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 TYGODNIK MIEJSKI                            UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W numerze m.in.: Brak 
ofert na Orlika, Podano jag-
nięcinę, Potrzeba nowej 
formuły święta - wywiad 
z Leszkiem Makulskim, Ksią-
żęta Cieszyńscy cz. II, De-
tergent w solance, Remont 
Lipowskiej, Nowa organiza-
cja ruchu na ul. Wiśniowej, 
Ustroniak w kadrze Polski

(cd. na str. 4

EkoFest - ratownicy Uzdrowiska Ustroń pokazali, jak ratuje się życie.                  Fot M. Niemiec
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EKO
DZIELNICA

Problem smogu w Hermanicach jest 
szczególnie dotkliwy ze względu na 
specyfikę dzielnicy. Charakteryzuje się 
ona gęstą zabudową ze zdecydowaną 
przewagą domów jednorodzinnych, a co 
za tym idzie dużą liczbą źródeł ciepła, 
czyli potencjalnych emitorów pyłów 
zawieszonych. Sytuacja powoli ulega 
poprawie dzięki działaniom miasta, ale 
również na skutek starań Fundacji „Od-
dychaj Beskidami”, której założyciele 
są właśnie mieszkańcami Hermanic. 
I również w Hermanicach zorganizowa-
no w ubiegłym roku pierwszy EkoFest. 
W sobotę 27 sierpnia powtórzono sukces 
wydarzenia. W integracyjnej i rekreacyj-
nej imprezie wzięli udział mieszkańcy 
w każdym wieku. Bawili się i uczyli. 

Kucharze biorący udział w XV Mistrzostwach 
Polski w Podawaniu Baraniny prezentowali 
najwyższe umiejętności sztuki kulinarnej. 
Takiego posiłku nie odmówiłby chyba nikt, 
a wyjątkowych i podobnych dań przygoto-
wano aż dziesięć. Tyle duetów kucharzy 
przybyło bowiem do Ustronia rywalizować 
w Kulinarnym Pucharze Polski. Ustroń po 
raz kolejny gościł sympatyków góralszczyzny  
i mięsa jagnięcego przybyłych z różnych 
zakątków naszego kraju.      Więcej na str. 5 

Fot. M. Bielesz

(cd. na str. 4

29 sierpnia 2022 roku – historyczny dzień – pierwszy krok na drodze do świateł w Hermani-
cach. Tak mówi o tym burmistrz Ustronia Przemysław Korcz: „Dziś jesteśmy na skrzyżowaniu 
ulicy Dominikańskiej i Kozakowickiej z drogą wojewódzką 941. W dniu dzisiejszym dojdzie 
do podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu – firmą Strabag a Zarządem 
Dróg Wojewódzkich na kompleksową przebudowę skrzyżowania tych ulic w Hermanicach 
z wykonaniem sygnalizacji świetlnej, bezpiecznych zjazdów, z przebudową przepustu pod 
drogą i całą infrastrukturą towarzyszącą. Całość inwestycji kosztować będzie prawie 13 
milionów złotych. Wykonanie – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.” 
Do przetargu oprócz Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. z Wrocławia, która zaofe-
rowała cenę 12.678.865,01 zł przystąpiła firma Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc z ceną 
17.440.614,24 zł. (mn)
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Wiele miejsc w gminie Zebrzy-
dowice zmieniło swój wygląd. 
Zakończony został, m.in. re-
mont stawu w Kończycach Ma-
łych, gdzie powstał imponujący 
teren rekreacyjny ze ścieżkami 
rowerowymi i spacerowymi. 
Nie zapomniano o przystani 
kajakowej i oświetleniu szlaków 
pieszo-rowerowych. Wypiękniał 
park przy zameczku w Zebrzy-
dowicach, no i sam zameczek. 

Tłumy widzów zgromadziła 
kolejna edycja imprezy plene-
rowej Ochabskie Papaje, która 
odbyła się w ostatnią niedzie-
lę sierpnia. Trudno się dziwić, 
bo rozgrywane zawody, czyli 
wyścigi pojazdów własnej kon-
strukcji, są niezwykle wido-
wiskowe. W szranki stanęło 
kilkudziesięciu uczestników, 
a całością zawiadywał sołtys 
Ochab, Maciej Bieniek.

W trakcie dożynkowej soboty 
w Goleszowie, zorganizowa-
no akcję rejestracji chętnych 
potencjalnych dawców szpiku. 
Ich dane personalne trafiły do 
ogólnopolskiej bazy. 

Przejście graniczne w Cieszy-
nie Boguszowicach funkcjo-
nowało od 1991 roku. Budo-

Zameczek w Wiśle Czarnem, 
wybudowany ponad 90 lat temu, 
jako dar górali dla prezyden-
ta Ignacego Mościckiego, od 
blisko dwudziestu  lat znowu 
pełni reprezentacyjną funkcję. 
Za prezydentury Aleksandra 
Kwaśniewskiego zabytkowy 
obiekt odzyskał dawną świet-
ność i stał się rezydencją głowy 
państwa. 

Kościół św. Piotra i Pawła  
w Skoczowie wybudowany zo-
stał w 1762 roku, czyli 260 lat 
temu. Wieżę dobudowano sto lat 
później. Na początku obecnego 
wieku świątynia przeszła grun-
towny remont. Ma nowy strop, 
pokrycie dachu, instalacje we-
wnętrzne. Nie pominięto, tzw. 
bani z wieży oraz elewacji.   
                            (nik)
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06.09 – 07.09 Zawodzie
(zgłoszenia do 05.09 do godz. 14.00)

Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Kamieniec, Kuźni-
cza, Lecznicza, Leśna, Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, 
Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, Uboczna, Uzdro-
wiskowa, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana.

13.09 – 14.09 Polana, Dobka, Jaszowiec
(zgłoszenia do 12.09 do godz. 14.00)

Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmańska, 
Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, 
Palenica, Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, 
Sucha, Ślepa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, 
Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA! ODPADY ODBIERANE BĘDĄ OD GODZ 07.00 RANO

Odbiór odpadów należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Spółka z o. o. w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40 tel.: 33 854-52-42 
w godz. od 7 do 14 zgodnie z podanymi w harmonogramie terminami.
W pierwszym wyznaczonym w harmonogramie dniu zbiórki odpady 
należy wystawić przed posesją w miejscu umożliwiającym swobodny 
dojazd. 
PODCZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ:
odpady wielkogabarytowe tj.: meble, dywany, wykładziny, duże za-
bawki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: drobne AGD, pralki, 
lodówki, odkurzacze, radia, telewizory, monitory, opony z samochodów 
osobowych, złom.
NIE BĘDĄ ODBIERANE: odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, 
gałęzie itp.), odpady remontowo-budowlane (gruz, styropian, papa, wata 
szklana, eternit, drzwi, okna, panele ścienne i podłogowe, płyty gipsowe, 
armatura łazienkowa i sanitarna itp.), części samochodowe pochodzące 
z demontażu (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze itp.)

Odpady wielkogabarytowe są również przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krzywej 7 - w ramach ponoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez uiszczania dodatkowych opłat. Oddając 
odpady w PSZOK należy podać pracownikowi nr ewidencyjny nadany przez Urząd Miasta 
oraz okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Ustroń (numer 
ewidencyjny znajduje się na zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami, które otrzymujecie Państwo z Urzędu Miasta).

wa zajęła 3 lata. Przez granicę 
prowadzi największy w Polsce 
południowej most o długości 
760 m. Kilka lat temu zniknęły 
kontrole paszportowe (strefa 
Schengen), ale most dalej jest 
granicznym pomiędzy Polską 
a Czechami.

Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Cieszy-
nie, była organizatorem ćwiczeń 
Kompanii Gaśniczej OSP nr 3 
Cieszyn, która należy do Woje-
wódzkiego Odwodu Operacyj-
nego. Strażacy-ochotnicy i za-
wodowcy ćwiczyli na obszarach 
Leśnictwa Pruchna. Doskonalo-
no taktykę prowadzenia działań 
gaśniczych w przypadku poża-
rów na terenach leśnych oraz 
sprawdzono gotowość bojową 
strażackich jednostek. 

Rejestracja
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:00 do 15:00
telefonicznie lub SMS 
pod specjalny numer 504 288 528

UMÓW TELEFONICZNIE 
WIZYTĘ KOMINIARSKĄ
Szanowni Państwo, od dnia 01.08.2022 r. 
wprowadzamy możliwość telefonicznego 
umówienia wizyty kominiarza.

ZAKŁAD 
KOMINIARSKI 
WASZEK 
Spółka Jawna
w Ustroniu

CZYSZCZENIE I KONTROLA 
PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Ponadto przypominamy, że kontrola przewodów kominowych to nie tylko 
kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także spełnienia wymogu prawne-
go. Ustawa Prawo Budowlane art. 62 §1 pkt 1 lit. C. 

35/2022/2/R

25 LAT EWANGELICKIEGO 
STOWARZYSZENIA MARIA-MARTA
PROGRAM JUBILEUSZU:
10 września  
godz. 9.00-12.00 Charytatywny Bieg im. Apostoła Pa- 

   wła, Bulwary nad Wisłą
godz. 15.00-19.00 Rozpoczęcie jubileuszu, Koncert 

   zespołu Pastors, Duo Performance, 
   Koncert Beaty Bednarz, Zakończenie,  
   Amfiteatr

11 września 
godz. 10.30  Nabożeństwo, kościół ewangelicko 

   -augsburski ap. Jakuba Starszego  
   w Ustroniu

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

BANK PKO 
CZASOWO ZAMKNIĘTY

Informujemy, że Oddział Banku PKO przy ul. Cieszyńskiej jest 
zamknięty od 5 sierpnia do połowy listopada z powodu remontu. 
Pieniądze można pobrać w bankomacie przy ul. 3 Maja. 

