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KIEDY 
RUSZĄ

 POCIĄGI?

Do pociągów na wszystkich stacjach 
w Ustroniu mieliśmy już wsiadać od li-
stopada 2021 roku. Termin został jednak 
przesunięty na lipiec br. Tymczasem mamy 
już sierpień i śmiało można pytać: co dalej?

Młyny PKP mielą powoli, ale każdy 
może zobaczyć, że skutecznie. Po dawnych 

Urocze kamienice na rynku we Frensztacie.                                                       Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 5)

ŁĄCZĄ NAS
SKOKI

Ustrońskie krajobrazy inspirują fotografików. Pięknie jest w każdą pogodę, ale nie ma to jak 
podświetlone słońcem chmury. Były upały, były ulewy, a co nas czeka w drugim miesiącu 
wakacji? W piątek ma być 30-31 stopni, ale według długoterminowej prognozy pogody to 
ostatni tak gorący dzień tego lata. W sobotę ma być deszczowo, podobnie we wtorek i środę. 
Później tydzień bez opadów, jakieś burze w kolejną środę. Najważniejsze, że od 19 do 21 
sierpnia, czyli wtedy, gdy będą Dni Ustronia i Ustrońskie Dożynki synoptycy nie spodziewają 
się ani chmurki na niebie i zapowiadają przyjemną temperaturę 25 stopni C.                 (mn)

Fot. Piotr Krysiak / Obiektyw PK - foto i film

Partnerstwo z Frensztatem trwa już 
prawie 13 lat, ale nie można powiedzieć, 
że kontakty są intensywne. Wiele jednak 

Mało kto wie, że skocznia narciarska 
we Frensztacie pod Radhostem była 
pierwszą na świecie, na której został 
położony igielit. Od lat 70. na tym 
obiekcie przez prawie ćwierć wieku or-
ganizowano Grand Prix miasta Frenstat 
z udziałem najlepszych zawodników. 
Na początku tego wieku nastały ciężkie 
czasy dla obiektu, ale wkrótce przebu-
dowano skocznię, punkt K podwyższono 
do 95 m, zamontowano ceramiczny 
najazd i postawiono nową matę igieli-
tową. Od 2012 roku miasto Frensztat, 
z którym 26 listopada 2009 roku Ustroń 
podpisał umowę partnerską, organizuje 
Letni Puchar Kontynentalny.

O kolei można mówić i pisać wiele. Jej 
wyjątkowość polega na tym, że przez 
ostatnie lata najpierw doprowadzała do 
„śmierci” swoje obiekty (np. w Polanie) 
oraz likwidowała kolejne połączenia, 
a dziś ogłasza radosną nowinę o ich 
rewitalizacji. Szczęście w nieszczęściu. 
Tyle, że dwa terminy oddania do użytku 
odnowionej linii 191 łączącej Ustroń 
z Goleszowem już minęły. Na chwilę 
obecną nadal musimy cierpliwie czekać 
na wjazd pociągów w Beskid Śląski.
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W miniony weekend rozpoczął 
się 59. Tydzień Kultury Be-
skidzkiej. W Wiśle z powodu 
ulewy nie odbył się tradycyj-
ny korowód. Na estradzie wi-
ślańskiej prezentują się grupy 
krajowe i zagraniczne. Podczas 
koncertu 6 sierpnia w amfi-
teatrze zatańczy i zaśpiewa 
ustrońska „Równica”. Występy 
zespołów folklorystycznych 
potrwają do 7 sierpnia.  

Zakończyły się właśnie prace 
budowlane i konserwatorskie, 
związane z remontem kościoła 
Jezusowego w Cieszynie. Ta 
ewangelicka świątynia scho-
wana była za rusztowaniami od 
2018 roku. Remont obejmował 
m.in. wykonanie hydroizo-
lacji i drenażu opaskowego, 
wzmocnienie i zabezpieczenie 
ścian fundamentowych, re-
mont ścian zewnętrznych i ich 
zszycie, konserwację wątku 
kamienno-ceglanego oraz od-
tworzenie tynków i konserwa-
cję detalu architektonicznego, 
konserwację i rekonstrukcję 
kamiennego cokołu. 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Strumieniu ślu-
bowanie złożyła nowa radna. 
To Patrycja Bojda, wybrana 

w lipcowych wyborach uzu-
pełniających.

Podczas prac ziemnych na te-
renie boiska sportowego przy 
Gimnazjum nr 1 w Cieszy-
nie zostały odkryte fragmenty 
dawnej synagogi. Żydowska 
świątynia została spalona 
i zburzona we wrześniu 1939 
roku przez niemieckiego oku-
panta. Na plac budowy w 2016 
roku wkroczyli archeolodzy, 
dokumentując przez kilka ty-
godni pozostałości synagogi. 

Przed wiekami w okolicach 
Strumienia grasowali rabu-
sie. To spowodowało, że mia-
steczko zaczęli omijać kupcy 
i bieda była coraz większa. 
Współcześnie gmina rozwija 
się dynamicznie.

W zebrzydowickim lesie za 
ulicą Kalinową leży kamień 
wysoki na 170 cm. Są na nim 
wyryte herby Prus i Austrii. 
Teraz biegnie w tym miejscu 
granica między Pielgrzymo-
wicami, Pruchną i Zebrzydo-
wicami, a onegdaj kamienie 
te wyznaczały granicę między 
Austrią i Prusami.
   
Woda pitna dotarła do Cie-
szyna wodociągiem grawita-
cyjnym z Tyry spod Jaworo-
wego w 1894 roku. Tradycje 
pielęgnuje spółka Wodociągi 
Ziemi Cieszyńskiej, przykła-
dając dużą wagę do początków 
tej znaczącej inwestycji. Sama 
firma obchodzić będzie za dwa 
lata swoje 30-lecie, a pierwszy 
historyczny wodociąg 130-le-
cie.                                (nik)

to i owo
z 

okolicy

*  *  *

*  *  *

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.

*  *  *

*  *  *

 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.

„WSZYSTKO, CO KOCHAM”
WYSTAWA MALARSTWA 

GRAŻYNY ULMAN
Grażyna Ulman urodziła się w 1967 roku w Poznaniu. Studia 

w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Pozna-
niu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) ukończyła dyplomem  
z tkaniny w pracowni prof. Anny Goebel i z rysunku w pra-
cowni prof. Wojciecha Müllera. Mieszka i tworzy w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
i zdobią budynki użyteczności publicznej w kraju i za granicą. 
Pejzaże, które prezentuje na wystawie w Ustroniu są najczęst-
szym motywem jej malarstwa i enviroments, dla których szuka 
szczególnego rodzaju miejsc i wnętrz, będących jednocześnie 
inspiracją i elementem jej artystycznej aktywności. Uczestniczy  
w działaniach twórczych grupy „Układ” oraz stowarzyszenia SAIE. 
Zapraszamy do Muzeum Zbiory Marii Skalickiej na wernisaż  
i spotkanie z autorką obrazów w sobotę, 6 sierpnia o godz. 16.00. 

14 sierpnia o godz. 15.00 w amfiteatrze odbędzie się Koncert 
Charytatywny „Lepsze jutro dla dzieci z Tanzanii”. 

W programie: 
– koncert Beaty Bednarz
– występ zespołu dziecięco-młodzieżowego z Wisły Malinki
– loteria z nagrodami
– prezentacja działalności fundacji „Heaven for Africa”: zo-

baczysz jak żyją Masaje w Tanzanii, dowiesz się jak wygląda 
edukacja afrykańskich dzieci, poznasz osoby, które adoptowały 
na odległość.

Ponadto: atrakcje dla dzieci (dmuchany plac zabaw, fantastyczni 
animatorzy), regionalne potrawy ziemi cieszyńskiej, słodkości 
z lokalnych cukierni. 

Na koncert zaprasza fundacja „Heaven for Africa”.

KONCERT CHARYTATYWNY
DLA TANZANII

14 sierpnia o godzinie 15.00 przy klasztorze o. Dominkanów 
rozpocznie się charytatywny Bieg św. Dominika. Dochód z biegu 
będzie przeznaczony na nowe ortezy dla Danielka! Organizatorzy 
zapewniają moc atrakcji: lody, granitę, dmuchańce. Odbędą się 
również biegi dla dzieci: bieg przedszkolaka i bieg szkolniaka.

BIEG CHARYTATYWNY
DLA DANIELKA

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

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.

10.30 – Msza Święta w kościele rzymskokatolickim pw. św. 
Klemensa w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego.

11.45 – Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczest-
ników uroczystości pod Pomnik Pamięci Narodowej.

12.00 – Uroczystości patriotyczne przy Pomniku Pamięci 
Narodowej. 

12.30 – Koncert orkiestry dętej z Jastrzębia Zdroju pod dyrekcją 
Sylwestra Skrzeszowskiego. 

15 SIERPNIA
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

*   *   *
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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

31/2022/1/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:
Henryk Kochan lat 74 ul.  Staffa

*   *   *

*   *   *

*   *   *

BANK PKO CZASOWO ZAMKNIĘTY
Oddział Banku PKO przy ul. Cieszyńskiej będzie zamknięty 

od 5 sierpnia do połowy listopada z powodu remontu. Pieniądze 
będzie można pobrać w bankomacie przy ul. 3 Maja. 

