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PRÓG PANDORY

Czekając na Igę.  

Radość i rozgoryczenie przeplatały się 
ze sobą podczas zebrania mieszkańców 
Hermanic. Powstanie upragnione skrzy-
żowanie na dwupasmówce, ale organiza-
cja ruchy drogowego przy Starej Kolonii 
wielu przysporzy nie lada kłopotów.  
                                    Więcej na str. 8

XXIV Rodzinny Rajd Rowerowy wystartował na str. 10 i 11.                                    Fot M. Niemiec

Poprosiliśmy Jarka o relację z Nowego 
Jorku. Dodajmy, że Jarek Paszek jest ki-
bicem i patriotą, więc stara się bywać na 
wydarzeniach sportowych, w których biorą 
udział Polacy. Oto, co nam opowiedział:

– W 2017 roku oglądałem na żywo grę 
finałową Agnieszki Radwańskiej w turnieju 
WTA Connecticut Open, poprzedzającym 
US Open. Wtedy nasza rodaczka wygrała 
turniej, pokonując w finale Eline Svitoline. 
– Powiedziałem sobie, że jak Iga dojdzie 
do finału, to postaram się być i dotrzyma-
łem danego sobie słowa. Dla mnie był to 
pierwszy raz na US Open. Cały kompleks 
robi niesamowite wrażenie. Wszystko 
podporządkowane pod to jedno wielkie 

święto tenisa. W Stanach tenis to sport 
elitarny i na turnieje przybywa, nazwijmy 
to, amerykańska śmietanka towarzyska, 
co było widać w alejkach kompleksu te-
nisowego Flushing Meadows (oficjalnie 
USTA Billie Jean King National Tennis 
Center in Flushing). Elita przychodzi nie 
tylko oglądać mecz, ale też pokazać się. 
Oczywiście było też sporo normalnych 
pasjonatów tenisa, a że w finale grała Iga, 
zjawiła się poubierana na biało-czerwono 
kilkuset osobowa grupa Polaków. 

Bilet kupiłem w odsprzedaży za 270 
dolarów. Cena w przedsprzedaży to 
220 oczywiście za miejsce w górnych  

CHŁOPAK Z HERMANIC 
NA US OPEN

Jeśli zależy nam na szczegółach technicznych, sport lepiej oglądać na ekranie 
telewizora, ale jeśli ważniejsze są dla nas emocje, to nie ma nic lepszego od ob-
serwowania rywalizacji na żywo. Historyczne wydarzenie, jakim była wygrana Igi 
Świątek w US Open, siłą rzeczy oglądaliśmy w domach, ale nie wszyscy. Jarosław 
Paszek siedział na trybunach USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing 
i podziwiał grę polskiej tenisistki na żywo. 

CO DLA 
MIESZKAŃCÓW?
Mieszkańcy Zawodzia spotkali się  
w poniedziałek w Sali Sesyjnej Urzędu 
Miasta, aby wraz z burmistrzem Prze-
mysławem Korczem i przewodniczącym 
RM Marcinem Janikiem dyskutować 
o przyszłości swojej dzielnicy. Ta ma 
przynieść ogromne zmiany nie tylko dla 
samego Zawodzia, ale także dla całego 
Ustronia. Planowana rozbudowa Uzdro-
wiska Ustroń ma po raz kolejny stać się 
kamieniem milowym rozwoju miasta.    
                                     Więcej na str. 9
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Druga edycja imprezy Yass! 
Festival w Cieszynie, zorga-
nizowany na terenie Browaru 
Zamkowego, zgromadził licz-
ną widownię. Festiwal zain-
augurował weteran polskiego 
rocka Wojciech Waglewski  
z zespołem Voo Voo. Koncerto-
wał też popularny teraz Ralph 
Kamiński. 

W miniony weekend dobiegł 
końca serial dożynkowy. Jako 
ostatni plony świętowali miesz-
kańcy gmin Chybie i Istebna. 
Nie zabrakło tradycyjnego ko-
rowodu, obrzędu dożynkowego 
i potraw kuchni regionalnej.  
Z pogodą nie było najgorzej. 

