 
można poznać po tym jak traktuje naszych 
braci mniejszych.                                     (LS)

DAJMY PIĆ 
ZWIERZĘTOM! 

Przed wejściem do Muzeum Ustrońskiego stoi miska ze świeżą wodą z której chętnie piją 
czworonożni przyjaciele zwiedzających.

Każdy kto jeździ rowerem w Ustroniu 
po nadwiślańskim bulwarze wie, że trwa 
tam remont ścieżek rowerowych. Zmiana 
nawierzchni sprawi, że z dużo większą 
łatwością będzie można pokonać wiele 
kilometrów nawet przez największych 
amatorów. 

Modernizacja realizowana jest w ra-

mach projektu „Rowerem przez Beski-
dy”. Jest on realizowany w partnerstwie  
z Miastem Wisła i Gminą Brenna, uzy-
skał wsparcie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 
4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie. 

Ustroń na pewno jest miejscem, które sprzyja miłośnikom kolarstwa górskiego  
i rodzinnych wycieczek rowerowych. Już od wielu lat na terenie gminy funkcjonu-
ją liczne trasy, dzięki który jednośladami można poruszać się wzdłuż rzeki Wisły,  
a także ścieżkami usytuowanymi wysoko w górach. Każdy może więc znaleźć trasę 
odpowiadającą jego sprawności fizycznej i umiejętnościom.

Wyremontowana trasa rowerowa w Hermanicach.                                       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 
parkietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

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

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

P R O F E S J O N A L N E 
CZYSZCZENIE KOSTKI 
BRUKOWEJ. 798-081-406.

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

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

Rehabilitacja, zabiegi fizjo- 
t e r a p e u t y c z n e ,  m a s a ż , 
pielęgnacja i opieka osób 
starszych.  Popołudniami  
w domu pacjenta na terenie 
Ustronia i okolic. 728-367-543. 

Malowanie dachów. 505-168-
217.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

DOTKNIĘCIE OPATRZNOŚCI
Festiwal Ekumeniczny, organizowany przez Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Ekumeniczne, od wielu lat przyczynia się do 
zacieśniania więzi pomiędzy dwoma głównymi wyznaniami 
naszego terenu. Ponad podziałem na katolickie i ewangelickie 
stawia kulturę. Jest podstawą budowania chrześcijańskiej 
wspólnoty duchowej tworzonej we wzajemnym dialogu,  
w wymianie słów i myśli. Projekt „Ekumenizm nośnikiem kultury” 
realizowany w latach 2008 – 2012 pokazał, że współpraca może 
owocować również w postaci zmian materialnych. Dzięki pie-
niądzom unijnym z opracowanego programu odnowione zostały 
kościoły pw. św. Klemensa i kościół Apostoła Jakuba Starszego.

BUDOWANIE TRASY I FORMY
Olimpijczycy wypróbowali nową trasę cross country  

i potwierdzili jej doskonałe przygotowanie – a zarazem swoją 
wysoką formę przed wyjazdem do Londynu na najważniejsze 
zawody sportowe na świecie. Sprawdzili się w wyścigu będącym 
częścią Pucharu Polski i Pucharu Europy centralnej. W sobotę 
14 lipca na stokach Czantorii zwyciężył Marek Konwa, drugi był 
Piotr Brzózka. obaj będą reprezentowali Polskę na zbliżającej 
się olimpiadzie w Londynie. W JBG-2 race wziął udział również 
trener kadry Marek Galiński.