Z BUTA 
I NA KOLE
6 sierpnia (sobota)

WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 
NA TERENY ŁOWISK W OCHABACH

 
• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9.50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
• trasa wycieczki: Międzyświeć –  Iskrzyczyn –  Simoradz – Ocha-
by –  Kiczyce –  Skoczów –  powrót na Rynek – koniec wycieczki
Trasa łatwa, w przeważającej części po asfaltowych drogach,          
z kilkoma średniej długości podjazdami, które zostaną wynagro-
dzone przyjemnymi zjazdami. Trudność, dla mniej zaawansowa-
nych rowerzystów, może stanowić dystans wycieczki. 
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 - 3,5 godziny, dystans 
ok. 45 km.

7 sierpnia (niedziela)
WYCIECZKA ROWEROWA Z PRZEWODNIKIEM 

DO DAWNEGO SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO 
PTTK „POD TUŁEM”

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o go-
dzinie 9.50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
• trasa wycieczki: Goleszów Równia – Cisownica –  Pod Tułem 
– Dzięgielów – Goleszów – Kozakowice – powrót na Rynek – 
koniec wycieczki
Trasa średnio trudna, w części pierwszej po pofalowanym terenie, 
w drugiej płaska 
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 2 – 2,5  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.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...

Serdeczne podziękowania za okazane
wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty

oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Krystyny Firla
ks. Michałowi Matuszkowi, 

delegacjom: TONN Ustroń, LO Kopernik Cieszyn, 
ZSGH Wisła, Szkoła Podstawowa nr 3 Polana, 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym 

oraz wszystkim 
uczestnikom pogrzebu

składa 
córka Joanna z rodziną

Od końca czerwca realizowana jest kolejna duża inwestycja 
w Lipowcu. Za pozyskane 5 mln zł z Polskiego Ładu powstaje 
sieć kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki bytowo-go-
spodarcze z budynków położonych w rejonie ul. Przetnica, Ber-
nadka i Krzywaniec. Zadanie wykonuje przedsiębiorstwo Akro 
z Czechowic-Dziedzic. Prace zakończą się w maju 2024 roku.

POWSTAJE KANALIZACJA

20 sierpnia na rynku od godz. 10 do 18 swoje produkty zapre-
zentują rękodzielnicy i przedsiębiorcy z naszego regionu, Czech     
i Słowacji. W programie m.in.: degustacja regionalnych produk-
tów spożywczych i napojów, promocyjna sprzedaż produktów 
regionalnych i rękodzieła, konkurs na najlepszy regionalny pro-
dukt spożywczy i na najciekawszy produkt regionalny, koncerty.

Kontakt do organizatorów: Wydział Promocji, Kultury, Sportu 
i Turystyki UM Ustroń tel. 33 857 93 28, mail: promocja@ustron.
pl, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, tel. 33 854 
26 53 mail: informacja@ustron.pl, Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie O/Bielsko-Biała tel. 33 827 34 50.

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy wysyłać na adres in-
formacja@ustron.pl

VI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 
PRODUKTÓW REGIONALNYCH

*   *   *

31/2022/1/N
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Nieduży, ale zadbany i przyjemny basen we Frensztacie.                                     Fot. M. Niemiec

łączy nasze miasta i warto poznać się bli-
żej. Zagadnięty przeze mnie na rynku we 
Frensztacie mężczyzna nie umiał powie-
dzieć, gdzie leży Ustroń. Przyznał, że na-
wet w Polsce nie był od dobrych kilku lat. 
Wystarczyło jednak wspomnieć skoczków 
narciarskich i naszego mieszkańca Piotra 
Żyłę, żeby mieszkaniec partnerskiego 
miasta skojarzył nasz region. 

O skokach mówił również wicebur-
mistrz Frensztatu pod Radhostem Jiří 
Unruh, z którym udało się porozmawiać 
zanim ruszył w barwnym korowodzie 
podczas czerwcowego Otwarcia Sezonu 
Uzdrowiskowego. Serdecznie zapraszał 
ustroniaków do swojego miasta, mówiąc 
o pięknej przyrodzie, szlakach górskich, 
przyjaznych ludziach i oczywiście kom-
pleksie skoczni narciarskich. Zakończył 
słowami: – Wy macie swojego Żyłę, a my 
Jakuba Jandę. 

Jakub Janda – światowej sławy sko-
czek narciarski urodził się wprawdzie 

w Czeladnej, ale podczas swojej kariery 
reprezentował klub Dukla Frenštát pod 
Radhoštěm. W jego barwach zdobył srebr-
ny i brązowy medal mistrzostw świata 
w 2005, zdobył Pucharu Świata w sezo-
nie 2005/2006, zwyciężył w 54. Turnieju 
Czterech Skoczni. Od 2017 Janda jest de-
putowanym z regionu śląsko-morawskie-
go do Izby Poselskiej Republiki Czeskiej 
z ramienia Obywatelskiej Partii Demo-
kratycznej. Na skoczniach we Frensztacie 
trenował też mistrz świata Jerzy Parma.

Pierwsza skocznia powstała w 1932 
roku, ale rozwój kompleksu nastąpił po 
1968 roku, w którym miało miejsce wie-
kopomne dla miasta wydarzenie – zdo-
bycie złotego medalu podczas Olimpiady     
w 1968 roku w Grenoble przez mieszkań-
ca Frensztatu Jerzego Raszkę. 

Odwiedzinami w kompleksie sporto-
wym skoczni, noszącym imię Jerzego 
Raszki możemy zakończyć nie za trudną, 
widokową trasę w górach, prowadzącą 
niebieskim szlakiem od Frensztatu na 

Mały Jawornik, następnie czerwonym 
na Wielki Jawornik (atrakcją jest wieża 
widokowa) i zielonym do kompleksu ze 
skoczniami, amfiteatrem i małą ścieżką    
w koronach drzew. 

Sercem Frensztatu pod Radhostem jest 
kwadratowy rynek otoczony mieszczań-
skimi kamienicami, wybudowanymi w 
okresie od XVII do XIX wieku. Na ryn-
ku znajduje się oczywiście zabytkowy 
ratusz i można wejść na jego wieżę, by 
obejrzeć panoramę miasta. Na horyzoncie 
rozpościerają się góry bardzo podobne do 
naszych, widać też bardzo dużo współ-
czesnych osiedli bloków. Zdecydowanie 
miasteczko lepiej wygląda z poziomu 
kamiennego bruku, którego bardzo cie-
kawe wzory zachowały się pod urokli-
wymi arkadami. W tym roku Frensztatd 
obchodzi rocznicę 640-lecia istnienia 
miasta i na rynku znajdują się tablice 
przypominające historię miasta. Jest tam 
też barokowa rzeźba św. Floriana i św. 
Jana Nepomuckiego. Fontanna ozdobio-
na kamiennym posągiem Neptuna była 
akurat w remoncie. Wokół rynku, ale i na 
peryferiach znajdziemy wiele restauracji 
i lokali serwujących jedzenie w różnych 
stylach. Można wybierać pomiędzy trady-
cyjną kuchnią czeską, włoskimi pizzami, 
amerykańskimi burgerami, azjatyckim 
ramenem czy daniami wege. 

Warto się wybrać do Frensztatu na jeden 
dzień, ale miasto nadaje się na bazę wypa-
dową do licznych atrakcji położonych nie-
daleko miasta. Już sama droga może być 
przygodą. Do Frensztatu pod Radhostem 
mamy z Ustronia niecałe 70 kilometrów, 
czyli trochę ponad godzinę jazdy. Jeśli 
nie pojedziemy drogą szybkiego ruchu, 
mijać będziemy urokliwe miejscowości 
i podziwiać widoki. Możemy po drodze 
wstąpić do Gnojnika, gdzie na cmentarzu 
ewangelickim znajduje się grób Jana Ku-
bisza, autora pieści „Płyniesz Olzo”. Warte 
odwiedzenia są odrestaurowane starówki 
we Frydku-Mistku, frydecki zamek – była 
gotycka warownia, a obecnie muzeum 
oraz XVIII-wieczna Bazylikę Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny. Na zachód 
od Frenszatu położony jest Nowy Jiczyn 
ze swoim zamkiem, na północny zachód 
Sztramberk z wieżą grodzką i starodaw-
nym podgrodziem. W niecałe 20 minut 
dojedziemy do miasta Przibor z renesan-
sowym rynkiem, rzeźbami barokowymi 
i domem Freuda. Tyle samo zajmie nam 
droga do Hukvaldów, gdzie znajdują się 
ruiny największego morawskiego zamku 
albo do skansenu w Rożnowie. Jeszcze 
krócej pojedziemy do Muzeum Samocho-
dów Ciężarowych Tatra w Koprzywnicy. 

Wszystko pięknie, ale jest jedna wada 
wyprawy do pięknych czeskich mia-
steczek, położonych tak niedaleko od 
nas. Jest nią oczywiście kurs korony. Za 
złotówkę kupimy jedynie 5,22 korony cze-
skiej (kurs na dzień 02.08.2022 r.). Przy 
takim kursie łatwo, choć z bólem, przeli-
cza się ceny. Przy cenie w koronach trzeba 
przesunąć przecinek o jedno miejsce w 
lewo i pomnożyć razy dwa. Na przykład 
wejście na basen we Frensztacie kosztuje 
dla dorosłego 150 koron, czyli prawie 30 
zł.                                 Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

Widok na miasto ze skoczni.                                                                           Fot. Artur Bała

ŁĄCZĄ NAS SKOKI
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KIEDY RUSZĄ POCIĄGI?
torach i sieciach trakcyjnych w naszym 
uzdrowisku praktycznie nie ma już śladu. 
Wjazd pociągiem w pasmo górskie Be-
skidów na pewno będzie robił wrażenie. 
Nie napawa optymizmem jedynie fakt, że 
oddanie do użytku tych dobroci inżynierii 
przesuwa się stale w czasie. Nowe infor-
macje o przyszłości linii pozyskuje się 
ciężko. Wśród spółek PKP praktykowana 
jest zasada „od Annasza do Kajfasza”. Za 
poszczególne elementy całej infrastruktury 
kolejowej odpowiadają bowiem inne za-
rządy. Ich rzecznicy prasowi są niezwykle 
oszczędni w słowach. Być może wynika 
to z zawartych wcześniej umów z wyko-
nawcami bądź z czystego pragmatyzmu.              
A może po prostu nikt nie chce brać później 
odpowiedzialności za, nie daj Boże, kolej-
ne niezrealizowane obietnice?