WYCIECZKA SMKU 
DO NYDKU I BYSTRZYCY

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na wy-
cieczkę do Nydku i Bystrzycy, która odbędzie się w poniedziałek,  
5 września. Zbiórka o godz. 8.00 pod Muzeum Ustrońskim, prze-
jazd kilkoma prywatnymi samochodami. Zapewniamy bezpłatne 
wstępy do muzeów i punktów turystycznych. Dodatkowych infor-
macji udziela Muzeum Ustrońskie i Zarząd SMKU. Wycieczka 
zastąpi we wrześniu comiesięczne spotkanie Stowarzyszenia.

*   *   *
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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

35/2022/1/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:
Ginter Jenkner lat 79 ul. 3 Maja
Maria Słowik lat 81 ul. Długa

*   *   *

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu pilnie za-
trudni nauczyciela gry na gitarze klasycznej. Wszelkich informacji 
na ten temat można uzyskać u kierownik Ogniska Muzycznego, 
Agnieszki Durlow, nr telefonu 501 057 750.

POTRZEBNY NAUCZYCIEL GITARY

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW 
HERMANIC

Zarząd Osiedla Hermanice zaprasza mieszkańców dzielnicy na 
spotkanie, które odbędzie się we wtorek 6 września o godz. 17.00 
pod wiatą za kościołem OO. Dominikanów przy ul. Dominikań-
skiej 14. Omawiana będzie m.in. nowa organizacja ruchu oraz 
wnioski do Budżetu na rok 2023.

*   *   *
ZAPISY 

DO OGNISKA MUZYCZNEGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 

że trwają zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2022/2023 
u kierownika OM (nr tel. kom. 501 057 750). Oferujemy naukę gry 
na instrumentach: fortepianie, keyboardzie, skrzypcach, flecie po-
przecznym, saksofonie, gitarze klasycznej, klarnecie, akordeonie oraz  
w klasie śpiewu rozrywkowego – dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
w każdym wieku, a także zajęcia w formie indywidualnej. Nauka 
trwa 6 lat w ognisku I st. i 3 lata w ognisku II st. Ognisko II st. 
powstało dla zapewnienia ciągłości nauki dla absolwentów szkół 
muzycznych I stopnia oraz dla absolwentów ognisk muzycznych 
I stopnia. Czesne za lekcje płatne przez 10 miesięcy, tj. od wrześ-
nia do czerwca i w zależności od wybranej oferty wynosi od 
170 do 250 zł miesięcznie. Istnieje możliwość zapisania dziecka 
na dwa instrumenty. TKA zapewnia wysoko wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną, konkurencyjne ceny, komfortowe warunki,  
a także możliwość wypożyczenia instrumentu (25 zł miesięcznie). 
Zapraszamy również na profil na facebooku i stronę internetową 
www.tka.vot.pl                                           Zarząd TKA

*   *   *

24. RODZINNY RAJD ROWEROWY 
Rajd odbędzie się 11 września (niedziela) o godz. 13.00. przy 

Ustrońskim Amfiteatrze.
Trasa: Ustroński Amfiteatr - (ok. 7,5 km) Stanica Harcerska  

w Ustroniu Lipowcu - (ok. 6,1 km) Ustroński Amfiteatr
Zapisy i opłaty: do 31 sierpnia na www.zawody.ustron.pl
Opłata wpisowa: 20 zł od osoby (koszulka, animacje, gra tere-

nowa, posiłek, udział w losowaniu)
Zapytania w kwestiach organizacyjnych prosimy kierować do 

koordynatora rajdu: Przemysław Sikora tel. 503 115 739
Program:
godz. 11.00 - 13.00 Praca biura rajdu
godz. 13.00 Start
godz. 14.00 - 16.00 Przerwa zlokalizowana w bazie Harcerskiej 

   Stanicy w Lipowcu
godz. 17.00 Powrót do Amfiteatru, losowanie nagród

*   *   *

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…
                                                                                                                                        

Pani Lidii Jenkner 
oraz całej rodzinie 

składamy 
wyrazy głębokiego współczucia po śmierci 

śp. Gintera Jenknera 
Burmistrz Miasta 

oraz 
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

35/2022/1/N

WRZESIEŃ 
Z ARCHITEKTURĄ 

USTRONIA
Zapraszamy na interesujące wydarzenia związane z tematem 
ustrońskiej architektury.

• 7 września o godz. 17.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu odbędzie się wernisaż 
wystawy Anny Łęczyńskiej pt. Wood You Like. Fotoprojekt 
dokumentujący architekturę drewnianą Śląska Cieszyńskiego.

• 9 września o godzinie 15.00 odbędzie się spacer architekto-
niczny po dzielnicy Zawodzie z Mateuszem Bieleszem. Zbiórka 
ul. Sanatoryjna 1 przed głównym wejściem do Sanatorium 
Równica.

Projekt dofinansowany ze środków Działaj Lokalnie.
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EKO DZIELNICA
Można się było nauczyć zasad pierwszej pomocy m.in. tego, 

że nie stosuje się już techniki usta-usta. Kształcący był pokaz 
metody palenia w piecach, która gwarantuje mniejszą emisję 
zanieczyszczeń. W punkcie Konsultacyjnym Programu Prioryte-
towego Czyste Powietrze specjaliści udzielali porad, poznawano 
najnowsze rozwiązania w zakresie technologii grzewczej. Uczo-
no, ale i sprawdzano wiedzę - dzieci, które za wiedzę otrzymały 
upominki, i dorosłych, dla których przygotowano niespodziankę 
- wypożyczenie hybrydowej toyoty na weekend. Wiele emocji 
wzbudził mecz „O Czyste Powietrze” pomiędzy reprezentacją 
„Kuźni” i „Siły”. Można też było wpisać się do bazy dawców 
szpiku i wykonać bezpłatne badania.  Atrakcji było co niemiara, 
a wszystko dzięki organizatorom, którzy zaprosili do współpracy 
licznych sponsorów. II EkoFest przygotowało Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Ustronia”, Miasto Ustroń z burmistrzem Prze-

(cd. ze str. 1)

mysławem Korczem, Klub Sportowy „Kuźnia”, Stowarzyszenie 
„Projekt Ustroń”, Fundacja „Oddychaj Beskidami”. Wspierali ich 
radni dzielnicy, radni miasta z wiceprzewodniczącą RMU Jolantą 
Hazuką, Zarząd Osiedla Hermanice oraz mieszkańcy Hermanic 
(prym wiodły Morsy - Włóczykije Hermanice).

Organizatorzy wyrazili szczególne podziękowania dla właści-
cieli firm za pomoc dla społeczności lokalnej w niełatwym dla 
biznesu czasie. Wydarzenie wsparli: AP Polska Kiecoń, Firma 
Legierski, Mokate, Piekarnia Rąba, Południe Events Carolina 
Toyota Bielsko, Fantastic Ania, Nadleśnictwo Ustroń, Uzdrowi-
sko Ustroń, Kwiaciarnia Tajemniczy Ogród, Smaki Beskidów, 
Dworzec Dobrych Myśli, FireFly Film i Fotografia Canal+ 
Ustroń i Wisła, Cech Beskidzkich Kominiarzy, OSP KSRG 
Ustroń Centrum, DRON.edu.pl, Fundacja Sport Twoją Szansą.

Otwarcia dokonał burmistrz, witając zebranych w najliczniej-
szej dzielnicy Ustronia, prezes „WdU” Aleksandra Polak-Mor-
kisz, radny Artur Kluz, prezes Fundacji „Oddychaj Beskidami” 
Michał Kubok, przedstawiciel cechu komiarzy Paweł Waszek, 
prezes KS „Kuźnia” Marek Matuszek.           Tekst i foto: (mn)
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PODANO 
JAGNIĘCINĘ

Próbowano Cesarskiego Gulaszu Baraniego przygotowanego przez niepełnosprawną  
młodzież.                                                                                                              Fot. M. Bielesz 

Świętowano tradycyjnie w towarzystwie 
wspaniałej muzyki, smacznej jagnięciny 
i dobrego napitku. Równocześnie w po-
cie czoła rywalizowali ze sobą kucharze 
w kolejnych już Mistrzostwach Polski 
w Podawaniu Baraniny. Nad wszystkim 
czuwał z góry pomysłodawca całego 
zamieszania Wielki Zbójnik Jan Sztefek. 
Ostatnie Święto Baraniny przeszo już 
do historii.

Zaczęło się o godzinie 8 rano w sie-
dzibie RM Gastro przy ulicy Sportowej. 
Tam uroczyście mianowano na zbójników 
Stowarzyszenia Gromady Górali Śląska 
Cieszyńskiego przyjaciół, którzy już od 
wielu lat wspierają i rozwijają konkurs 
organizowany w Ustroniu. Następnie du-
ety kucharzy, przybyłych z restauracji 
z różnych stron Polski, przystąpiły do 
konkursu na najlepsze podanie baraniego 
mięsa. Efekty kulinarnej sztuki wyglądały 
niezwykle. Wszystko smakowało pewnie 
jeszcze lepiej, ale to oceniało już znamie-
nite jury, składające się z doświadczonych i 
wybitnych kucharzy z Polski i zza granicy. 

Parę minut po godzinie 12, przy głoś-
nych wystrzałach z garłacza i pistolców 
Czesława Kanafka i Bractwa Kurkowego 
otwarto XV Święto Baraniny. Obecnych 
powitał burmistrz Przemysłąw Korcz oraz 
Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskie-
go Stanisław Malina. Na scenie rynku 
umieszczono portret pomysłodawcy Jana 
Sztefka, dlatego jego obecność czuli 
wszyscy, którzy wcześniej spotkali go na 
swojej drodze.