WSPÓLNE ŚPIEWY
W sobotni wieczór w amfiteatrze czwórka artystów scen 

śląskich zaprezentowała program La Bamba z muzyką włoska, 
hiszpańską, cygańską, meksykańską. W połowie zapełniona 
widownia podchwytywała melodie i słowa znanych przebojów. 
Wystąpiła aktorka Małgorzata Daniłow i tenor Grzegorz Płonka 
a towarzyszyli im tancerz i tancerka. Tworzono układy cho-
reograficzne, co również naśladowano na widowni. Jeden pan  
w barwach narodowych tańczył samodzielnie pod sceną. Co naj-
ciekawsze, prawdopodobnie był trzeźwy. Inni bujali się w ławkach. 
             Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 19.07.2012 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: 
23.07 Centrum  ul. Daszyńskiego 8 tel.  33 854-57-76
24.07 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1  33 856-11-93
30.07 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1   33 856-11-93
31.07 Centrum  ul. Daszyńskiego 8   33 854-57-76

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

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
22.07 godz. 10-12 III Zlot Rajdowych Legend, rynek
22.07 godz. 18.00 Dni Jakubowe: „Impresje organowo-skrzypcowe”, 
      Kościół ewangelicko-augsburski Ap. J. Starszego
22.07  godz. 19.00 Koncert Kortez, Amfiteatr (impreza biletowana)
23.07  godz. 10.00 Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa z przewod- 
      nikiem na Jelenicę
23.07 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: pierni- 
      kowe 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. 10.00 Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa z przewod- 
      nikiem do Nydku
24.07 godz. 8.30 185 Pamiątka Poświęcenia Kościoła Ap. Jakuba 
      Starszego i 240 lat parafii, Kościół ewangelicko- 
      -augsburski Ap. Jakuba Starszego
29-30.07   Festiwal Coverów, Amfiteatr (impreza biletowana)
30.07 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: papie- 
      rowe pióra, Górna Stacja KL „Czantoria”
30.07 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, seans filmu: „Last Vegas”, 
      Górna Stacja KL Poniwiec Mała Czantoria
31.07 godz. 9-13 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie
31.07     LOTTO Superliga

Ten sposób na upały to świetna zabawa.              Fot. L. Szkaradnik
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) miasto niedaleko Szczecina, 8) sztuczna 
nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej, 9) rankiem w wojsku, 
10) sąsiadka Jaszowca, 12) spotkasz tam hazardzistów,  
14) atrybut rycerza, 15) spad-stromizna, 16) strój karateki,  
19) świat mistyczny, 22) kolega etnografa, 23) kurort nad 
Morzem Czarnym, 24) mała rzepa.
PIONOWO: 2) turystyczny monopolista w PRL-u,  
3) Borneo-Bali- Sumatra, 4) odcinek wyścigu, 5) pasmo górskie  
w Rosji, 6) jednostka wojskowa, 7) wśród literatów, 11) górale  
z Orawy, 13) placówka dyplomatyczna, 17) boisko o sztucznej 
nawierzchni w każdej gminie, 18) imię żeńskie, 20) o poranku 
na trawie, 21) tytułowy król z dramatu Szekspira.  
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna-
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy 
do 29 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 27

MUZEUM ZAPRASZA

K R Z Y Ż Ó W K A

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

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Mateusz Martynek z Ustronia, 
ul. Jelenica. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.                       Fot. M. Niemiec

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

WANDALE 
I ZŁODZIEJE 

GRASUJĄ 
W USTRONIU

Cieszyńska policja odnotowuje w okresie letnim dużo 
większą liczbę włamań i aktów wandalizmu. Szczególnie 
podatny na takie zdarzenia jest Ustroń z racji swoich 
funkcji turystycznych. Złodzieje i wandale nie przyby-
wają tu w celach wypoczynkowych. 

Niedawno doszło na terenie Ustronia do przykrego zdarzenia, 
bowiem doszło do zniszczenia mienia publicznego. 13 lipca 
przy ul. Słonecznej zdemolowane zostały m.in. trzy parkomaty,  
a koszt naprawy jednego to nawet 5 tysięcy złotych. Oficer praso-
wy KP Policji w Cieszynie st. asp. Krzysztof Pawlik powiedział, 
że na chwilę obecną nie można stwierdzić czy była to chęć 
skradzenia pieniędzy, czy celowe zniszczenie parkomatów. 
Dzień wcześniej także na ul. Słonecznej złodziej wyłamał roletę 
okienną w lokalu gastronomicznym i ukradł ekspres do kawy 
warty 1500 zł.