Przypominamy, bo o rewitalizacji pi-
saliśmy już wielokrotnie, że inwestycję 
realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
(PLK). Zadanie ma swoją nieprzyjazną dla 
większości pasażerów nazwę: „Rewitaliza-
cja linii kolejowych nr 694/157/190/191 
Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Go-
leszów – Cieszyn/Wisła Głębce”. War-
tość inwestycji to prawie 460 mln zł,                          
z czego 85% jest dofinansowane w ramach 
unijnego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Po dwukrotnym przesunięciu terminów 
oddania poszczególnych odcinków sytua-
cja przedstawia się następująco:

– Na odcinku Skoczów – Goleszów za-
kończono prace z końcem czerwca. Szlak 
Goleszów – Cieszyn zostanie otwarty 4 
września br. Na odcinku Goleszów – Wi-
sła Głębce ostatnie prace zakończą się 
z końcem września 2022 r. – informuje 
Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Tyle 
oficjalnych komunikatów o terminach. 
Prawdopodobnie w połowie październi-
ku będziemy mogli wyruszyć ze stacji               

(cd. ze str. 1) w Ustroniu, ale tych informacji nikt nie 
chciał potwierdzić oficjalnie.

Odczuwalnym efektem realizacji dla 
podróżujących będą krótsze podróże do 
aglomeracji śląskiej. W ok. 1h 50 min. 
pojedziemy z Wisły Głębce do Katowic 
(z Ustronia Zdroju do Katowic przejazd 
wyniesie ok. 1h 25 min.). To oczywiście 
dużo krócej niż przed inwestycją. Przejazd 
będzie więc dużo bardziej konkurencyjny 
w stosunku do przejazdu tej trasy samo-
chodem. W związku z licznymi ogranicze-
niami prędkości i zatorami na popularnej 
„wiślance”, a przede wszystkich z obec-
nymi cenami paliw, naprawdę ciekawą 
alternatywą będą pociągi. Wiemy także, że 
z Ustronia do Wisły dojedziemy w około 
15 minut. Naprawdę w wielu przypadkach 
warto będzie zrezygnować z komunika-
cji samochodowej. Korzystając z kolei 
prawdopodobnie dojedziemy szybciej,     
a nasz wybór będzie również zbawienny 
dla środowiska naturalnego oraz portfela. 

– Zakres prac realizowanych w ramach 
projektu obejmuje wymianę lub przebu-
dowę torów oraz wzmocnienie podtorza, 
przebudowę systemów odwadniania oraz 
modernizację urządzeń sygnalizacyjnych. 
– czytamy w oficjalnym komunikacie 

prasowym PKP. Spowoduje to, że odcinek 
pomiędzy stacjami Ustroń i Ustroń Polana, 
pociągi będą pokonywać z prędkością od 
60 do 80 km/h.

Dodajmy, że nowymi torami jeżdżą już 
pociągi od Bieniowca (Chybia) do Sko-
czowa. Pasażerowie od dłuższego czasu 
korzystają już z nowego przystanku Sko-
czów Bajerki, natomiast u nas budowany 
jest nowy przystanek Ustroń Brzegi. 

– Stacje Ustroń i Ustroń Polana doce-
lowo będą posiadać po dwa tory stacyjne. 
Nowe rozjazdy oraz urządzenia zwiększą 
przepustowość linii. Osoby o ograni-
czonych możliwościach poruszania się 
zyskają lepszy dostęp do pociągów dzięki 
przebudowie 23 peronów. Realizowany 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
projekt obejmuje przebudowę ponad 50 
km toru – dodaje Katarzyna Głowacka. 

Rzecznik zapewniła również, że zwięk-
szy się też poziom bezpieczeństwa na 
80 przejazdach kolejowo-drogowych                  
i przejściach dla pieszych. Przejazdy ko-
lejowo – drogowe w Ustroniu pozostaną 
w dotychczasowych kategoriach.

Niestety na naszym odcinku istnie-
ją jednak tzw. dzikie przejścia. Trzeba 
podkreślić, że bezpieczne przechodze-
nie przez tory może odbywać się tylko                            
w wyznaczonych i oznakowanych do tego 
celu miejscach. W tych niedozwolonych 
jest bardzo niebezpieczne i korzystanie    
z nich może doprowadzić do tragedii. Nie 
będą one w jakikolwiek zabezpieczone 
przez PKP. Odpowiedzialność spoczywa 
więc na osobach, które chciałyby takiego 
zakazanego owocu spróbować. 

Niepewna jest przyszłość obiektów na 
stacjach Ustroń Zdrój oraz Ustroń Polana. 
Oba bardzo mocno związane są z histo-
rią naszego miasta. Budynek dworcowy           
w Polanie popada w ruinę i na pewno nie 
poprawia wizerunku Ustronia. Inaczej wy-
gląda sytuacja w niezłej architektonicznie 
bryle dworca w Zdroju, który przez wielu 
ustroniaków budowany był w czynie spo-
łecznym. 

– PKP S.A. analizuje możliwe wa-
rianty dotyczące przyszłości budynków 
byłych dworców kolejowych Ustroń Zdrój 
i Ustroń Polana, wśród których może być 
np. ewentualne zbycie na rzecz samorządu 
terytorialnego. Na tę chwilę nie ma jeszcze 
decyzji w tej sprawie. Należy dodać, że 
w przypadku dworca Ustroń Zdrój ko-

W 2012 roku budynek dworcowy w Polanie miał zostać wyburzony, ale dzięki protestom ostał 
się. 10 lat po tych wydarzeniach nadal nie ma pomysłu na jego przyszłość.   Fot. M. Bielesz

Trasy kolejowe usytuowane w górach zachwycają w każdym zakątku świata.   Fot. M. Bielesz

(dok. na str. 15)
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Gdy przychodzimy rano do Muzeum, 
nierzadko czekają na nas pod drzwiami 
osobliwe eksponaty. Tym razem była to 
kultowa pamiątka z Kuźni Ustroń, za-
mkniętej już 14 lat temu. Mowa o efek-
townym mechanicznym kalendarzu, który 
przez lata witał pracowników w portierni 
zakładu. Jego podstawa, wykonana z drew-
na, pokryta jest szklaną taflą z wizerunkiem 
i logotypem ofiarodawcy – Huty Baildon. 
Poniżej widzimy odręczny napis „Kuźnia 
Ustroń” oraz przeźroczyste pola datowni-
ków, które można regulować za pomocą 
bocznych pokręteł. Po zamknięciu zakładu 
kalendarz trafił do jednej z powstałych na 
jego terenie firm, gdzie nadal pełnił swą 
rolę. Później, w wyniku upadku, został roz-
bity, przez co znalazł się w Muzeum. Ten 
wyznacznik czasu przez lata zachwycał 

pracowników Kuźni, którzy wielokrotnie 
go wspominali, niepokojąc się o losy za-
bytku. Informujemy zatem, iż znalazł on 
bezpieczną przystań w naszej instytucji. 
Szkoda tylko, że musiał najpierw ulec 
wypadkowi.

Kalendarz był świadkiem wszelkich 
doniosłych wydarzeń w życiu pracowni-
ków Kuźni, przypominając im o urodzi-
nach i imieninach kolegów, jubileuszach, 
świętach państwowych oraz religijnych. 
W naszych zbiorach znajduje się więcej 
podobnych pamiątek, najczęściej laurek 
dla odchodzących na emeryturę współ-
pracowników, które, co warto docenić, 
najczęściej wykonywane były ręcznie 
przez wszechstronnie utalentowanych 
członków załogi. 

Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

KOLEJNA PAMIĄTKA 
Z KUŹNI W MUZEUM

Książka napisana jest oczywiście XIX-wieczną szwabachą

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Śląskiego od 24 sierpnia do 12 września można zagłoso-
wać na projekt, który dotyczy m.in. historii naszego uzdrowiska. 

Projekt polega na przekładzie i wydaniu po raz pierwszy w języ-
ku polskim książki z 1863 r. pt. "Bad Königsdorf-Jastrzemb oder 
die drei Elisen. Bade-Novelle" autorstwa niejakiego Neumanna. 
Odnaleziona w zbiorach Biblioteki Śląskiej książka, to najstarsze 
literackie wydawnictwo na temat podróży do śląskich zdrojowisk. 
Publikacja po przeprowadzeniu naukowej kwerendy zostanie opa-
trzone komentarzami przez rodzimych ekspertów. Nakład 1,5 tys. 
zostanie przekazana m.in. do instytucji kultury, bibliotek, urzędów 
miast i szkół ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości na 
terenie Górnego Śląska, w których toczy się akcja książki.

Książka została wydana w 1863 roku w Raciborzu. Autor 
publikacji promuje zielony Górnym Śląsk, jego walory naturalne 
i lecznicze. Literacka akcja toczy się głównie w uzdrowiskach 
– Jastrzębiu i Ustroniu. Fabułą książki jest podróż, gdzie opisy 
miejscowości przeplatają się z wątkiem miłosnym. 