W niebiosach Wielki Zbójnik załatwił 
piękną pogodę, toteż pod ratuszem zgro-
madziło się mnóstwo osób, chcących 
spróbować specjałów kuchni góralskiej  
i posłuchać beskidzkich dźwięków. Atrak-

35/2022/3/R

35/2022/4/R

Mamy kolejnych zbójnków.  Fot. M. Bielesz

cji było co niemiara. Wydarzenie jak zwy-
kle prowadził Staszek Jaskułka, którego 
jak pisał Jan Sztefek, wiedza na temat 
owczarstwa, jagnięciny, górali, zbójników 
wydaje się nie mieć końca. Z zaciekawie-
niem wsłuchiwano się w krótkie wykłady 
naukowców zebranych od wielu lat wokół 
Święta Baraniny. Szczególną uwagę przy-
ciągnął pokaz klagania sera z mleka ow-
czego. Imprezę wypełniała od początku 
do końca muzyka w wykonaniu zespołów 
regionalnych Polandia, Bukoń i Wałasi. Ci 
ostatni zagrali także wzruszające utwory, 
które poruszyły niejedno serce. Przybyły 
także rodziny z dziećmi. Najmłodsi brali 
udział w konkursie plastycznym „Owca 
w górach”. Utalentowani młodzi malarze 
przedstawili na swój sposób przygotowa-
ny przez organizatorów temat. 

Po godzinie 17 ogłoszono wyniki kon-
kursu kulinarnego. Obowiązkowym pro-

duktem do przygotowania dania głów-
nego przez zawodników były comber 
z polskiej jagnięciny z kością lub bez 
kości (z obowiązkowym użyciem to-
pinamburu i tymianku (a także oleju  
z esencją masła „Kruszwica”). Produk-
tem obowiązkowym deseru był z kolei 
ser owczy. Zawodnicy mieli do wyboru 
bryndzę, bundz, oscypek (z obowiąz-
kowym dodatkiem jeżyny, rozmarynu  
i likieru czekoladowego „Chopin”). Z za-
dań postawionych przed szefami kuchni 
najlepiej wywiązali się: 

Łukasz Wódz i Sebastian Plasota repre-
zentujący Karczmę U Jakuba w Grójcu. 
Drugie miejsce zajęli Daniel Ottlik i Mi-
kołaj Praszałek (Hotel Siedorf, Karpacz). 
Na najniższym stopniu podium stanęli 
Kamil Rogoziński i Andrii Patselia (Sa-
toria Group SA, Warszawa).

                                      Mateusz Bielesz 
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Tak zwany CUW powstał w 2017 roku, ale nie wszyscy miesz-
kańcy kojarzą i potrafią rozszyfrować skrót. CUW zajmuje się ob-
sługą placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest miasto, a więc szkół i przedszkoli oraz jednostek miejskich 
takich jak: biblioteka, muzeum, dom spokojnej starości, żłobek  
i nasza gazeta. Centrum ma swoją siedzibę w budynku bibliote-
ki, ul. Rynek 4. Zanim jednak kierownik Moskal opowiedziała 
o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkol-
nego, radni podjęli uchwałę w sprawie skargi na burmistrza 
miasta Ustroń

Przewodniczący Janik wyjaśnił, że: „do Wojewody Ślą-
skiego wpłynęła skarga na burmistrza miasta od właścicie-
la nieruchomości przy ul. Jelenica. Wiadomą rzeczą jest 
i jasną, że wojewoda śląski nie jest organem właściwym 
i skargę skierował do Rady. Burmistrz został poproszony  
o uzupełnienie dokumentów i ustosunkowanie się do skargi, co 
uczynił. Materiały zostały przekazane do Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Rady Miasta Ustroń, która to komisja przygotowała 
projekt uchwały, aby skargę uznać za nieuzasadnioną. Projekt 
uchwały został przekazany do zaopiniowania przez Komisję In-
frastruktury.” Poproszony o przedstawienie stanowiska Komisji 
jej przewodniczący Aleksander Poniatowski powiedział, że opinia 
Komisji jest pozytywna. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

O innych uchwałach podjętych na 40. sesji RMU napiszemy 
w kolejnych numerach, a poniżej wybrane informacje o remontach 
w placówkach oświatowych, które na wniosek przewodniczącego 
Janika przygotowali pracownicy Wydziału Inwestycji UM. 

Modernizacja P-2
Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej montażu 

pożarowego wyłącznika prądu wraz z niezbędną zmianą sposobu 
zasilania w Przedszkolu nr 2. Koszt 7.380,00 zł – zrealizowane.

Remont dachu SP-1
Remont przeciekającego dachu wraz z uszczelnieniem obróbki 

blacharskiej wokół kominów i uszczelnieniem odpowietrzenia 
kanalizacji sanitarnej budynku głównego Szkoły Podstawowej 
nr 1. Koszt 29.838,77 zł – zrealizowane.

Modernizacja budynku SP-1
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót do-

tyczących wymiany pokrycia dachu świetlicy w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1. Koszt 599,99 zł — zrealizowane.

Modernizacja budynku SP-1
Przebudowa dachu w części budynku Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Ustroniu — wymiana pokrycia dachowego nad po-
mieszczeniem świetlicy w budynku byłego gimnazjum. Koszt 
729.997,48 zł — w trakcie realizacji

Przystosowanie obiektu SP-5 
Przebudowa części pomieszczeń wraz z instalacjami budynku 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipowcu, doposażenie pomieszczeń 
Przedszkola nr 5 – w trakcie procedury przetargowej. Koszt 
143.100,80 zł – przewidziana kwota na realizację zadania.

Orlik lekkoatletyczny przy SP-5
Budowa skoczni do skoku w dal oraz trójskoku z bieżnią dłu-

gości 72 m (dwutorowy rozbieg), wykonanie fragmentu chodnika 
z obiektami małej architektury i uporządkowanie przyległego 
terenu zielonego wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych 
geodezyjnych na terenie— po ogłoszeniu przetargu, nie wpły-
nęła żadna oferta. Koszt 350.000,00 zł — przewidziana kwota 
na realizację zadania.

Radnym przedstawiono też informację o remontach przepro-
wadzonych w jednostkach miejskich.

Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
W pierwszym półroczu 2022 r. wykonano następujące remonty 

i modernizacje:
• zrealizowano modernizację pomieszczenia nr 2 celem 

przekształcenia go na potrzeby sekretariatu oraz remont toalet. 
Remont został częściowo sfinansowany z dotacji celowej;

• zrealizowano modernizację sieci internetowej w pomieszcze-
niu nowego sekretariatu;

• przeprowadzono pierwszy etap modernizacji systemu nagłoś-
nieniowego w sali widowiskowej;

• zrealizowano pierwszy etap prac modernizacji oświetlenia 
w sali widowiskowej i przyziemiach MDK;

• zrealizowano drugi etap adaptacji akustycznej pomieszczenia 
przeznaczonego na studio nagrań;

• zainstalowano system wyciągów i nawiewów w przyziemiach 
MDK celem poprawienia cyrkulacji powietrza w studiu nagrań;

• zmodernizowano oświetlenie przy pomieszczeniach kaso-
wych w amfiteatrze;

• wymieniono uszkodzoną pompę w zbiorniku retencyjnym 
w amfiteatrze;

• wykonano oznaczenie schodów ostrzegawczym, kontrasto-
wym kolorem na potrzeby osób niedowidzących.

Obecnie prowadzony jest remont sali nr 15 z przeznaczeniem 
na salę wielofunkcyjną taneczną i konferencyjną oraz malowanie 
sali nr 7 wraz z montażem mebli kuchennych przeniesionych 
z pomieszczenia nr 2. W najbliższym czasie planowany jest 
montaż platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową na scenie w sali widowiskowej zakupionej ze środków 
pozyskanych z grantu PFRON.

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły
W 2022 r. przeprowadzono remont jednego znajdującego się na 

parterze pomieszczenia biblioteki. Remont polegał na wymianie 
4 lamp sufitowych, pomalowaniu ścian i drzwi oraz wymianie 
podłogi z PCV na płytki. Koszt remontu wyniósł około 2.500 zł.

Muzeum Ustrońskie im. J. Jarockiego
W 2022 roku w budynku Muzeum Ustrońskiego nie miały 

miejsca żadne większe prace remontowe. Spowodowane jest to 
brakiem wolnych środków finansowych, związanych ze znacz-
nym wzrostem cen za energię elektryczną, a szczególnie za gaz, 
co spowodowało, iż z przyczyn zewnętrznych i całkowicie od 
Muzeum niezależnych nastąpiło ogromne zwiększenie kosztów 
utrzymania budynku. Największą część stanowią właśnie opiaty 
za media, a zwłaszcza za ogrzewanie gazowe. Z tego też względu 
nie rozpoczęto ani jednej nowej inwestycji. Dokonano jedynie 
dokończenia restauracji ponad 180 letniego muru przylegającego 
do Muzeum od strony wschodniej, przy czym cegły pozyskano 
z darowizny. Koszt pozostałych materiałów budowlanych wyniósł 
1.315,45 zł, prace zaś wykonano „własnymi siłami”. Wybudo-
wano również wolierę na terenie Ogródka Sensorycznego, ale co 
warte podkreślenia, wszystkie koszty powstania tego okazałego 
obiektu zostały sfinansowane z darowizn poczynionych przez 
zaprzyjaźnione ustrońskie przedsiębiorstwa i osoby prywatne.

Jedynym większym wydatkiem inwestycyjnym poniesionym 
w tym roku był remont 130-letniego zegara fabrycznego, który od 
wielu już lat wita tłumy zwiedzających. Wisi zaraz obok wejścia 
i stanowi jedną z atrakcji naszego Muzeum. Koszt naprawy tego 
sędziwego mechanizmu zegarowego wyniósł 650 zł.

Dokonano również konserwacji zabytkowej prasy ciernej sto-
jącej poza terenem Muzeum w Parku Kuracyjnym obok tężni. 
Koszt 500 zł.

Z powodu olbrzymiej frekwencji na wypożyczonej z Muzeum 
Historycznego w Sanoku wystawie prac Zdzisława Beksińskiego 
w naszym Muzeum, konieczne stało się wykorzystanie wszyst-
kich możliwych rąk do pracy przy obsłudze takiej ilości zwie-
dzających. Z tego też względu Oddział Muzeum Ustrońskiego 
„Zbiory Marii Skalickiej” został czasowo zamknięty, a pracująca 
tam osoba przesunięta do zadań w budynku głównym Muzeum.