Biała i Czarna Wisełka, Cza-
deczka i Krężelka, Olza, Bren-
nica i Leśnica – to górskie po-
toki i rzeki płynące w naszym 
regionie.  

Pięć projektów walczy o głosy 
poparcia w budżecie obywatel-
skim w Cieszynie. Są to: „Złota 
rączka dla seniora”, „Murale 
po cieszyńsku”, „Całoroczny 
fortepian na Wzgórzu Zamko-
wym”, „Renowacja zabytko-

W I połowie XI wieku po 
wschodniej stronie Cieszyna 
zaczęło rozwijać się podgrodzie, 
które dało początek później-
szemu miastu. W tym czasie 
wzniesiono pierwszą murowaną 
budowlę – kaplicę św. Mikoła-
ja. Obecnie popularna rotunda 
stanowi atrakcję turystyczną na 
Górze Zamkowej, ale dalej też 
służy również celom sakralnym.

Swego czasu w zbiorach Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego od-
naleziono oryginalny bilet na 
cieszyński tramwaj. Szynowy 
pojazd, przypomnijmy, kurso-
wał w nadolziańskim grodzie 
po obu stronach Olzy, w latach 
1911-1921. Różowy bilet na 
„jedną jazdę bez przesiadki” 
kosztował 14 halerzy.       (nik)

to i owo
z 

okolicy

wego krucyfiksu na placu Św. 
Krzyża”, „Siatkówka plażowa 
w Krasnej”. 

Wiadukt kolejowy w Wiśle 
Głębcach oddano do użytku  
w 1933 roku. Budowa w trud-
nym górskim terenie trwała 3 
lata. Wiadukt ma 120 m dłu-
gości i 7 łukowych przęseł. Naj-
większe z nich są wysokie na 25 
m. Konstrukcja ma prawie 90 lat 
i ciągle jest użytkowana. Ostat-
nio wiadukt odnowiono.  

W skateparku na terenie Sko-
czowa można korzystać z wielu 
ciekawych urządzeń. Do dys-
pozycji amatorów ewolucji jest 
m.in. quarter pipe, czyli dodatek 
do minirampy, który służy do 
skoków i ślizgów. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

U W A G A !
PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY 

NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku uiszczenia trzeciej raty za posiadanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności trzeciej raty 
upływa 30 września 2022 r. Płatności należy dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: 

ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  
60 1050 1070 1000 0001  0102  5211  

Jeżeli kupujecie bilety poprzez aplikacje mobilne mamy dla 
Was dobrą wiadomość. Od 22 sierpnia Koleje Śląskie ruszyły ze 
sprzedażą biletów w aplikacji KOLEO! 

W KOLEO dostępna jest pełna oferta Kolei Śląskich – za-
równo bilety jednorazowe, jak i miesięczne, na rower, bagaż 
czy psa. Bilety można kupić w aplikacji KOLEO na urządzenia  
z systemami Android, Huawei Apple iOS lub za pośrednictwem 
platformy koleo.pl. 

Dla mieszkańców województwa śląskiego KOLEO wspólnie 
z Kolejami Śląskimi uruchomiło specjalną, bardzo atrakcyjną 
promocję! Do końca września 2022 każdy nowy użytkownik 
KOLEO, który będzie chciał skorzystać z możliwości zakupu 
biletu KŚ w aplikacji, dostanie 10 zł rabatu po wpisaniu kodu 
promocyjnego podczas płatności! 

Kod rabatowy dla czytelników USTRONKS10

*  *  *

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń 
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru  Przewodniczącego Zarządu 
i pozostałych członków Zarządu Osiedla Zawodzie

Zgodnie z §9 ust.1 Statutu dla Osiedla Zawodzie stanowiącego załącznik 
do uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/191/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. 
w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że  
w dniu 19 września 2022 roku, o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miasta Ustroń przy ul. Rynek 1 odbędzie się Ogólne Zebra-
nie Mieszkańców Osiedla Zawodzie na którym przeprowadzony 
zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków 
Zarządu Osiedla Zawodzie.

Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają 
się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków 
Zarządu, zgodnie z §8 ust. 6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 
3% mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania.