Krótko o treści literackiego przewodnika. Syn właściciela 
ziemskiego z okolic Bydgoszczy na polecenie ojca wyrusza do 
Jastrzębia Zdrój na kurację. Ma fizyczne niedomagania, jest 
nieszczęśliwie zakochany. W wyobrażeniu jego rodziny Górny 
Śląsk jest ubogi i nieatrakcyjny. W końcu jednak wyrusza do 
uzdrowiska. Jedzie pociągiem przez Wrocław i Opole. Pierwszym 
przystankiem, w którym zostaje na dłużej jest Wodzisław. Bohater 
poznaje tam dzieje zamku, a także legendę o beskidzkim duchu 
gór. Jest zauroczony Górnym Śląskiem. Dla niego to cudowna 
przyroda, góry, obfite pola uprawne. Autor barwnie opisuje życie 
w jastrzębskim "badzie". Podczas kuracji udaje się na wycieczki po 
okolicy. Zwiedza Opawę, Cieszyn. Pewnego dnia jeden z kuracju-
szy w Jastrzębiu zabiera go w podróż do Tatr. Po drodze odwiedza 
Ustroń, gdzie zakochuje się w pięknej Elizie. Autor przedstawia 
czytelnikowi beskidzki kurort. Młody szlachcic przebywa tam 
kilka dni, romansując z piękną dziewczyną. Następnie ze swoim 
towarzyszem wyrusza w dalszą podróż. Mija Beskid Żywiecki, 
węgierskie miasteczka oraz polskie uzdrowiska – Szczawnicę, 
Zakopane. Wspina się po tatrzańskich szczytach. Dociera do 

Krakowa. Zachwyca się kopalnią w Wieliczce. Stęskniony za 
swoją miłością wraca do Ustronia, aby oświadczyć się Elizie na 
szczycie Czantorii. Wraz z małżonką zamieszkują w Meklem-
burgii, jednak z powodu zachwytu nad Górnym Śląskiem kupują 
ziemię pod Gliwicami. 

Książka jest atrakcyjna, ponieważ to małe dziełko literackie, 
które w tym okresie w naszym regionie występuje niezwykle 
rzadko. Wstęp oraz komentarze do publikacji oraz inne ciekawe 
materiały zostaną przygotowane przez ekspertów w tej dziedzinie. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na stronie interne-
towej Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Śląskiego.                                                                                   (mb)

O USTROŃSKIM 
UZDROWISKU 

Z POŁOWY XIX W.
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Kolejna już rocznica wybuchu Po-
wstania Warszawskiego jest także 
okazją do wspomnienia, pierwszego 
lotu pomocowego ze zrzutami nad pło-
nącą Warszawę. Fakt ten miał miejsce          
w nocy z 4/ 5. sierpnia 1944 roku.

Miasto Ustroń ma też powód do 
uczczenia tego wydarzenia ponieważ 
w tym locie brał udział nasz rodak – 
Jan Cholewa, pilotując bombowego 
Halifaksa. 

Zachęcamy wszystkich Ustroniaków 
i Gości do odwiedzenia (na przykład) 
w dniu 5 sierpnia miejsc pamięci zwią-
zanych z tym wydarzeniem, którymi 
są: pomnik na wjeździe do centrum 
miasta, przy rondzie noszącym imię 
Jana Cholewy oraz jego mogiła na 
cmentarzu ewangelickim w Ustroniu. 

Będzie to czas poświęcony nostalgii 
nad minionym czasem i powodem 
narodowej dumy.

Artefaktem potwierdzającym ten 
fakt jest kopia tej strony z księgi lotów, 
w której własnoręcznie przez Jana 
Cholewę, lot ten został odnotowany.

Karol Brudny

78. ROCZNICA LOTU NAD 
PŁONĄCĄ WARSZAWĘ

SPOTKANIE 
KLASY 

1A I  1B  
PO 60 LATACH

Minęło 60 lat kiedy po raz pierwszy 
usłyszeliśmy dzwonek szkolny obwiesz-
czający nowy rok szkolny 1962/63, a my 
pełni nieopisanych emocji zasiedliśmy  w 
ławkach swoich klas w dawnym budynku 
zasłużonej Szkoły Podstawowej nr 2. Po 
ośmiu latach nauki zakończyliśmy eduka-
cję w 1970 roku. Każdy poszedł w swoją 
stronę zdobywając kolejne wykształce-
nie, podejmując pracę i układając sobie 
życie wg własnych pomysłów. W 2020 
roku zamierzaliśmy zorganizować zjazd 
absolwentów by powspominać czasy, 
które minęły. Pandemia koronawirusa 
niestety zabrała nam te plany i nie doszło 
do organizacji zjazdu. Jednak w tym roku 
zamierzamy  doprowadzić do spotkania, 
tym razem jego przyczynkiem będzie 
rozpoczęcie  nauki w szkole przed 60 laty. 
Dlatego zwracam się do wszystkich ucz-
niów z klas pierwszych rocznika 1962/63 
z apelem o rozpowszechnienie naszego 
pomysłu już bardzo urealnionego. Otóż 
spotkanie odbędzie się 3 września 2022 
r. tj. sobota o godz. 15.00 w dawnym 
budynku SP-2, gdzie zwiedzimy obecny 
budynek ZDZ. Odwiedzimy też  cmentarze 
by pokłonić się tym, którzy od nas odeszli. 
Później, ok. godziny 16.30 udamy się do 
restauracji Bahus i będziemy wspominać, 
wspominać, wspominać…

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 
80 zł (poczęstunek, kwiaty, znicze).

Danuta Koenig, kontakt tel. 537 727 621
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Mondel, jako scenka rodzajowa na ustrońskich dożynkach po-
jawiał się od początków organizacji dożynek. Naszemu gospodar-
stwu ówcześni organizatorzy tzn. Gustaw Janik i Tadeusz Duda 
przypisali ten rodzaj uczestnictwa w korowodzie. Jest to jedna 
z bardziej pracochłonnych scenek, co w okresie prac żniwnych 
ma niemałe znaczenie. Potrzeba 16 snopków dorodnego zboża 
ułożyć na krzyż, kłosami do wewnątrz, wokół kija, który wbijano 
w ściernisko. Na górę należy położyć odwrócony kłosami w dół 
siedemnasty snopek tzw. czopke. Do tego wokół przyczepy na 
taśmach musieliśmy umocować źdźbła zbóż obrane z suchych 
liści też kłosami w dół, a ponadto dużo kolorowych kwiatów      
i gałązek świerkowych. Wszystko przyczepialiśmy na sztyw-
no, by nie pogubić w trakcie korowodu. Mozolne czyszczenie 
źdźbeł zboża oraz robienie kwiatów z bibuły zajmowało nawet 
kilka dni. Pomagała nam prawie 90-letnia wówczas moja bab-
cia, która żartobliwie domagała się zawsze po nas „bloczka” na 
kiełbasę za strojenie.

W takim kształcie ów mondel paradował kilka ładnych lat, aż 
nasze dzieci podrosły, a z nimi ich kuzynowie i mali sąsiedzi i 
postanowiliśmy, że uatrakcyjnią ten mondel stojąc parami po 
bokach jako żniwiarze. Oglądającym korowód bardzo się to po-
dobało i bili im ogromne brawa. W strojach ludowych z sierpami 
i kosami z tektury, cierpliwie w skwarze przemierzały cały Ustroń 
mając po 4, 5, 6 lat. W takiej formie jeździliśmy na dożynki dość 
długi czas z przerwą w 1998 roku, kiedy to powierzono nam funk-
cję gazdów dożynkowych. Wówczas mondel robili p. Śliwkowie 
z Polany, aby odciążyć nas z tego zadania. Potem, jak dzieci do-
rosły to po prostu już nie chciały brać udziału, tylko najmłodszy 
Karol, który teraz jest następcą na gospodarstwie uczestniczył 
nieco dłużej z innymi dziećmi.

Teraz cała nasza czwórka wspomina to z sentymentem i być 
może na przyszłe dożynki ustroją mondel i pojadą, bo taki 
pomysł się pojawił. Są już dorośli, po studiach, mają rodziny,                               
a wspomnienia z dzieciństwa wracają. I to nam się podoba, że 
nie wstydzą się tradycji.

   Wspominała: Maria Tomiczek, spisała: Lidia Szkaradnik

MONDEL 
HISTORIA SCENKI 

DOŻYNKOWEJ Dożynki 1987 rok, uczestniczą Ewelina Czepczor, Monika Pasterna  
oraz nasze dzieci  Mateusz i Justynka

Dożynki 2002 rok, na zdjęciu syn Karol, Karolina Glajc, Miriam 
Holeksa

Dożynki 1998 rok, my z mężem jako Gazdowie i Karol

Dożynki 1986 rok, na zdjęciu mój Tata Paweł Szarzec z mondelem

Zdjęcie z Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Dożynki 1994 rok, na zdjęciu       
z mondelem od lewej stoją: Adam i Szymon Tomiczek, Agata Pasterna, 
nasza córka Kasia, Gabrysia i Mariusz Pniok, Marcela i Bernard Banot
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BIBLIOTEKA POLECA  
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Rocio Bonilla 
„Dziękuję! 

Jak dobrze mieć sąsiadów”

Książka o przyjaźni, empatii, potrzebie więzi 
oraz o tym, że nie warto oceniać innych po 
pozorach. O mocy, jaką dają wspólnota oraz 
wzajemna życzliwość.
Historia sąsiadów, którzy nie znają siebie 
nawzajem: bo czy mama dziesięciorga 
hałaśliwych kurcząt może się spodziewać, 
że poważny sąsiad w garniturze lubi dzieci? 
A czy ogr, wyglądający zupełnie jak… ogr, 

się początkiem ekscytującej wspólnej 
drogi. Drogi, którą najlepiej przemierza 
się u boku przyjaciela.