Korzystając z okazji, poczyniono wówczas niezbędne, a odwle-
kane już od dawna drobne prace remontowe w budynku Oddziału. 
Odświeżona została klatka schodowa oraz sala wystaw czaso-
wych. Całkowity koszt wykorzystanych materiałów malarskich 
wyniósł 564,52 zł, prace wykonano oczywiście własnymi siłami.

(mn)

Po miesięcznej przerwie odbyła się sesja Rady Miasta Ustroń. 
Było to 40. posiedzenie, w którym wzięło udział 13 radnych, 
nieobecni byli radni: Daria Staniek i Piotr Roman. Obrady 
prowadził przewodniczący RMU Marcin Janik. W sali sesyjnej 
ratusza z ustrońskimi rajcami zasiadł członek Zarządu Powia-
tu, radny cieszyński Stanisław Malina, burmistrz Przemysław 
Korcz, skarbnik Aleksandra Łuckoś i inni urzędnicy, a także 
przewodniczący zarządów osiedli. Na sesji tuż przed rozpo-
częciem roku szkolnego nie mogło zabraknąć Sylwii Moskal 
– kierownik Centrum Usług Wspólnych. 

BRAK OFERT
NA ORLIKA
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* Wysyłając rozwiązanie zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Twoje dane 
będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska z siedzibą  
w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Przełom sierpnia i września to ulu-
biony czas dla miłośników świeżych 
warzyw i owoców, a nasze targo-
wisko kusi smakowitymi okazami  
w bogatej palecie barw. Rolnicy świę-
tują dożynki i cieszą się zbiorami, 
toteż aby jeszcze bardziej spopu-
laryzować miejscową żywność od 
dziewięciu lat 25 sierpnia przypada 
Dzień Polskiej Żywności, którego 
celem jest przypomnienie jak ciekawa  
i bogata jest oferta rodzimych rol-
ników. Jest też to dobra okazja by 
przypomnieć sobie smaki dzieciń-
stwa, za którymi nieraz tęsknimy, 
a z powodu braku czasu, czy nie-
dostępnych produktów okazują się 
pozornie nieosiągalne. Inicjatora-
mi nietypowego święta są twórcy 
Ogólnopolskiego Programu Promo-
cyjnego „Doceń polskie”. Przedsię-
wzięcie to ma na celu propagowanie 
rodzimych artykułów spożywczych  
i ich wytwórców.

Okazuje się, że dla polskiego konsu-
menta najważniejsza jest jakość i cena 
kupowanych produktów, ale ok. 27 % 
zwraca uwagę na kraj pochodzenia,  
a 23 % na walory ekologiczne - wynika  
z opublikowanego w tym roku bada-

„TERAZ POLSKA” 
– GODŁO ŚWIADOMYCH 

KONSUMENTÓW

RECYKLING 
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 30:
Podaj produkt lokalny, 

który chętnie kupujesz i napisz dlaczego.
 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 2 września.*       

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 28:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem 
Ustronia otrzymują: * Estera Bujok z Ustronia, ul. Lipowska oraz 
Józef Szymik z Rydułtów, ul. Raciborska.

Przykład rodzimego pro-
duktu wyróżnionego god-
łem „Teraz Polska”.

nia Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 
Natomiast największy wzrost zanotowały takie elementy jak 
kraj pochodzenia oraz znaki jakości zamieszczone na produkcie. 
Jak podaje portal „Zespół w Gospodarce”: „Kupowanie polskich 
produktów jest obecnie postrzegane jako jeden z przejawów pa-
triotyzmu, zaraz po przywiązaniu do polskiej kultury i tradycji 
oraz poczuciu dumy narodowej. Warto także dodać, że jest to 
najwyżej sklasyfikowana forma patriotyzmu czynnego, czyli 
takiego, który przejawia się w konkretnym działaniu. Coraz wię-
cej Polaków zdaje sobie sprawę, że decyzje zakupowe jednostki 
mają wpływ na kondycję krajowej gospodarki i PKB, toteż aż 83 
%ankietowanych, mając możliwość wyboru, deklaruje zakup pro-
duktów polskiego pochodzenia, a godło „Teraz Polska” należy do 
najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych w Polsce”.

Wiele produktów przyjeżdża do nas z drugiego końca świata, 
pokonując tysiące kilometrów, abyśmy mogli cieszyć się na co 
dzień smakiem egzotycznych owoców i warzyw, co wynika  
z globalizacji, a także zmieniających się trendów żywnościowych. 
A jednak stopniowo czas zachwytu nad tym co zagraniczne na 
sklepowych półkach ustępuje patriotyzmowi gospodarczemu, 
bo Polacy coraz częściej przed włożeniem produktu do koszyka 
sprawdzają, skąd on pochodzi, wybierając artykuły lokalne.                

                                                                      Lidia Szkaradnik

Hej dziecka do szkoły sie rychtujcie
Dyć ferie roz – dwa dobiegajóm kóńca
Tóż tych wolnych dni już nie rachujcie
Przeca kożdy mioł doś swobody i słóńca. 
A hónym nabywejcie ksiónżki i zeszyty
Na co  trzi stówy wyprawki dostaniecie
Coby kożdy był móndry i w świecie łobyty
Dyć wiedza to nejważniejszo rzecz na świecie.
Werci poznać rachunki i insze przedmioty
Ale jo człek stary i doświadczóny
Powiym, choć też przekónocie sie ło tym
Że nie werci  gónić sławy i mamóny.
Coby kożdy naszeł swe miejsce na Ziymi 
To bydzie nejszczynśliwszy pomiyndzy swojimi. 

                                             Starzik z Zowodzio
EkoFest w Hermanicach - tańce i hulanki.                 Fot M. Niemiec
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POTRZEBA NOWEJ 
FORMUŁY ŚWIĘTA

Trwa rozbudowa ul. Lipowskiej. Za-
kres prac obejmuje rozbiórkę budynku, 
przebudowę istniejącej jezdni wraz  
z poszerzeniem do 5,5 m na odcinku około 
120 m, budowę chodnika o szerokości 
2 m, budowę kanalizacji deszczowej, 
przebudowę przepustu, budowę sieci ener-
getycznej, teletechnicznej i kanalizacji 
sanitarnej. Zadanie finansowane jest ze 
środków Powiatu Cieszyńskiego. Prze-
widziana kwota na realizację to 4.400.000 
zł, z czego 1.500.000 zł pochodzi z tytułu 
pomocy finansowej udzielonej Powiatowi 
przez Miasto Ustroń. Efekty największej 
inwestycji w mieście widać już dziś.  (mb)

REMONT 
LIPOWSKIEJ

Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny to konkurs z długo-
letnią tradycją. Jego celem jest kultywowanie, propagowanie  
i pogłębianie wiedzy o polskim mięsie jagnięcym i baranim 
oraz o wyrobach z mleka owczego i owczarstwie. Organiza-
torem wydarzenia od strony kulinarnej jest Leszek Makulski 
będący zawsze w centrum wydarzeń tego wyjątkowego święta 
w Beskidach. Po ostatniej edycji cenionej imprezy udzielił mi 
krótkiego wywiadu.

Na początek zapytam przekornie. Czy często jadasz jagnięci-
nę i baraninę? W jakiej formie lubisz to mięso najbardziej?
Mięso jagnięce jest bardzo smaczne i aromatyczne, aczkolwiek 
na co dzień nie jadam tego rarytasu. Jeśli jednak uda mi się go 
posmakować, to preferuję comber jagnięcy, średnio wysmażo-
ny ubogacony różnymi dodatkami. Do tego lampka dobrego 
czerwony wina ze szczepu pinot noir. Nie pogardzę też świeżą 
wątróbką jagnięcą prosto z patelni z cebulką i jabłkiem. Na 
tegoroczne Święto Baraniny przygotowaliśmy Cesarski Gulasz 
Barani, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Przygotowała go 
młodzież z Centrum Aktywności Ton. W czasie trwania imprezy 
sprzedawali go na rynku. Gulasz rozszedł się w godzinę i nieste-
ty zabrakło tego przysmaku dla wszystkich, co świadczy tylko  
o smaku i jakości baraniny.
Skąd wzięło się powszechne przekonanie, że rzekomo bara-
nina śmierdzi?
Mięso jagnięce czy baranie nie śmierdzi, ono ma swój niepo-
wtarzalny zapach, który nie wszyscy są w stanie zaakceptować. 
Szczególnie jest on nieprzyjemny dla ludzi pochodzących z miejsc 
w Polsce gdzie dominują innego rodzaju mięsa.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z kuchnią, a potem Twoja 
zawodowa kariera kucharza? 
Moja przygoda z kuchnią zaczęła się od szkoły gastronomicznej. 
Później pracowałem w różnych restauracjach. Podczas odbywania 
zasadniczej służby wojskowej też byłem kucharzem. To była dla 
mnie szkoła życia. Należało bowiem wykarmić sporo żołnierzy 
przez siedem dni w tygodniu, serwując cztery posiłki dziennie. 
Po bardzo intensywnej służbie w armii rozpocząłem pracę  
w restauracjach hotelowych, aż w końcu wylądowałem w Hotelu 
Stok w Wiśle Jaworniku, gdzie zostałem szefem kuchni. Starałem 
się tam wprowadzać nowatorskie dania i systemy pracy, a także 
przeróżne nowinki w kuchni. Jednak praca z góralami nie była 
taka prosta. Swoim uporem i doświadczeniem udało mi się jednak 
zmienić ich nastawienie. Dzięki temu dało mi się wprowadzić 
nowe trendy do tamtejszej kuchni. Stąd właśnie wziął się mój 
sentyment do tych malowniczych stron Beskidu Śląskiego.
W jaki sposób poznaliście się z Janem Sztefkiem i jak zaczę-
liście wspólnie tworzyć Święto Baraniny w Ustroniu?