Ogromnych uszkodzeń dokonało dwóch nieustalonych spraw-
ców na ul. 3 Maja. Zdewastowali oni drzwi wejściowe i elewację  
w jednym ze sklepów. Straty oszacowano na ok. 10 tys. zł.

– Prawdopodobnie kradzieży dokonują osoby, które już 
wcześniej widniały w naszych kartotekach – komentuje zda-
rzenia Pawlik. 

Burmistrz Przemysław Korcz prosi mieszkańców o zwraca-
nie uwagi na podejrzane zachowania i zgłaszanie ich policji. 
Przypomina, że wciąż przybywa kamer monitoringu na terenie 
miasta (pisaliśmy o tym w numerze 24.), ale zanim wszystkie 
zostaną zainstalowane, czujność mieszkańców jest nie do 
przecenienia.                                                       Mateusz Bielesz
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LOTTO SuperLiga
1 CKT Grodzisk Mazowiecki 12 4 / 0

2 BKT ADVANTAGE Bielsko-B. 9 3 / 1

3 WKT MERA Warszawa 9 3 / 1

4 KS GÓRNIK Bytom  8 3 / 1

5 KT KUBALA Ustroń  7 2 / 2

6 AZS TENIS Poznań  3 1 / 3

7 OSAVI TENNIS TEAM Kalisz 0 0 / 4

8 PT OLIMPIA Poznań  0 0 / 4

NIESPODZIEWANY SUKCES

W 4. kolejce Lotto SuperLigi nasza 
drużyna zmierzyła się z WKT MERA 

Warszawa. W zespole gospodarzy jedyne 
zwycięstwo odniosła Urszula Radwańska. 

WKT MERA Warszawa – KT Kubala Ustroń 1:5LOTTO
SUPERLIGA

W pozostałych spotkaniach wygrywali za-
wodnicy KT Kubala Ustroń. Swoje mecze 
singlowe wygrali Marta Leśniak, Lukas 
Rosol i Paweł Ciaś. W meczach deblowych 
nasi gracze zwyciężyli w składach Natalia 
Siedliska/Marta Leśniak oraz Lukas Rosol/
Paweł Ciaś.

Aleksander Panfil, trener i prezes KT 
Kubala tak skomentował wynik meczu: 

– Nie spodziewaliśmy się takiego wyni-
ku. Bukmacherzy nie dawali nam praktycz-
nie żadnych szans na zwycięstwo. Jednak 
drużyna z Warszawy nie mogła skomple-
tować swojego najmocniejszego składu, 
natomiast my zdołaliśmy wystawić swoich 
najmocniejszych zawodników. Dzięki 
wygranej nadal możemy myśleć o „FINAL 
FOUR”, czyli finałowym turnieju o tytuł  
i medale Drużynowych Mistrzostw Polski. 
Szkoda poprzedniej porażki z KS Górni-
kiem Bytom.                                       (mb)

Sara Husar zajęła 3 miejsce w grze pod- 
wójnej grając w parze z Oliwią Dróżdż 
podczas turnieju Tennis Europe do lat 16 
rozgrywanego w Trnavie. 
                      Fot. Klub Tenisowy Kubala Ustroń

Deblistki także zwycięskie! Na zdjęciu Marta Leśniak i Natalia Siedliska. Fot. LOTTO SuperLiga

Jeszcze w czerwcu uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 100-lecia istnienia klu-
bu sportowego w Ustroniu. Jubilatowi życzyliśmy wówczas wszelkiej pomyślności na 
przyszłość. Te wyrażane wówczas serdeczności przekuwają się dziś na rzeczywistość.  
A to za sprawą firmy Mokate, która została oficjalnym sponsorem Kuźni Ustroń. 
                                                                                                            Fot. KS Kuźnia Ustroń