Marcin Szczygielski 
„Oczy Michaliny”

Rzeczy, które widuje Michalina, bywają 
niebezpieczne, zabawne, ciekawe, dziw-
ne, piękne, brzydkie, niekiedy straszne, 
ale nigdy, przenigdy nie są zwyczajne. 
Oczywiście mowa tu o rzeczach, których 
inni poza nią nie dostrzegają. Michalina, 
która niebawem skończy dwanaście lat, ma 
już tyle oleju w głowie, żeby o rzeczach 
tych nikomu nie opowiadać, bo – jak sądzi 

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

Żyjemy w trudnych czasach, bo za granicą toczy się wojna, 
która u wszystkich wzbudza strach i obawę o przyszłość, a co się 
z tym wiąże inflacja oraz zagrożenie kolejną falą pandemii i sporo 
innych niekorzystnych czynników, które w różnym stopniu nas 
dotykają powodując niemal powszechne narzekanie: na rosnące 
ceny, pogodę, na rząd, na złośliwego sąsiada i wiele, wiele innych 
spraw oceniamy negatywnie. 

Na szczęście są jednak wyjątki od tej wydawało by się po-
wszechnej reguły, a jednym z nich jest moja znajoma, która swo-
imi zasadami oszczędności na co dzień, stosowanymi od dawna 
oraz zaradności w codziennym życiu po prostu mnie zachwyciła 
i stała się dla mnie niedościgłym wzorem, choć sporo z tych jej 
codziennych nawyków też stosuję. 

Otóż, gdy ma gorsze samopoczucie mówi sobie: „Pojedź na 
Ukrainę, to zobaczysz w jakich warunkach ludzie żyją i jak źle 
się tam mają” i to każdego powinno przekonać do pozytywnego 
myślenia. Mieszka ona sama i utrzymuje się z nauczycielskiej 
emerytury, ale mimo to potrafi dzielić się z innymi, chętnie to 
robi i na wszystko co potrzebne jej starcza. 

Oto kilka stosowanych przez nią zasad oszczędzania. Zacznijmy 
od mediów, bo one ostatnio generują spore koszty, a niełatwo 
wyrobić sobie dobre nawyki.

1. Przy płukaniu naczyń zmniejsza strumień wody, a wodę         
z miski wlewa do wiadra i używa w ubikacji.

2. Zawsze gotuje potrawy w przykrytych garnkach i po zago-
towaniu zmniejsza pobór prądu, a także wyłącza piec wcześniej, 
bo na nagrzanej płycie danie się jeszcze dogotuje. Gdy gotuje 
herbatę, to nadmiar wody zlewa do termosu na następny napój. 

3. Wieczorem spędza czas przy lampce, rzadko włącza górne 
światło i używa oszczędnościowych żarówek ledowych. Gdy 
nie ogląda telewizji wyłącza listwę, żeby nie świeciła się nawet 
lampka kontrolna. 

4. Ogranicza kupno produktów, nie gromadzi zapasów. Czasem 
sprzedaje się artykuły spożywcze tylko w większych opakowa-
niach, to wtedy część zamraża z obawy przed zepsuciem, gdyż 
nigdy nie wyrzuca żywności.

WZÓR OSZCZĘDZANIA 
I ZARADNOŚCI

PYTANIE KONKURSOWE NR 26:
Podaj dwa własne sposoby na oszczędzanie 

czegokolwiek.  
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 12 sierpnia.*             

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 24:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia 
otrzymują:* Wanda Brudna z Ustronia, ul. Bema oraz Henryka Chrapek 
z Ustronia, ul. Wesoła.

5. Gotuje zwykle potrawy na dwa dni. Zredukowała rodzaj 
produktów podczas posiłków, aby nie obciążać żołądka i ułatwić 
trawienie. Zmniejsza ilość zjadanego chleba. Nie kupuje słodyczy 
i nie słodzi herbaty i kawy. 

6. Przygotowuje zaprawy na zimę, a jeśli to możliwe stosuje 
tylko raz obróbkę termiczną. Zagotowane przetwory przelewa 
do czystego słoja, zakręca, przewraca słoik i nakrywa kocem. 

7. Zbiera zioła, które ją interesują i suszy na własne potrzeby.
8. Odzież kupuje w ciucholandzie, nieraz samodzielnie przera-

bia, a na rozdarte ubrania przyszywa naszywki, wycięte z innych 
ubiorów.

9. Do prania stosuje płyn eko, pościeli nie prasuje, a pozostałe 
rzeczy starannie wiesza na suszarce. 

10. Nie spełnia swoich zachcianek, kupuje tylko niezbędne 
rzeczy. 

*    *    *
Podziwiam tę moją znajomą nie tylko za konsekwentne sto-

sowanie zasad ekologicznych, ale również za nienaganną figurę      
i zadbany, stosowny ubiór. 

A może ktoś jeszcze podzieli się swoimi pomysłami na oszczę-
dzanie?                                                              Lidia Szkaradnik

Zapraszamy do zakupu cyfrowego wydania Gazety Ustrońskiej 
za 2 zł za numer. Wśród naszych cyfrowych prenumeratorów 
są mieszkańcy Ustronia, jak i osoby mieszkające poza naszym 
miastem. Niektórzy kupili prenumeratę jako prezent, dla kogoś 
bliskiego. Aby kupić cyfrową Gazetę Ustrońską (10 numerów 
za 20 zł) wystarczy wysłać maila do redakcji: gazeta@ustron.pl

E-GAZETA ZA 2 ZŁ

może liczyć na to, że ktoś zechce się z nim zaprzyjaźnić? Pewna awaria 
wywoła lawinę nieoczekiwanych zdarzeń. Bo prawdziwa przygoda cza-
sem zaczyna się tam, gdzie coś idzie niezupełnie tak, jak byśmy chcieli. 
Przekonają się o tym sąsiedzi, dla których niespodziewana awaria okaże 

– nie są rzeczywiste. Pewnego dnia okazuje się jednak, że nieprawdziwe 
rzeczy mogą być naprawdę przerażające.
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LOKOMOBILE 
Z USTRONIA

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. Poznaj-
my zatem ustroński przemysł, 
który dał początek również uzdro-
wisku, z jeszcze innej strony. (część XVI)

W tym odcinku cofniemy się do czasów, 
kiedy to w Arcyksiążęcym Zakładzie 
Budowy Maszyn, założonym w 1864 r. 
w miejscu późniejszej Kuźni, rozpo-
częła się produkcja pługów parowych, 
zwanych u nas dampfpługami (z niem. 

Dampfpflüge). Była to inicjatywa wielo-
krotnie wspomnianego już w tej rubryce 
hutmistrza Emila Kuhlo, dzięki któremu 
zaczęto produkować w Ustroniu pierwsze 
pługi parowe na kontynencie europejskim.  
Ok. 1880 r. Kuhlo zakupił cały komplet, 
czyli, jak się wówczas mówiło, garnitur 
pługów parowych, opartych na systemie 
Johna Fowlera, angielskiego przemysłow-
ca, wynalazcy pługa parowego napędzane-
go lokomobilą, a wkrótce także lokomobili 
samobieżnej. W skład takiego garnituru 
wchodziły dwie ciężkie, poruszające się 
o własnej sile lokomobile o mocy 14 HP 
(koni parowych, ok. 14,2 KM), balansowy 
(dwukierunkowy) pług 3-skibowy, ciąg-
niony przez liny na walcu lokomobili, zry-
wacz skib i brony. Ustroniacy lokomobilę 
rozebrali, wykonali szkice, Kuhlo wykupił 
patent od Anglików i produkcja ruszyła.  
Ponadto nasi zdolni fachowcy wynalazek 
zmodernizowali, a następnie powiększyli 
moc napędową lokomobili do 20 KM.  

Sam proces orania wyglądał nastę-
pująco: między dwoma lokomobilami 

przemieszczał się pług dwukierunkowy, 
składający się z dwóch mniejszych płu-
gów, osadzonych w miejscu łączenia na 
dwukołowym wózku. Korpusy obu płu-
gów skierowane były przeciwnie wzglę-
dem siebie i podczas, gdy jeden z nich był 

podniesiony do góry, drugi orał. Całość 
ciągnęły z obu końców liny o średnicy 
2 cm, nawinięte na bębnach lokomobil, 
ustawionych na skrajach pola w odległości 
nawet 300 m od siebie. Orkę prowadzono 
poprzez przewijanie liny z bębna jednej 

maszyny na drugą i tym samym przecią-
gano pług. Po dotarciu pługa do końca, 
w ziemię wchodziła ta część, która była 
uprzednio w stanie spoczynku (na górze) 
i dalsza orka odbywała się w przeciwnym 
kierunku. Żywotność maszyny szacowano 
na 30 lat.

Lokomobile parowe oznaczały ogromny 
postęp w rolnictwie, zapewniając głęboką 
orkę zwiększającą plony. W ciągu dniówki 
przy pomocy 5-skibowego pługa dwu-
kierunkowego można było zaorać 14–16 
hektarów, zużywając od 8 do 10 tysięcy 
litrów wody i kilkaset kilogramów węgla. 
Gazy spalinowe osiągały zaś temperaturę 
800–1000 stopni Celsjusza. Najważniej-
szym bohaterem w procesie orania był 
maszynista lokomobili, odpowiadający 
za ciśnienie pary i poziom wody w kot-
le, gdyż nieumiejętna obsługa mogła 
doprowadzić do jego wybuchu. Kocioł 
musiał być systematycznie czyszczony, 
a doprowadzenie machiny do stanu goto-
wości trwało nawet kilka godzin.  Oprócz 
maszynisty w skład zespołu wchodziło 
dwóch palaczy, człowiek prowadzący pług 
oraz pomocnik.