Początek znajomości znajo-
mość z Jankiem Sztefkiem 
sięga pierwszej edycji Mi-
strzostw Polski w Poda-
waniu Baraniny. To długa 
i złożona historia w skutek 
czego zaczęliśmy współ-
pracę nad Mistrzostwami 
i Świętem Baraniny w dal-
szych edycjach. Jan Sztefek 
dbał o stronę historyczną, 
ludową i artystyczną, a ja 
kwatermistrzowską. Bardzo 
się polubiliśmy i przez lata 
naszej współpracy nie było 
dnia, w którym nie dzwonił 
bym do mojego Kamrata.
Minęła 15 edycja Mi-
strzostw Polski. Co uwa-
żasz za największy sukces 
tej imprezy? Może istnie-
ją także minusy całego 
przedsięwzięcia?
Sukces tego wydarzenia to 
na pewno kultywowanie 
pasterstwa i owczarstwa, 
przejawiające się np. w pokazach klagania sera z mleka owcze-
go czy archaicznego strzyżenia owiec. Staramy się promować 
spożywanie mięsa owczego oraz serów z mleka tych zwierząt. 
Zapraszamy różnych prelegentów z wyższych uczelni akade-
mickich, aby przybliżali zainteresowanym tematy związane 
z baraniną i pasterstwem. Minusem i trudnością jest dla mnie 
brak odpowiedniego budżetu oraz  większego zainteresowania 
i zaangażowania ze strony Urzędu Miasta Ustronia. Porażką 
można także nazwać niewystarczająca ilość stoisk z jagnięciną 
i baraniną w dniu święta.
Na zakończenie ostatniej imprezy powiedziałeś, że to koniec 
Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny. Dlaczego? Czy to 
definitywny koniec?
Coś się kończy i coś się zaczyna. Moim zdaniem wyczerpał się 
już temat Mistrzostw i Święta Baraniny. Przyszedł czas pomyśleć 
o czyś nowym, jednak w duchu popularnej „baraniny”. Tkwie-
nie w kolejnych odliczanych edycjach przestało być nośnikiem 
dobrej narracji dla mistrzostw i góralskiego święta. Jedno jest 
pewne. Potrzebny jest nam sponsor strategiczny, który swoją 
hojnością wspomoże organizację dużej imprezy. Dzięki temu na 
pewno pojawią się także pomysły, które pozwolą nam w sposób 
najlepszy świętować kulturę góralską. Na koniec chciałbym 
złożyć podziękowanie za współpracę dla Urzędu Miejskiego, 
dyrekcji Miejskiego Domu Kultury Prażakówka i Gromadzie 
Górali na Śląsku Cieszyńskim oraz przekazać moc serdeczności 
dla Mieszkańców Ustronia.
Dziękuję za rozmowę.                Rozmawiał: Mateusz Bielesz

Leszek Makulski.   Fot. M. Bielesz 

Fot. K. Waliczek 
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Michał Krupa
„Płytkie groby na Syberii”

W 1939 roku autor wspomnień został 
aresztowany we wschodniej Polsce, wów-
czas okupowanej przez ZSRR, i oskarżony  
o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Uznany za 
winnego, został zesłany na Syberię do łagru 
Peczora. Tam próbował przetrwać w skrajnie 
trudnych warunkach, w których więźniowie 
skazani na katorżniczą pracę na ogół nie 
przeżywali roku. Niemalże cudem udało mu 
się uciec, odbył morderczą podróż z Syberii 

do Afganistanu, gdzie wreszcie znalazł się w bezpiecznym miejscu.

Barbara Kosmowska
„Zachmurzenie 
umiarkowane”

Po trzydziestu latach związku Karol 
Polny opuszcza swoją żonę Różę,  
z domu Król. Niezauważany i niedoce-
niany przez towarzyszkę życia, zmę-
czony jej ciągłą frustracją i marchewką  
z groszkiem, podejmuje decyzję  
o przeprowadzce do altany na ogród-
kach działkowych. Z pozoru lekka,  
w rzeczywistości nostalgiczna i reflek-

syjna opowieść o tym co może przynieść życie.

KSIĄŻĘTA CIESZYŃSCY 
I ICH WPŁYW NA USTROŃSKI 

PRZEMYSŁ CZ. II

(część XIX)

W 2022 r. obchodzimy 250-lecie zapoczątkowa-
nia ustrońskiego przemysłu hutniczo-kuźniczego.  
Z tej okazji na łamach Gazety Ustrońskiej ukazywać się 
będą niepublikowane dotąd ciekawostki oraz ilustra-
cje, przybliżające Czytelnikom tę tematykę. Poznajmy 
zatem ustroński przemysł, który dał początek również 
uzdrowisku z jeszcze innej strony.

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00 / Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, 
Wtorek 8.00-15.00, Środa 11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00 / Otwarta dla użytkowników jest też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy 
Oddziału dla Dzieci.

Drugim władcą z linii cieszyńskiej 
Habsburgów-Lotaryńskich był arcyksiążę 
Albrecht Fryderyk, najstarszy syn Karola 
Ludwika i Henrietty von Nassau-Weilburg, 
opisanych w poprzednim odcinku. Panował 
na naszych ziemiach prawie pół wieku –  
w latach 1847-1895. Podobnie jak ojciec 
został przeznaczony do kariery wojskowej. 
W 1844 r. poślubił księżniczkę bawarską 
Hildegardę von Wittelsbach, kuzynkę cesa-
rzowej Sissi, z którą miał troje dzieci: dwie 
córki i syna Karola Albrechta. Nie zaznał 
szczęścia w życiu rodzinnym – zmarł mu 
syn (następca cieszyńskiego tronu), potem 
tragicznie zginęła córka Matylda, która spło-
nęła w skutek zapalonego    papierosa ukry-
tego przed wzrokiem ojca w fałdach sukni,  
a na domiar złego, w wieku 39 lat, odeszła 
jego małżonka, na cześć której nadano 
ustrońskiej walcowi miano „Hildegardy”. 
Władca popierał rozwój przemysłu na 
terenie Księstwa Cieszyńskiego. Za jego pa-
nowania rozwinęła się m.in. huta w Trzyńcu 
oraz tartaki w Cieszynie i Jabłonkowie.  
W Ustroniu zaś powstał i rósł w siłę Ar-
cyksiążęcy Zakład Budowy Maszyn. 
Wówczas wzniesiono także liczne kolonie 
i osiedla robotnicze oraz kamienice dla 
urzędników hutniczych. Ściśle współpra-
cował z ustrońskim hutmistrzem Emilem 
Kuhlo, ufając mu całkowicie. W czasie jego 
rządów wszystkie budynki będące włas-
nością Komory Cieszyńskiej oznakowano 

żeliwnymi tabliczkami z inicjałami „E.H. 
Albrecht” (Erzherzog Habsburg Albrecht). 
Z drugiej jednak strony w czasie rządów 
księcia w 1877 r. zlikwidowano ustrońską 
walcownię, przenosząc ją do Trzyńca, zaś w  
1885 r. ten sam los spotkał tutejszy Zakład 
Budowy Mostów, ulokowany później w Hu-
cie „Karola” w Lipinie koło Frydku. Książę 
wsparł budowę cieszyńskiego szpitala oraz 
kościołów w Trzyńcu, Koniakowie i obec-
nym Czeskim Cieszynie, przeznaczył też 
fundusze na wzniesienie szkół w Ustroniu, 
Polanie i Bładnicach. W tym roku mija 160 
lat od jego wizyty w naszej miejscowości. 
Bawiła wówczas u nas również córka wład-
cy, arcyksiężniczka Maria Teresa, której 
imię otrzymał jeden z tutejszych obiek-
tów przemysłowych – Kuźnica „Teresy”  
w Polanie. Nie mając męskiego potomka, 
Albrecht adoptował dzieci swego zmarłe-
go brata, którego najstarszy syn Fryderyk 
otrzymał w spadku Księstwo Cieszyńskie. 
Ostatnie lata życia arcyksiążę spędził na 
terenie włoskiej willi w Arco, gdzie zmarł 
na zapalenie płuc po 78 latach życia.

Ostatnim panującym władcą Księstwa 
Cieszyńskiego był arcyksiążę Fryderyk 
Maria Habsburg, feldmarszałek, syn Karola 
Ferdynanda z linii cieszyńskiej i Elżbiety 
Franciszki z linii węgierskiej. Postać za-
pewne ciekawa, acz kontrowersyjna. Został 
on adoptowany przez swego wuja, który 
zapewnił mu wykształcenie wojskowe 