Zgodnie z §8 ust. 7 w przypadku braku kworum, o którym mowa 
w ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II terminie, 
tj. w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej go-
dziny pierwszego terminu, przy czym, aby zebranie w II terminie 
było ważne, wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla 
posiadających prawo wybierania w liczbie 3% pomniejszonej  
o 20%. W przypadku, gdy liczba ta nie będzie liczbą całkowitą, 
zaokrągla się ją w górę do pełnej liczby.

Osiedle Zawodzie obejmuje ulice: Armii Krajowej, Belwederską, 
Gościradowiec, dr Michała Grażyńskiego nr 12, 27, 31, Kamieniec 
od nr 1 do nr 8, Kuźniczą  od nr 6, Leczniczą, Liściastą, Leśną od 
nr 1 do nr 7,  Nadrzeczną, Okólną,  Radosną,  Sanatoryjną, Skalica,  
Solidarności, Szpitalną, Wojska Polskiego, Uzdrowiskową,  Uboczną,  
Zdrojową,  Źródlaną.

                    Burmistrz Miasta
     Przemysław Korcz

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Do dnia 16 września 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.
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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

37/2022/1/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:
Wojciech Jarco lat 66 ul. Lipowska
Wiesława Buczek lat 64 ul. Jaśminowa
Andrzej Kozik lat 47 ul. Daszyńskiego
Jerzy Mierzejewski lat 75 ul. Lipowa

*   *   *

*   *   *

83. ROCZNICA SPALENIA SYNAGOGI 
W imieniu Instytutu Śląska Cieszyńskiego zapraszam na wy-

darzenie upamiętniające lokalną społeczność żydowską oraz 83. 
rocznicę spalenia Synagogi w Ustroniu. Uroczystości odbędą się 
w czwartek, 15 września o godz. 17.00 przy Pomniku Synagogi na 
ul. Ogrodowej 10. Program wydarzenia obejmuje przemówienia 
organizatorów, Apel Pamięci (odczytanie nazwisk ustrońskich 
ofiar Holocaustu), składanie kwiatów, ekumeniczne modlitwy 
duchownych i przedstawicieli związków wyznaniowych oraz 
program artystyczny. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął 
Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP.          Christian Jaworski,

                                  prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego

Serdeczne podziękowania 
za złożone kwiaty 

i udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Józefa Nowaka
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom, 

Czytelni Katolickiej, prowadzącemu ceremonię 
pogrzebową ks. Antoniemu Sapocie,

ks. Rafałowi Dendysowi,
burmistrzowi i pracownikom urzędu miasta Ustroń

oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa 

Rodzina
Składamy również podziękowania za zamówione Msze św.

37/2022/1/N

ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW: 
NIERODZIM 

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką zapra-
sza wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbę-
dzie się w piątek 23 września o godz. 17.00 w budynku SP – 6.

Tematem zebrania będą wnioski do budżetu Miasta Ustroń na 
2023 rok.

LIPOWIEC
Zarząd Osiedla Lipowiec wraz z radnymi  dzielnicy  zaprasza 

mieszkańców na zebranie, którego głównym tematem będą 
propozycje do budżetu Miasta Ustroń na rok 2023. Spotka-
nie odbędzie się 26 września (poniedziałek) o godz. 18.00  
w sali OSP Lipowiec.

POLANA
Zarząd Osiedla Polana wraz z radnym Damianem Ryszawy, 

zaprasza wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które 
odbędzie się we wtorek 27 września o godzinie 17.00 w świet-
licy Szkoły Podstawowej Nr 3 z oddziałami przedszkolnymi  
w Ustroniu Polanie. Głównym tematem zebrania będą wnioski do 
budżetu Miasta Ustroń na 2023 rok, ale również sprawy bieżące 
dzielnicy oraz propozycje projektów inwestycyjnych dotyczących 
zdegradowanej dzielnicy Polana. 

USTROŃ DOLNY 
Radni  Mirosław Szuba i Dariusz Śleziona zapraszają wszyst-

kich mieszkańców dzielnicy Ustroń Dolny na spotkanie, które 
odbędzie się 28 września o godzinie 16.00 w Miejskim Domu 
Kultury „Prażakówka” w sali nr 15.