Produkowane w Ustroniu pługi posia-
dały (w zależności od zamówienia) od 
3 do 7 skib, jednakże nasza kamienista 
górska ziemia po prostu nie nadawała się 
do głębokiego orania za ich pomocą. Czy-
niono próby na folwarku w Hermanicach, 
później na żyźniejszych areałach za Sko-
czowem, lecz ostatecznie powrócono u nas 

Ustrońska lokomobila parowa o mocy 20 KM oraz masie 21,5 t.

Ustroński pług dwukierunkowy, pięcioskibowy.

Emil Kuhlo pozujący przy nowo wyprodukowanej lokomobili.

(dok. na str. 15)
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BLIŻEJ CHOREGO

A wszystko dzieje się wokół najważniej-
szego mięśnia człowieka jakim jest serce. 
O ten narząd dba się szczególnie w Uzdro-

Ponoć projektowanie obiektów służby zdrowia to jedno z najtrudniejszych zadań. 
Dlaczego? Tworząc takie obiekty architekt musi przewidzieć i zaakceptować zmiany 
jakie mogą pojawić się w rysowanej przez niego bryle w związku z dynamicznym 
rozwojem nauki i medycyny. Taki czas nastał właśnie w budynkach na Zawodziu 
należących do Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. W Uzdrowisku Ustroń zmo-
dernizowano Oddział Kardiologii. Projekt się obronił, a pacjenci i lekarze zyskali 
nowoczesne wnętrza. 

O zmodernizowanym oddziale kardiologicznym w samych superlatywach mówią nie tylko 
prezesi, lekarze i marketingowcy, ale co najważniejsze, sami pacjenci.        Fot. M. Bielesz

ZIOŁO DŁUGOWIECZNOŚCI

Ziołolecznictwo to od wieków natu-
ralny sposób na wsparcie organizmu, 
a współcześnie zastosowanie leków i 
suplementów diety pochodzących z ziół 
znacznie wzrosło, toteż farmakolodzy 
poszukują wciąż nowych substancji 
czynnych pochodzenia roślinnego.

Na całym świecie jest ponad dwadzieś-
cia tysięcy rodzajów roślin używanych w 
celach medycznych, zaś wiele osób uwa-
ża, że stosowanie naturalnych, ziołowych 
preparatów jest znacznie zdrowsze od 
stosowania leków farmaceutycznych. W 

naszych przydomowych ogródkach rosną 
mięta, melisa, szałwia i oregano i inne, a 
wybór ziół na stoiskach ogrodniczych jest 
dużo większy. Można też zainteresować 
się ziołami egzotycznymi, które także bez 
trudu kupuje się w sklepie ogrodniczym 
lub przez internet. Jedną z takich ciekawo-
stek jest chińskie zioło długowieczności, 
które od kilku lat można wiosną zakupić 
w naszym sklepie ogrodniczym. Jest to 
efektowna bylina pnąca zwana Jiaogulan 
(gynostemma), która rośnie dziko na tere-
nie Chin i innych krajów azjatyckich. Ma 
duże zielone liście, składające się z pięciu 
ząbkowanych listków umieszczonych na 
długich ogonkach. Dorasta do kilku me-
trów długości i zwykle wymaga podpór. 
Ziele można uprawiać w domu, na bal-
konie czy nawet w ogrodzie. Najczęściej 
spożywane jest, zamiast zielonej herbaty, 
w formie naparu. Ze względu na swoje 
właściwości jest polecany jako remedium 
na wiele schorzeń, a składem chemicznym 
przypomina żeń-szeń. Zawiera saponiny, 
witaminy (A, C, E, witaminy z grupy B 
oraz kwas foliowy) oraz minerały (potas, 
fosfor, cynk, żelazo, miedź i mangan). W 
przeciwieństwie do żeń-szenia, jiaogulan 
spożywamy jest w postaci naparu z liści, 
korzenia się nie wykorzystuje. Roślina 
posiada silne działanie antyoksydacyjne 

oraz lecznicze w przypadku różnych cho-
rób o podłożu zapalnym (reumatoidalne 
zapalenie stawów, łuszczyca, choroby 
autoimmunologiczne). Ponadto wzmac-
nia odporność, łagodzi stres, wspiera 
pracę układu sercowo-naczyniowego, 
zapobiega wahaniom poziomu cukru 
we krwi, przyspiesza przemianę materii, 
obniża poziom cholesterolu we krwi, 
dodaje energii, zapobiega bezsenności, 
wspiera koncentrację i szybkość myśle-
nia, reguluje ciśnienie krwi i przyczynia 
się do opóźnienia procesów starzenia 
się organizmów. To chyba sporo jak na 
jedno zioło. 

W południowych Chinach, skąd po-
chodzi roślina, mieszkańcy wierzą, że 
ma ona wpływ na przedłużanie życia, 
więc zamiast zielonej herbaty piją napar z 
jiaogulanu i faktycznie ich średnia wieku 
wynosi około 100 lat. Jiaogulan niewąt-
pliwie w swoim składzie zawiera związki, 
które mogą mieć wpływ na długie życie w 
zdrowiu, głównie są to związki o silnym 
działaniu przeciwzapalnym. Aby mieć 
gotowy napar z Jiaogulan zbiera się liście, 
łodygi i ogonki. W Chinach jest on jedną 
z roślin najwnikliwiej przebadanych pod 
względem składu chemicznego, farma-
kologii, toksykologii oraz zastosowań 
klinicznych.                                         (LS)

wisku Ustroń, o czym świadczy choćby 
logo firmy. Skoro serce jest tak istotne, to 
muszą nad nim pracować najwybitniejsi 

specjaliści, najlepiej z najnowocześniej-
szym sprzętem i w najbardziej przyja-
znym dla pacjenta otoczeniu. Okazuje się, 
że wszystko „naj” znajduje się u podnóża 
Równicy w zmodernizowanym Oddziale 
Kardiologii Polsko-Amerykańskich Kli-
nik Serca na Zawodziu. Nie mówią o tym 
tylko osoby związane z marketingiem, ale 
co najważniejsze, sami pacjenci. Takie 
zapewnienia zostały przedstawione pod-
czas konferencji poświęconej otwarciu 
nowych wnętrz kliniki.

O pobycie na leczeniu szpitalnym 
w Ustroniu wypowiedział się pacjent 
szpitala Józef Hlebiński:

–  Przyjęto mnie z niezwykłą dobrocią 
i wielkim sercem praktycznie spod drzwi. 
Formalności zostały zepchnięte na sam 
dół potrzeb. Najważniejszy byłem ja, jako 
pacjent. Nie spotkałem się z taką życzli-
wością, a mam z racji swojego zdrowia 
spory materiał porównawczy. Chciałoby 
się życzyć, żeby w każdej placówce 
służby zdrowia w naszym kraju był taki 
zespół, gdzie dla mnie na czoło wybija się 
szybkość reakcji i otaczająca atmosfera.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca 
(PAKS) należą do grupy kapitałowej 
American Heart of Poland. Zarządza 
ona bogatą siecią szpitali, co sprawia, że 
w Polsce firma jest potentatem w zakresie 
lecznictwa kardiologicznego. 

Ordynator tutejszego Oddziału Kardio-
logicznego dr n. med. Bartosz Skwarna 
podkreślił:

– Z oddziałem jestem związany od 2001 
roku jako lekarz, natomiast od dwóch 
lat jestem tu ordynatorem. 20 lat temu 
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pacjenci chorzy na serce nie mieli moż-
liwości leczenia w sposób nowoczesny 
poza dużymi ośrodkami akademickimi 
takimi jak Zabrze, Katowice czy Kraków. 
Dzięki lokalizacji w naszym uzdrowisku 
znacząco przybliżyliśmy możliwość ho-
spitalizacji kardiologicznej.

Modernizacja polegała przede wszyst-
kim na wymianie infrastruktury, co wią-
zało się głównie z pracami budowlanymi. 
Wcześniej oddział mieścił się na dwóch 
piętrach, więc kłopotów przysparzał prze-
de wszystkim transport chorych osób 
pomiędzy piętrami. Obecnie wszyscy 
pacjenci znajdują się na jednym piętrze. 
Zwiększono także liczbę łóżek szpital-
nych, zwłaszcza na Oddziale Intensyw-
nego Nadzoru Kardiologicznego.

Adam Rybicki, wiceprezes Zarzą-
du Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 
Ustroń S.A. zaznaczył:

– Jesteśmy podmiotem leczniczym, 
który jako pierwszy stworzył innowacyjną 
ścieżkę dla chorego. Pacjent z poradni tra-
fiał na do nas na Oddział Ostrej Interwen-
cji Kardiologicznej, a bezpośrednio po 
niej  przechodził na Oddział Rehabilitacji 
Kardiologicznej. To jest niepowtarzalna 
wartość, wprowadzona do naszego syste-
mu, którą z czasem sformalizował NFZ.

W Ustroniu oferuje się także telereha-
bilitację. Jest to w Polsce jeszcze dosyć 
rzadko spotykana forma procesu przy-
wracania pełnio zdrowia po przebytej 
operacji. Zachęca się jednak do korzysta-
nia z niej, a wszystko dzięki nowoczes-

nym urządzeniom, które to umożliwiają. 
Wszystko w ramach NFZ. 