oraz wybrał na następcę tronu. Jako książę 
cieszyński urzędował w latach 1895-1918, 
pozostając do 1936 r. księciem tytularnym.  
W 1878 r. poślubił księżniczkę Izabellę von 
Croÿ-Dülmen, z którą miał osiem córek  
i jednego syna Albrechta II Franciszka.  
W lipcu 1895 r., po śmierci swego po-
przednika, Fryderyk wraz z żoną rozpoczął 
siedmiodniową wizytę objazdową po kilku 
miejscowościach Księstwa Cieszyńskiego. 
Jak możemy wyczytać z jej programu, 
małżonkowie odwiedzili Ustroń w sobotę 
6 lipca. Dotarli pociągiem około godz. 14,  
a o godz. 19 wracali już na cieszyński za-
mek. Uroczym ustrońskim akcentem jest 
fakt, iż Izabellę uczyniono patronką schro-
niska na Czantorii (Erzherzogin Isabella–
Schutzhaus), otwartego w 1904 r. Końcem 
XIX w. imię arcyksięcia nadano leśniczów-
ce, zaadaptowanej po dawnej walcowni 
– Erzherzog. Friedrich'sches Forsthaus. 
W budynku tym znajduje się dziś siedziba 
Nadleśnictwa Ustroń. To samo miano otrzy-
mało zbudowane w 1895 r. przez członków 
organizacji turystycznej Beskiden-Verein 
schronisko na szczycie góry Jaworowy 
(Erzherzog. Friedrich-Schutzhaus am Jawo-
rowy). Władca zainicjował również budowę 
kaplicy na Zadnim Groniu w Wiśle oraz 
współfinansował powstanie kościoła św. 
Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Prywatnie 
był miłośnikiem polowań, zaś Izabella pa-
sjonatką fotografii, dzięki czemu utrwaliła 
małżonka na licznych zdjęciach. W czasach 
Fryderyka Habsburga ustroński przemysł  
w zatrważająco szybkim tempie zaczął chy-
lić się ku upadkowi. W 1897 r. wygaszono 
na zawsze wielki piec hutniczy, przez co,  
z braku surowca, skończyły się również 
słynne kąpiele żużlowe, stanowiące funda-
ment ustrońskiego uzdrowiska, zaś w 1899 
r. zamknięto Kuźnicę „Teresy”. W 1905 
r. arcyksiążę sprzedał huty i kopalnie na 
Śląsku Cieszyńskim koncernowi banków 
działającemu pod nazwą Austriackie To-
warzystwo Górniczo-Hutnicze z siedzibą 
w Wiedniu. Według Jana Wantuły wartość 
transakcji wynosiła 50 mln koron austria-
ckich. Sam książę pozostał jednak głów-
nym akcjonariuszem tegoż towarzystwa,  
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pobierając 5/6 dywidendy. Odsetki z kilku-
set tysięcy koron miały być wyasygnowane 
na fundusz Kasy Brackiej z przeznaczeniem 
dla setek przedwcześnie emerytowanych 
robotników, jednakże kapitał ten stracił 
wartość podczas I wojny światowej. Prze-
łom wieków XIX i XX był traumatycznym 
czasem - Towarzystwo Górniczo-Hutnicze 
zamykało kolejne ustrońskie zakłady, roz-
poczynając centralizację na terenie huty  
w Trzyńcu. W 1907 r. zlikwidowano Od-
lewnię „Elżbiety”, rok później kotlarnię, 
aż wreszcie w 1909 r. Arcyksiążęcy Za-
kład Budowy Maszyn. Opuściło wówczas 
Ustroń ok. 1000 rodzin robotniczych, za 
co obwiniano arcyksięcia Fryderyka. Wy-
buchła I wojna światowa. Po zabójstwie 
arcyksięcia Franciszka Ferdynanda d’Este 
w Sarajewie w 1914 r. cesarz Franciszek 
Józef I mianował Fryderyka głównodo-
wodzącym armii austro-węgierskiej. To 
właśnie z powodu jego osoby Cieszyn stał 
się w latach 1914-1916 siedzibą Głów-
nego Sztabu Armii. Z racji zajmowanych 
stanowisk arcyksiążę podpisywał wyroki 
śmierci m.in. na dezerterach, przez co 
dorobił się mało chwalebnego przydomka 
„Wieszatiel”, czego nie omieszkali wy-
tknąć mu później dawni poddani. W 1917 
r. został odwołany ze stanowiska przez 
cesarza Karola I.  Po zakończeniu Wielkiej 
Wojny arcyksiążę wraz z rodziną musiał 
osiedlić się w jedynym ocalałym majątku 
na Węgrzech, gdyż włości zarządzane przez 
Komorę Cieszyńską zostały upaństwowione 
i podzielone między Czechosłowację oraz 
Polskę. W 1925 r. Fryderyk pozwał polski 
Skarb Państwa, domagając się zwrotu zna-
cjonalizowanych dóbr. Dwa lata później 
odbył się w Cieszynie tzw. proces stulecia, 
podczas którego sąd odrzucił większość 
żądań, uznając, iż Komora Cieszyńska nie 
była majątkiem prywatnym Habsburgów. 
Książę walczył jeszcze bez powodzenia  
w drugiej instancji w Katowicach, a w 1930 
r. w Sądzie Najwyższym. Zmarł w 1936 r.

Przez wiele lat następcą Fryderyka był 
jego syn, arcyksiążę Albrecht II Franci-
szek, tytularny książę cieszyński, postać 
w Ustroniu mało znana i z przemysłem już 
nie związana. Gdyby Księstwo przetrwało 
kolejne dziesięciolecia, rządziłby nim od 
1936 r. do swej śmierci. Rok jego narodzin 

zbiegł się wprawdzie w czasie z wygasze-
niem na zawsze wielkiego pieca hutniczego, 
były to jednak jeszcze złote lata Monarchii.  
Tak opisywała je „Gwiazdka Cieszyńska” 
w lipcu 1897 r.: „Książę cieszyński arcy-
książę Fryderyk doczekał się męskiego 
potomka. Żona jego Izabella powiła d. 24 
bm. w Weilburgu przy Baden pierwszego 
syna; dotychczas bowiem nie było w fa-
milii męskiego potomka, gdyż to małżeń-
stwo obdarzył Bóg samemi dziewczętami,  
z których siedmioro żyje, jedna zaś zmarła. 
Rozumie się samo przez się, że w familii ar-
cyksięcia zapanowała wielka radość, która 
się udzieliła także wszędzie, gdzie arcyksię-
cia i arcyksiężną znają, przede wszystkim 
tu w Cieszynie. Zaraz też wywieszono 
flagę arcyks. familii na wieży zamkowej, 
a wieczorem zapalono ogromny ogień na 
Czantoryi”. Młody Habsburg kształcił się  
w Bratysławie, a studiował w Wyższej Szko-
le Rolniczej założonej przez księcia Alberta 
Sasko-Cieszyńskiego w Mosonmagyaróvár. 
Rodzice próbowali obsadzić go na węgier-
skim tronie, jednak po zawarciu pierwszego 
nierównego małżeństwa zrzekł się prawa 
do korony. Popierał czynnie i finansowo 
faszystowską partię strzałokrzyżowców, 
został także uwikłany w 1925 r. w skandal 
związany z fałszerstwem franków. Po II 
wojnie światowej, uznany przez władze 
komunistyczne za winnego przestępstw 

wojennych, uciekł do Argentyny. Zmarł  
w 1955 r., w przeddzień swoich 58. urodzin, 
a jego ciało sprowadzono do Austrii. Jak 
możemy wyczytać na stronie Principatus 
Teschinensis, obecnym spadkobiercą tytułu 
książąt cieszyńskich jest Albrecht Stanisław 
Habsburg (prawnuk Karola Stefana, brata 
arcyksięcia Fryderyka).
Podsumowując temat cieszyńskich książąt 
warto zauważyć, iż po wszystkich dy-
namicznych zmianach, jakie nawiedzały 
Ustroń po I wojnie światowej,  legenda 
cesarsko-arcyksiążęca wprawdzie ulegała 
odrealnieniu, ale jednocześnie nabierała 
blasku. Jak pisał prof. Jan Szczepański: 
„Z tych doświadczeń demokracji, sanacji, 
hitleryzmu i demokracji ludowej chłopi 
wyciągnęli wniosek, że jednak najlepiej 
było, jak rządzili cesarz i arcyksiążę, bo 
swojego mieli dość i kraść nie musieli”. 
Dziś, jakkolwiek by na historię nie pa-
trzeć, nie sposób ujmować im zasług. Byli 
wszak inicjatorami głównych gałęzi rozwo-
ju Ustronia – przemysłu oraz uzdrowiska, 
zapewniających chleb wielu pokoleniom 
mieszkańców. Z czasów habsburskich po-
zostało również w naszej miejscowości 
wiele ciekawych budynków. Czy zdołamy 
tę spuściznę zachować dla przyszłych po-
koleń – czas pokaże.       Alicja Michałek

                          (Muzeum Ustrońskie), 
Mikołaj Haratyk

Od lewej arcyksiążęta:  Albrecht Fryderyk, Fryderyk Maria oraz Albrecht II Franciszek.  
                                                                                  Fot. Österreichische-Nationalbibliothek

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Do dnia 16 września br. można zgłaszać kandydatury do Lauru 
Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.

Prawo zgłaszania kandydatów do ww. wyróżnienia przysługuje 
wszystkim działającym na terenie Gminy Ustroń stowarzysze-
niom, organizacjom, instytucjom, radom osiedli i Burmistrzowi 
Miasta. Zgłaszani kandydaci powinni być osobami, które w szcze-
gólny sposób zasłużyły się dla społeczności, w której działają  
i wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle nowatorskie 
i innowacyjne, że ich działanie może zostać uznane za godne 
naśladowania, polecenia i być wzorem dla innych.

Każdy z podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandy-
data w danym roku. Zgłoszenie kandydata winno być dokonane 
na formularzu (do pobrania na stronie miasta: www.ustron.pl) 
lub w Urzędzie Miasta w Ustroniu oraz powinno zawierać zgodę 
kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienie danych 
osobowych. Urząd Miasta Ustroń
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W czwartek 25 sierpnia do tężni na Za-
wodziu, ktoś wlał substancję, która za-
nieczyściła solankę. Obsługa techniczna 
miała twardy orzech do zgryzienia, szu-
kając prostego i jak najmniej kosztow-
nego sposobu oczyszczenia zbiornika 
i instalacji. Niestety trzeba było wymie-
nić zdrowotną ciecz.  
Burmistrz Przemysław Korcz poinformo-
wał o tym akcie wandalizmu na swojej 
stronie na Facebooku, pisząc: „Miasto 
Ustroń ponosi nakłady - Miasto, czyli My 
wszyscy - staramy się jak najbardziej 
uatrakcyjnić Ustroń, a ktoś z czystej 
złośliwości robi nam takie rzeczy. 
Przykro aż myśleć o czymś takim, a co 
dopiero zobaczyć i zdać sobie sprawę z 
kosztów i skutków takiego działania na 
szkodę nas wszystkich.”

ul. W
iśniow

a

ul. Stellera

ul. Sztw
iertni

ul. Skoczow
ska

Widzów było prawie tylu, co na do-
żynkach, ale tylko w rejonie rynku. 
To stamtąd po raz 13. ruszył Nocny 
Motocyklowy Wjazd na Równicę, orga-
nizowany przez WRM MC Poland chapter 
Jastrzębie-Zdrój przy udziale Miasta 
Ustroń. Impreza zaczęła się koncertem 
na Równicy, z której to uczestnicy zje-
chali, żeby spotkać się pod ratuszem 
z wciąż nadciągającymi kolegami. 
O godz. 21.15 ruszyła w noc parada 
kilkudziesięciu maszyn, wzbudzając 
zachwyt miłośników wymyślnych jedno-
śladów. Było widowiskowo i bardzo głoś-
no. Na kurtkach pyszniły się tegoroczne 
blachy, a spod skór wyglądały różno-
kolorowe koszulki z grafiką Nocnego 
Wjazdu`2022. Przy schronisku bawiono 
się do północy, a rano motocyklistów 
stawiała na nogi jajecznica. 

Powyżej zamieszczamy jedną z dwóch koncepcji organizacji ruchu na ul. Wiśniowej w Hermanicach, która będzie tematem zebrania miesz-
kańców dzielnicy. Zebranie odbędzie się we wtorek 6 września pod wiatą klasztoru o.o. Dominikanów, początek o godz. 17.

PROPOZYCJA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. WIŚNIOWEJ W HERMANICACH
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W CZWÓRCE NAJLEPSZYCH

Jeszcze przed startem tenisowej eks-
traklasy, posiadając taki skład drużyny, 
twierdziliśmy, że będziemy w stanie wal-
czyć o najwyższe miejsca w tabeli. Takie 
zapewnienia składaliśmy także sponsorom 
w trakcie ich pozyskiwania - mówi Alek-
sander Panfil, prezes KT Kubala Ustroń. 

Założenia były od początku bardzo am-
bitne, jednak przed rozpoczęciem rozgry-
wek tak naprawdę nikt nie wiedział jacy 
zawodnicy będą grali w rywalizujących ze 
sobą klubach. Takie informacje pojawiły 
się dopiero w lutym tego roku, a więc 
po oficjalnym zaprezentowaniu drużyn. 
Wtedy niejeden z menadżerów mógł zwe-
ryfikować swoje plany na nadchodzący 
pierwszy sezon gry. 

– Po ogłoszeniu składów uważaliśmy, 
że jesteśmy w piątce, która będzie walczyć 
o cztery pierwsze pozycje. Każda z tych 
drużyn miała bowiem zawodników, którzy 
mogli zagwarantować zwycięstwa w po-
szczególnych spotkaniach. - dodaje Panfil.

Trwający sezon uwypuklił różne nie-
spodziewane problemy, z którymi musieli 
zmierzyć się trenerzy i tenisiści. O za-
sadniczej bolączce powiedział oficjalnie  
w jednym z wywiadów dyrektor Górnika 
Bytom. Okazało się bowiem, że kierow-
nicy układali składy, a zawodnicy czasem 
sami decydowali kiedy przyjadą. Dlatego 
po tym sezonie kluby mają zamiar zasyg-
nalizować władzom LOTTO Superligi 
konieczność wprowadzenia zmian, które 
będą polegały na zwiększeniu liczby za-
wodników, którzy zostaną zgłoszeni do 
meczu. W tej chwili było 16 graczy, a kluby 
będą wnioskować o 20. Wówczas wachlarz 
zawodników byłby szerszy. Rozwiązałoby 
to wiele kłopotliwych sytuacji wśród me-
nadżerów, którzy przed samym meczem 
nie śpią po nocach, bo de facto nie wiedzą 
kto przyjedzie na mecz. Niektóre kluby 
dosłownie do ostatniej chwili nie miały 
pojęcia czy będą zmuszone poddać mecz 
walkowerem. Na szczęście KT Kubala 

KT Kubala Ustroń już w pierwszym sezonie LOTTO Superligi awansowali do finałowej 
czwórki rozgrywek. To sukces działaczy i zawodników, który przekłada się także 
na postrzeganie naszego miasta w tenisowym elitarnym świecie.

Ustroń takich kadrowych kłopotów nie 
miał. Wszystko dlatego, że tenisiści, którzy 
zgłosili chęć gry dla naszej miejscowości, 
zachowywali się bardzo profesjonalnie 
od początku do końca. Efektem takiego 
podejścia do zawodów jest oczywiście 
awans do finał four. 

Panfil: – Dodatkowym atutem naszego 
klubu była wiarygodność. Był to przecież 
totalnie nowy projekt. Niektórzy zawodni-
cy mogli się obawiać o wypłaty należnych 
im pieniędzy. Dzięki zdobytym zaufaniu, 
które opierało się także na znajomości 
zawodników z moim bratem Grzegorzem, 
który grał z wieloma z nich, mogliśmy 
zbudować naprawdę silny skład, który  
w pełni zaangażował się w nasze występy 
w Superlidze. Najlepszym przykładem jest 
w tej sytuacji Lukas Rosol, który na starcie 
był zakontraktowany tylko na dwa mecze. 
Jednak gdy zobaczył na jakim poziomie 
zorganizowana jest liga w Polsce, a my 
rzetelnie wywiązujemy się z naszych zobo-
wiązań finansowych, to zagrał dwa kolejne 
mecze! Odpuścił nawet grę w Bundeslidze. 
Oczywiście musieliśmy mu za to zapłacić, 
ale zgodziliśmy się na takie rozwiązanie. 
Później Rosol stale z nami korespondo-
wał, żywo interesując się sytuacją klubu. 
Z perspektywy czasu wiemy, że podjęcie 
dalszej współpracy z tym zawodnikiem 
było z naszej strony świetnym ruchem. – 
opowiedział o zakulisowych rozmowach 
kierownik naszej drużyny.

W czasie trwania ligi taktyka zarzą-
dzających poszczególnymi drużynami 
w polegała na wystawianiu graczy pod 
konkretnego przeciwnika. W Ustroniu, jak 
wiadomo, takie przewidywania się dobrze 
sprawdziły. Na szczęście dla klubu spod 
Czantorii przeciwnikom wypadali czasem 
z gry najlepsi zawodnicy, co przechylało 
szalę szczęścia na korzyść tenisistów repre-
zentujących naszą miejscowość.

– Po pechowym meczu z CKT Grodzisk 
Mazowiecki, który przegraliśmy na hali  

w Bielsku, wiemy już, że trzeba wystawiać 
tych zawodników, którzy mogą zagrać 
i nie warto w tym wypadku przesadnie 
kombinować. Wówczas nie zagrało kilku 
zawodników, którzy mogli wygrać to spot-
kanie, a wystarczyło ich tylko sprowadzić 
do Bielska, ponieważ wyrażali chęć gry- 
podsumowuje prezes ustrońskiego klubu.

Na zakończenie rundy zasadniczej warto 
także odnotować, że wszystkie swoje 
mecze singlowe w drużynie KT Kubala 
wygrała Marta Leśniak. Teraz czeka nas 
rywalizacja w finał four, która odbędzie 
się w dużej hali widowisko-sportowej  
w Zielonej Górze w dniach od 8 do 10 
grudnia. Cały finał będzie transmito-
wany przez telewizję Polsat, więc ry-
walizację będzie można oglądać nawet  
w domu. Pierwsza i druga drużyna z tabeli, 
czyli CKT Grodzisk Mazowiecki i BKT 
ADVANTAGE Bielsko-Biała zostaną roz-
stawione z numerem 1 i 2, natomiast KT 
Kubala Ustroń i WKT MERA Warszawa 
będą dolosowywane. Nasza drużyna trafi 
więc na wyżej plasowane zespoły w tabeli. 
Po tych meczach wygrani zagrają w finale, 
a przegrani zawalczą o trzecie miejsce.

Oprócz samej rywalizacji sportowej ideą 
organizatorów, było promowanie tenisa. To 
w naszym mieście na pewno się udało. Na 
każdym rozgrywanym meczu pojawiały 
się rzesze wiernych kibiców oraz przypad-
kowi turyści. Widać było także całe rodzi-
ny, które z zainteresowaniem podchodziły 
pod korty. To niewątpliwie sukces LOT-
TO Superligi, dzięki której wokół tenisa 
zgromadziła się grupa osób wcześniej nie 
zainteresowana szczególnie tą dyscypliną 
sportu. Miejmy nadzieję, że tenis na takim 
poziomie zostanie w Ustroniu na dłużej,  
a klub KT Kubala będzie coraz silniejszy  
i przyniesie nam jeszcze sporo pozytyw-
nych emocji.                   Mateusz Bielesz

35/2022/5/R

Radość po ostatnim wygranym meczu.                                  Fot. strona fb KT Kubala Ustroń
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Profesjonalne usługi dla senio-
rów, sprzątanie 516-768-517.

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

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

Sprzedam piec konwekcyjny 
do gastronomii oraz sypialnię 
antyk, tel. 516-143-116.

Sprzedam Renault Clio rok 
2003, cena 4.000 zł, 510-019-
001.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

DWIE DOKUMENTACJE
Jedną z największych inwestycji, jakie czekają Ustroń, jest 

przebudowa skrzyżowania w Nierodzimiu. Nie obejdzie się bez 
utrudnień w ruchu, jednak spełnią się marzenia mieszkańców, 
zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i pieszych. O to, kiedy 
możemy się spodziewać rozpoczęcia prac, zapytaliśmy naczelnika 
Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Ustroń, Andrzeja Siemińskiego, który na wstępie wyjaśnił: 
- Utworzone zostały dwie odrębne dokumentacje. Jedna dotyczy 
pasa drogi wojewódzkiej (ul. Katowicka) a druga – pasów drogi 
powiatowej (ul. Skoczowska) i gminnej (ul. Wiejska) w częściach 
koniecznych do przebudowy całego skrzyżowania.

TRZEBA SIĘ PRZYKŁADAĆ
Pozornie w Ustroniu łatwo o znalezienie pracy sezonowej, bo 

jest tu dużo miejsc, które czynne są wyłącznie w okresie wakacji 
letnich lub zimowych. Zatrudnić się można w restauracji, sklepie 
z pamiątkami, w zimie w wypożyczalni sprzętu narciarskiego lub 
w roli instruktora na stoku. Jednocześnie, w Ustroniu wakacyjną 
pracę znaleźć ciężko. W internecie – pusto. Podobnie w prasie 
nie ma zbyt wielu ogłoszeń z ofertami. Większość młodych szuka, 
wypytując znajomych.