Starosta cieszyński Mieczysław Szczu-
rek przypomniał na konferencji smutne 
fakty:

– Statystki GUS pokazują, że ponad 
połowa zgonów w tym kraju jest spowo-
dowana nowotworami i chorobami serca, 
z czego druga przyczyna to aż 35 procent. 
Trzeba się więc niezwykle cieszyć się 
z tego wyremontowanego oddziału, ze 

sprzętu jaki tu jest, ale przede wszystkim 
należą się gratulacje dla tutejszego zespo-
łu, który gwarantuje ratunek zdrowia dla 
prawie 180 tys. osób z naszego powiatu.

Pacjenci nie otrzymali tylko komfor-
towo urządzonych miejsc, ale zyskali 
przede wszystkim czas, który pozwala na 
skrócenie kolejek na oddział. W tego typu 
schorzeniach to jest najważniejsze, bo jak 
wiadomo „serce nie sługa”.

Mateusz Bielesz

W PAKS stworzono innowacyjną ścieżkę leczenia i rehabilitacji, którą będzie można reali-
zować w nowoczesnych salach.                                                                     Fot. M. Bielesz

LKS Olza Pogwizdów – KS Kuźnia Ustroń 1:13 (1:8)
Ostatniego dnia lipca ustroniacy oficjalnie zainaugurowali 

sezon 2022/23. Ich rywalem w pierwszej rundzie Pucharu 
Polski Podokręgu Skoczów byli zawodnicy Olzy Pogwizdów, 
a więc przedstawiciela skoczowskiej A-klasy. Niedzielny mecz 
zakończył się prawdziwym pogromem, bowiem Kuźnia wygra-
ła 13:1! Pięć bramek zdobył w tym spotkaniu doświadczony 
Michał Pietraczyk (36’, 41’, 55’, 60’, 83’), hattrickiem popisał 
się Jakub Fiedor (16’, 20’, 44’), natomiast dublet ustrzelił de-
biutujący w Kuźni Filip Gawlak (22’, 30’). Po jednym trafieniu 
zanotowali Joao Pedro (43’), Bartosz Buszka (57’) oraz Paweł 
Niewiadomski (65’). W tym pucharowym spotkaniu w roli trenera 
Kuźni zadebiutował, obchodzący w przeddzień meczu urodziny, 
Ryszard Kłusek. Trzeba przyznać, że lepszego debiutu nie dało 
się wymarzyć.

KS Kuźnię Ustroń reprezentowali: Michał Skocz – Paweł 
Niewiadomski, Mateusz Gawlas, Konrad Pala (46’ Wojciech 
Zeman), Łukasz Tarasz, Błażej Ligocki, Mikołaj Wania, Filip 
Gawlak, Jakub Fiedor (46’ Bartosz Buszka), Joao Pedro, Michał 
Pietraczyk.                                                    Arkadiusz Czapek

INAUGURACYJNY
POGROM

Wybory Miss Lata już w sobotę!

INTERNATIONAL MISS SUMMER
6 sierpnia w amfiteatrze kandydatki do tytułu Miss, pokażą się m.in.  

w strojach narodowych, strojach eleganckich, sukniach ślubnych 
i strojach kąpielowych. W części artystycznej gali wystąpią 
Ewelina Lisowska, zespół Nowy VOX oraz Izabela Trojanow-
ska. Rozpoczęcie o godz. 18, a bilety w cenie 50 zł do nabycia 
na stronie internetowej i w kasie „Prażakówki” oraz w Miejskiej 
Informacji Turystycznej na rynku. 
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

W ODRESTAUROWANYM KOŚCIELE
Projekt zrealizowany był w ramach współpracy Parafii 

Rzymskokatolickiej św. Klemensa w Ustroniu – lidera projektu 
oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu – partnera 
projektu. Wartość całego projektu wyniosła ponad 4,5 mln zł z 
czego wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjne- 
go Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowiło 85% tj. 
ponad 3,8 mln zł, pozostałe środki stanowił proporcjonalny wkład 
własny partnerów. (...) Realizacja projektu przez kościoły różnych 
wyznań wpłynęła na wzrost znaczenia ekumenizmu realizowanego 
poprzez działania kulturalne. Wyzwolona została energia parafian 
dla zaangażowania we wspólne projekty kulturalno-artystyczne. 

NA BYLE CZYM
W piątek 27 lipca po południu staw kajakowy zaludnił się, jak 

rzadko: tłumy gapiów tłoczyły się na jego brzegach, natomiast na 
środku trwały zmagania konstrukcji pływających. Mimo nazwy 
imprezy – „Pływania na byle czym” – w większości zbudowane 
były starannie i z pomysłem. Był konik, taczki stworzone przez 
grupę „Cegłorob”, konstrukcja z żaglem ozdobiona pluszowymi 
misiami, stolik z grającymi w karty gangsterami z Przystanku 
Ustroń. Ostatecznie wygrały dwie najbardziej pomysłowe i 
jednocześnie najbardziej pływne. „NaszUstroń Avangers” był 
unikatowym i prawdopodobnie pierwszym na świecie pływa-
jącym ringiem, na którym ze swoimi przeciwnikami walczyła 
reprezentacja portalu nasz-ustron.pl pod wodzą jego właściciela, 
Andrzeja Drobika. „Wisienka na Torcie”, projekt i wykonanie 
Jacek Piechocki, miała formę wielkiego kawałka tortu, na 
którym tytułowa Wisienka utrzymywała się i sterowała za po-
mocą wiosła. W sumie wystartowało 7 drużyn.  Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 2.08.2012 r.
DYŻURY APTEK

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

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
6.08 Centrum  ul. Daszyńskiego 8   33 854-57-76
7.08 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1   33 856-11-93
13.08 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1   33 856-11-93
14.08 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
5.08 godz. 20.00 Koncert Pawła Domagały z zespołem, Amfiteatr  
      (impreza biletowana)
6.08  godz. 10.00 Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa z   
      przewodnikiem na tereny łowisk w Ochabach
6.08 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: leśne 
      pierniki, Górna Stacja KL „Czantoria”
6.08 godz. 16.00 Wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Ulman,  
      Muzeum Skalickiej
6.08 godz. 18.00 International Miss Sumer Ustroń 2022, Amfiteatr  
      (impreza biletowana)
6.08 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, seans filmu: „O północy  
      w Paryżu", Górna Stacja KL Poniwiec Mała Czantoria
07.08     Uphill MTB Beskidy, Równica
07.08  godz. 10.00 Z buta i na kole: Wycieczka rowerowa z prze- 
      wodnikiem do dawnego schroniska PTTK „Pod  
      Tułem”
7.08 godz. 20.00 Kabaret Hrabi, Amfiteatr (impreza biletowana)
12.08  godz. 20.00 Koncert Lady Pank, Amfiteatr (impreza bileto- 
      wana)
12-13.08   6 Rajdowy Ustroń
13-20.08   Festiwal Szachowy – Szachy w Ustroniu łączą 
      pokolenia 
13.08 godz. 18.00 Festiwal Śląskich Szlagierów, Amfiteatr (impreza  
      biletowana)
13.08 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, seans filmu: „Nadzwyczajni”, 
      Górna Stacja KL Poniwiec Mała Czantoria
14.08  godz. 15.00  Charytatywny Bieg św. Dominika, Hermanice
14.08  godz. 15.00  Koncert charytatywny Heaven for Africa  
    Beata Bednarz, Amfiteatr
14.08  godz. 19.00   Koncert Chóru „Sonata” oraz Miejskiej Orkiestry  
    Dętej z Kalet, kościół pw. św. Klemensa

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.

Sprzedam kantówkę 10 x 10, 
1,7 m3. Tel. 608-392-799. 

Taxi93 Ustroń. Usługi taxi 
Ustroń i okolice. 799-733-299.

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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

We Frensztacie dla każdego...                                 Fot. M. Niemiec

...coś dobrego.                                                        Fot. M. Niemiec
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Nie taki dawny Ustroń, 2013 r.                       Fot. W. Suchta

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) przeciwieństwo wady, 8) pracuje w kopalni, 
9) kuzynka Czantorii, 10) prawie komputer, 12) zamieszanie 
i strach, 14) wyjątkowy przedmiot, 15) do siedzenia i leżenia, 
16) sąsiaduje z USA, 19) oszczędnościowa w banku, 22) osoba 
nienasycona, 23) zawsze w cenie, 24) w kole napędowym.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) ogół biskupów katolickich, 
4) kamień szlachetny, 5) drzewo liściaste, 6) składniki skały, 
7) w kryminałach znajdowany w szafie, 11) imię Osieckiej  
i Chylińskiej, 13) w rodzinie węży, 17) złom samochodowy,  
18) odpad z głąba kapusty, 20) koń szlachetnej krwi, 21) po-
pularny środek przeciwbólowy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna-
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy 
do 12 sierpnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 29

LIPCOWA SPIEKOTA

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:* Piotr Kamiński Ustronia, ul. 
Reja. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

do wypróbowanej orki wołami, a pługi powędrowały na niziny 
węgierskie, gdzie znalazły dobry rynek zbytu. Ponoć ustrońskie 
lokomobile były przeurocze, zwłaszcza gdy nowiutkie, umajone 
kwiatami i wieńcami, prychając wesoło opuszczały fabrykę, 
kierując się w stronę Cieszyna, a stamtąd na ziemię węgierską. 
Kotlarze, ślusarze i tokarze, otrzymawszy  wiadomość o nowym 
zamówieniu, potrzebowali radość tę „zalać” –  można popić, bo 
roboty a roboty! Część zlecenia przypadała również fachowcom 
z Odlewni „Elżbiety”, zlokalizowanej w górnym Ustroniu przy 
hucie. Jak pisał Jan Wantuła. odlewacze przy pracy piją: 1. jak 
dostaną nową robotę. 2. jak zaformują do odlewu. 3. gdy wleją 
płynne żelazo do zaformowanego. 4. gdy odlew się nie uda. 5. z 
radości, że odlew się udał. I tak to wyglądało w XIX-wiecznym 
Ustroniu. Na zdjęciach  prezentuję fragmenty jedynej zachowanej 
w naszych zbiorach oferty handlowej ustrońskich garniturów 
pługów parowych, drukowanej metodą światłodruku.

 Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

nieczne jest pełne uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. 
– zaznacza Paulina Jankowska z Biura Komercjalizacja, Komu-
nikacji      i Promocji PKP S.A.

Kiedy linie zostaną zrewitalizowane pojawią się na nich tabory 
kolejowe. Tory w Ustroniu w największym stopniu użytkują Koleje 
Śląskie. Rzecznik spółki Patrycja Tomaszczyk informuje: 

- Przez Ustroń przebiegają dwie linie komunikacyjne. Regularna 
S6 (Katowice – Wisła) oraz weekendowa S76 (Gliwice – Rybnik 
– Wisła). Ponadto w weekendy kursują dedykowane turystom 
pociągi Sprinter (Częstochowa – Wisła oraz Gliwice – Wisła). 
Dzięki realizowanym modernizacjom i usprawnieniom niebawem 
pasażerowie z Podbeskidzia będą mogli dojechać bez przesiadek 
do: Katowic, Pszczyny, Częstochowy, Gliwic oraz Rybnika. Pozo-
stałe miasta znajdujące się w siatce połączeń KŚ także będą dobrze 
skomunikowane. Wedle założeń przyszłego rozkładu jazdy w 
Beskid Śląski wyruszy 9 par pociągów w dni powszednie robocze 
oraz 10 par w dni wolne, w tym połączenie z Gliwic. Biletomat 
Kolei Śląskich pojawi się ponownie w Ustroniu niezwłocznie po 
zakończeniu prac remontowych.

Z historii naszego miasta wiemy, że budowa i remonty linii 
kolejowej wzbudzały zawsze wiele emocji wśród mieszkańców. 
Miejmy nadzieję, że obecna rewitalizacja będzie powodem do 
dumy nie tylko dla PKP. Scenerię dla podróży koleją stworzyła 
sama natura. Niejeden turysta przyjeżdżający pociągiem zapa-
miętuje wjazd do Ustronia. Za Goleszowem wyłania się bowiem 
panorama uzdrowiska osadzonego u stóp Równicy. Jest to absolut-
nie malowniczy widok. Oby jak najszybciej każdy kto chce mógł 
się o tym przekonać sam!                                     Mateusz Bielesz

31/2022/3/R

LOKOMOBILE 
Z USTRONIA

(dok. ze str. 11)

KIEDY RUSZĄ 
POCIĄGI?

(dok. ze str. 5)
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LOTTO SuperLiga
1 CKT Grodzisk Mazowiecki 15 5 / 0

2 BKT ADVANTAGE Bielsko-B. 12 4 / 1

3 WKT MERA Warszawa 11 4 / 1

4 KS GÓRNIK Bytom  8 3 / 2

5 KT KUBALA Ustroń  7 3 / 2

6 AZS TENIS Poznań  4 1 / 4

7 OSAVI TENNIS TEAM Kalisz 3 1 / 4

8 PT OLIMPIA Poznań  0 0 / 5

ZAKOŃCZENIE W POLSACIE

Rzęsisty deszcz skutecznie uniemoż-
liwił organizatorom LOTTO SuperLigi 
rozegranie kolejnego meczu tenisowego 
pod Czantorią. Nie oznacza to jednak, że 
5. kolejka rozgrywek w Ustroniu została 
przełożona. Na przekór fatalnej pogodzie 
zawodnicy KT Kubala Ustroń i CKT Gro-
dzisk Mazowiecki stawili się w hali BKT 
Advantage Bielsko-Biała, de facto swoich 
ligowych rywali. 

W Ustroniu hale sportowe funkcjo-
nują, ale z powodu swoich wymiarów 
nie są przystosowane do rozgrywania w 
nich oficjalnych ligowych rozgrywek. I 
tak jak w przypadku piłkarzy ręcznych, 
którzy na swoje mecze muszą jeździć do 
Cieszyna, tak samo tenisiści w wypadku 
niesprzyjającej aury wyruszają poza nasze 
miasto, aby zagrać ze swoimi rywalami. 
Oczywiście na takie sytuacje organizatorzy 
LOTTO SuperLigi byli przygotowani już 
przed rozpoczęciem tenisowych rozgry-
wek. Dla naszych graczy zbawiennym 
obiektem sportowym stała się hala BKT 
Advantage Bielsko-Biała. Nie tylko spełnia 
wymagania formalne do przeprowadzenia 
zawodów o takiej randze, ale także umoż-
liwia telewizji przeprowadzenie transmisji            
z takiego wydarzenia. W wypadku nie-

dzielnego spotkania pomiędzy KT Kubala 
Ustroń a CKT Grodzisk Mazowiecki była 
to sprawa kluczowa, ponieważ był to mecz 
szczególny.

Wszystko za sprawą zasłużonych dla 
polskiego tenisa zawodników ustrońskiego 
klubu Mateusza Kowalczyka i Grzegorza 
Panfila, którzy podczas ostatniej kolejki 
oficjalnie zakończyli swoje bogate spor-
towe kariery. Grając ze sobą w parze w 
deblu zmierzyli się z duetem przyjezdnych 
Łukaszem Kubotem oraz Yannem Wójci-
kiem. Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów 
podjęli wyrównaną walkę z będącymi 
jeszcze w trakcie swojej kariery rywalami. 
Świadczy o tym także wynik spotkania 0:2 
(6:7 (3), 4:6).

Zadowolenia z wyniku nie ukrywał Alek-
sander Panfil, kapitan KT Kubala Ustroń:

– Najbardziej baliśmy się o występ 
Grzegorza, który ma problemy zdrowotne            
z kolanem. Mimo wszystko wyszedł na 
kort. Pamiętajmy także, że Łukasz Ku-
bot jeszcze niedawno zajmował bardzo 
wysokie miejska w światowych rankin-
gach. Tym bardziej cieszy poziom sporto-
wy, który nasi zawodnicy zaprezentowali 
sympatykom tenisa zebranym w Bielsku. 
Grzegorz i Marcin kończą przygodę z 

KT Kubala Ustroń – CKT Grodzisk Mazowiecki 2:4LOTTO
SUPERLIGA

reprezentacją Polski, ale nadal będą brać 
udział w rozgrywkach LOTTO SuperLigi.

Po zakończeniu meczu, który transmi-
towano na żywo w Polsat Sport, odbyło 
się uroczyste pożegnanie zawodników. 
Okolicznościowe pamiątki i upominki 
wręczyli Jolanta Hazuka, wiceprzewod-
nicząca Rady Miasta Ustroń, Artur Kluz – 
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Miasta Ustroń, oraz radny 
miasta Ustroń Dariusz Śleziona. Gratu-
lacje składali również sponsor tytularny 
klubu KT Kubala Ustroń Roman Kubala                                     
i Stanisław Churas – indywidualny sponsor 
Mateusza Kowalczyka i Grzegorza Panfila. 
Podziękowania w rozwój tenisa w Polsce 
złożyli przedstawiciele Polskiego Związku 
Tenisowego oraz LOTTO SuperLigi. Miłe 
i wzruszające dla naszych zawodników 
chwile uwieczniła także telewizja. 

Całe spotkanie goście z Grodziska Mazo-
wieckiego wygrali 4:2. Świetnie zaprezen-
towały się panie reprezentujące KT Kubala, 
które wygrały swoje mecze singlowe. Lena 
Papadakis pokonała Valerię Strakhova 
2:0 (6:4, 7:5), natomiast Marta Leśniak 
ograła Martynę Kubka 2:1 (2:6, 6:4, 10-7). 
W deblu uległy jednak parze gości Paulinie 
Kanii-Choduń oraz Martynie Kubka prze-
grywając z nimi 1:2 (7:6 (6), 4:6, 6-10).

W rywalizacji mężczyzn wszystkie spot-
kania wygrali zawodnicy z Grodziska 
Mazowieckiego. Jaroslav Pospisil przegrał 
z Yannem Wójcikiem 1:2 (6:4, 5:7, 7-10), 
a Kamila Gajewskiego pokonał w dwóch 
setach znany wszystkim kibicom Jerzy 
Janowicz (2:6, 4:6).

– Była możliwość doprowadzenia do 
remisu 3:3 i decydującego miksta w meczu 
deblowym naszych dziewczyn. Niestety 
rywalki okazały się lepsze. Szkoda, że nie 
udało zdobyć się nawet punktu. Przed nami 
jednak mecze z teoretycznie słabszymi 
drużynami. Wiele jednak będzie zależało 
od zawodników, których zdołają wystawić 
przeciwko nam – podkreślił Aleksander 
Panfil.

Oznacza to, że drużyna z Ustronia zaj-
muje nadal 5. miejsce w tabeli. Istnieje 
więc szansa na awans do turnieju finałowe-
go Drużynowych Mistrzostw Polski, który 
odbędzie się w grudniu na hali w Zielonej 
Górze.                            Mateusz Bielesz

Ustrońscy radni i sportowcy: Artur Kluz, Grzegorz Panfil, Jolanta Hazuka, Mateusz Kowal-
czyk, Dariusz Śleziona. 