Z KOWALEM W ROLI GŁÓWNEJ
W niedzielę rano 26 sierpnia padał deszcz, więc wydawało się, 

że Dzień Śpiących Rycerzy na Czantorii zakończy się klapą. Już 
raz zimno i deszcz zmusiły organizatorów do przełożenia imprezy, 
właśnie na 26 sierpnia, a tu znowu pada. Mimo to Dzień Śpiących 
Rycerzy odbył się i była to impreza udana. Co prawda nie było 
tłumów, ale gdy tylko około południa się przejaśniło i nawet za-
świeciło słońce, do rycerskich atrakcji ustawiały się kolejki chęt-
nych. Rycerze paradowali w swych średniowiecznych strojach, 
ich kobiety, również w strojach średniowiecznych, prezentowały 
rękodzieło. Była kuźnia, chętni mogli próbować strzelania z łuku.

                                   Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 30.08.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

18.07-30.09  Wystawa „Modelarski świat marzeń”, Muzeum  
	 	 		 	 	 Ustrońskie
3.09 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, seans filmu: „Na noże", 
      Górna	Stacja	KL	Poniwiec	Mała	Czantoria
3.09 godz. 14.00 Festyn sportowy KS Nierodzim, „Olszynka”	 ul.	 
	 	 		 	 	 Kreta,	szczegóły	obok
3.09 godz. 16.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS Unia 
      Turza Śląska, stadion	Kuźni
5.09  godz. 8.00  Wycieczka do Nydku i Bystrzycy, zbiórka	 pod	 
	 	 		 	 	 Muzeum	Ustrońskim,	szczegóły	str.	2	
6.09  godz. 17.00 Spotkanie mieszkańców Hermanic,	pod	wiatą	za 
	 	 		 	 	 kościołem	OO.	Dominikanów	przy	ul.	Dominikań- 
	 	 		 	 	 skiej	14
7.09 godz. 17.00 Wernisaż wystawy Anny Łęczyńskiej pt. Wood  
      You Like, Czytelnia	Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	 
	 	 		 	 	 w	Ustroniu
9.09 godz. 15.00 Spacer architektoniczny po dzielnicy Zawodzie 
      z Mateuszem Bieleszem,	szczegóły	str.	3
10.09 godz. 9-12 Charytatywny Bieg im. Apostoła Pawła,	Bulwary	 
	 	 		 	 	 nad	Wisłą
10.09 godz. 15.00 Rozpoczęcie Jubileuszu 25 lat Ewangelickiego 
      Stowarzyszenia Maria-Marta, szczegóły	str.2	
11.09  godz. 13.00 24. Rodzinny Rajd Rowerowy, szczegóły	str.3
21.09 godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Anną Cymer, Czytelnia 
	 	 		 	 	 Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	w	Ustroniu
23.09 godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Marcinem Wojdakiem,  
      sala	kinowa	w	sanatorium	Równica
25.09 godz. 9-13 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko	miejskie
  

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

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
3.09 Centrum  ul. Daszyńskiego 8   33 854-57-76
4.09 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.

Nowa dyscyplina.                                                    Fot. M. Niemiec
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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

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) Reprezentacyjny budynek w Ustroniu,  
8) zebranie u burmistrza, 9) pośród szlachcianek, 10) w niej 
papuga, 12) różne przedmioty, 14) tłusty dodatek do potrawy, 
15) w kuchence gazowej, 16) polski producent sprzętu rtv,  
19) nie opływa w luksusy, 22) rodzaj chusty na szyi, 23) kuzyn 
motocykla, 24) peryferyjna dzielnica Cieszyna.
PIONOWO: 2) wspólny posiłek chrześcijan, 3) kiedyś pod la-
tarnią pracowała, 4) nie jeden przy drodze, 5) oddział tatarskich 
wojowników, 6) prelegent-wykładowca, 7) grupa śpiewacza, 
11) kuzynka oranżady, 13) coś niecodziennego, 17) dwana-
ście sztuk, 18) koń czystej krwi, 20) na kartce kalendarza,  
21) potężny u atlety.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 9 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 33

DNI USTRONIA

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:* Urszula Furman z Ustronia, 
ul. Daszyńskiego. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2006 r.                         Fot. M. Niemiec

EMERYTURA DLA DŻEKIRGO
Dżeki to pies przewodnik, który spędza emeryturę w Stowa-

rzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „AS”. Zaliczył wizytę w Salonie 
4 Łapy gdzie zażył kąpieli z czego bardzo był zadowolony. Su-
szenie odbyło się na leżąco, bo długie stanie bardzo go męczy. 
Dżeki przeszedł kontrolne badania, podczas których spokojnie 
trzymał łapkę przy pobieraniu krwi. Wyniki są dobre. Najbardziej 
dokucza mu ból stawów, lekarz zalecił kurację lekiem „Librela”, 
mogącym ograniczyć ból związany z chorobą zwyrodnieniową 
stawów. Lek nie jest tani i dlatego działacze Stowarzyszenia 
„AS” zwracają się o pomoc w zakupie tego leku. Będą cieszyć 
się z każdej wpłaconej złotówki. 

Dżeki jest fantastycznym psem i zasługuje na godną starość. 
Nr konta: 22 8129 0004 2001 0016 0847 0001 z dopiskiem: 
„Dżeki”.                                                                             (AC)
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Numer zamknięto: 29.08.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 5.09.2022 r.

1 LKS Unia Turza Śląska 9 9:3
2 TS Podbeskidzie II BB S.A. 8 8:2
3 KS Polonia Łaziska Górne 8 4:0
4 MRKS Czechowice-Dziedzice 7 4:2
5 KS ROW 1964 Rybnik 6 7:5
6 KP GKS II Tychy S.A. 6 4:3
7 LKS Błyskawica Drogomyśl 6 2:1
8 Unia Racibórz Sp. z o.o. 6 8:8
9 GKS Gwarek Ornontowice 6 10:11
10 LKS Decor Bełk 5 6:6
11 LKS Czaniec 4 5:6
12 LKS Orzeł Łękawica 4 5:9
13 KS Spójnia Landek 3 9:8
14 MKS Lędziny 3 5:10
15 KS Kuźnia Ustroń 1 3:8
16 LKS Drzewiarz Jasienica 0 5:12

IV Liga (Śląsk - grupa II)

 KS Kuźnia Ustroń - GKS Gwarek Ornontowice - 1:5

WYSOKA PORAŻKA

Takiej pozycji Kuźni Ustroń w ta-
beli kibice się nie spodziewali. Ledwo 
ochłonęli po porażce z Tempem Puńców 
w Pucharze Polski, a tu znów przegra-
na i to na własnym boisku. To przykre 

wydarzenie miało miejsce w środę 24 
sierpnia. Padają pytania o przyczyny 
i odpowiedź właściwie tylko jedna - 
niezgranie drużyny. Nie było się kiedy 
zgrać, bo trener Ryszard Kłusek prowadzi 

IV LIGA

USTROŃSKI 
KADROWICZ

Ignacy Jaworski w akcji.                                            Fot. K. Medwid

W pierwszych dniach sierpnia w Czarnogórze rozpoczęły 
się Mistrzostwa Europy do lat 18 w piłce ręcznej mężczyzn,  
w których udział wzięło szesnaście najlepszych reprezentacji 
naszego kontynentu. Mistrzostwa te były szczególne i wyjąt-
kowe, bowiem wśród powołanych do naszej kadry znalazł 
się zawodnik i wychowanek MKS-u Ustroń – Ignacy Jaworski.

Polacy pierwszy mecz turnieju zagrali z Islandczykami  
i niestety na otwarcie przegrali zdecydowanie, bowiem aż 38:25.  
W kolejnym spotkaniu nasi rodacy pokazali się z o niebo lepszej 
strony i wraz z rówieśnikami z Niemiec stworzyli niezwykle 
emocjonujące widowisko. Niestety, w końcowym rozrachunku 
lepsi o cztery bramki byli nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy 
(29:33). W trzecim meczu naszym rywalem byli Węgrzy i pomi-
mo dobrej gry z dwubramkowej wygranej cieszyli się Madziarze 
(32:34). Czwartym przeciwnikiem na tych Mistrzostwach byli 
Włosi i dopiero w tym spotkaniu nasi rodacy dopięli swego, przez 
co mogli się cieszyć z dwubramkowego zwycięstwa (31:29). 
Kolejnym oponentem byli gospodarze, którzy wykorzystali 
atut własnej hali oraz doping swoich kibiców i wygrali 30:27.  
W przedostatnim meczu turnieju Polacy po raz drugi z rzędu 
przegrali trzema bramkami, uznając tym razem wyższość Serbów 
(30:33). W meczu o piętnaste miejsce na tych Mistrzostwach nasi 
rodacy ponownie zagrali z Włochami i po raz drugi mogli fetować 
wygraną (39:34). Warto podkreślić, że Ignacy Jaworski wystąpił 
we wszystkich spotkaniach.                         Arkadiusz Czapek

Kuźników dopiero od lipca, a w czasie 
przerwy w rozgrywkach ligowych do-
szło w drużynie do niemałej rewolucji. 
Odeszli piłkarze, którzy zasłużyli się 
w poprzednich sezonach, jest nowy na-
rybek, ale potrzeba jeszcze czasu, żeby 
drużyna zaczęła działać jak dobrze na-
oliwiony mechanizm. 

W meczu z Gwarkiem Ornontowice 
zagrali: 12. Skocz, 21. Gawlas (7. Bujok 
46’), 11. Essama, 8. Gawlak (17. Wania 
34’), 19. Pala (24. Tarasz 60’), 15. Ligocki, 
5. Jaworski (20. Grzybek 80’), 9. Fiedor, 
99. Pietraczyk, 10. Donavan, 14. Joao, 
(16. Zeman 70’). Bramkę dla Kuźni w 2 
minucie strzelił Essama.                   (mn)

Fot. J. Pustelnik