 PONIWIEC
Zarząd Osiedla Poniwiec zaprasza mieszkańców na  zebranie,  

którego głównym  tematem będą propozycje do Budżetu Miasta 
Ustroń na rok 2023. Spotkanie  odbędzie się 6 października  
o godz. 17.00 w Nadleśnictwie Ustroń.                                                              

IV ŚWIĘTO DYNI I JARZĘBINY
Kolej Linowa Czantoria zaprasza w dniach 17-18 września na 

IV święto dyni i jarzębiny.
W programie:  17 września
11.00-14.00 Warsztaty plastyczne – łapacze snów
11.00-14.00 Jesienne pierniki – warsztaty dekorowania 

  pierników dla dzieci
11.00-15.00 Kiermasz Twórców Regionalnych
  18 września
11.00-14.00 Warsztaty plastyczne – papierowe dynie
11.00-14.00 Jesienne pierniki – warsztaty dekorowania  

  pierników dla dzieci
11.00-15.00 Kiermasz Twórców Regionalnych
Ponadto: jesienne menu z dynią w roli gównej.

SPRZĄTANIE POLANY
17 września o godz. 9.00 w ramach World Cleanup 2022 od-

będzie się sprzątanie Polany i Jaszowca. Zbiórka przy budynku 
SP-3 ul. Polańska 25. Organizatorzy zapewniają worki na śmieci 
oraz rękawice robocze. W razie niepogody prosi sie o zabranie 
ubrań przeciwdeszczowych.
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Byli to m.in.: zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego ks. biskup 
Jerzy Samiec, prezes Diakonii Polskiej 
ks. biskup Ryszard Bogusz, zwierzch-
nik Diecezji Cieszyńskiej ks. biskup 
dr Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji 
Katowickiej ks. biskup Marian Niemiec, 
Naczelny Kapelan Wojskowy ks. biskup 
Marcin Makula, ks. radca Waldemar 
Szajthauer, dyrektor Diakonii Polskiej 
Wanda Falk, dyrektor Diakoni Cieszyń-
skiej ks. radca Marek Londzin, starosta 
cieszyński Mieczysław Szczurek, prze-
wodniczący Rady Powiatu Stanisław 
Kubicius, burmistrz Ustronia Przemysław 
Korcz, przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń i kurator parafii ewangelickiej 
Marcin Janik, wójt Goleszowa Sylwia 
Cieślar, proboszcz parafii ewangelickiej 
ks. Dariusz Lerch, prezes Fundacji „In-
tegracja” Ewa Pawłowska, radni powiatu 

i miasta oraz liczni sponsorzy, działacze  
i wolontariusze. 

Było to perfekcyjnie przemyślane 
przedsięwzięcie z przebogatym progra-
mem ideowym i artystycznym, w którym 
starano się uhonorować ogół związanych 
z działalnością stowarzyszenia – jubi-
latki. Podczas całej uroczystości, którą 
prowadzili  Radosław Kremzer i Mariusz 
Pasterny, wyświetlano film obrazujący 
różnorodną działalność. Po dokonaniu 
prezentacji oficjalnych gości prowadzący 
przypomnieli, że Maria-Marta została 
założona przez ks. radcę Piotra Wowrego 
i pastorową Karinę Wowry na początku 
1998 r., gdyż ksiądz odwiedzając osoby 
wymagające troski i opieki zauważył 
ich samotność i izolację. I tak zrodził 
się pomysł systematycznych spotkań, 
a wspólnie spędzony czas zaowocował 
przyjaźnią, niezapomnianymi wyciecz-

kami i zajęciami, w trakcie których wiele 
osób dostrzegło swoje talenty i miało 
szanse je rozwinąć. Liczne grono opieku-
nów i przyjaciół stanowi wielki potencjał 
związany z ich doświadczeniem i wiedzą, 
którą warto się dzielić. W grudniu 2001 r. 
ta coraz bardziej zżyta i prężnie działająca 
grupa zaczęła działać jako Ewangelickie 
Stowarzyszenie Maria-Marta. 

Na wstępie jubileuszowego spotkania 
głos zabrała prezes Stowarzyszenia Karina 
Wowry, która powiedziała m.in: „Ustroń 
stał się naszym domem. Miejscem, gdzie 
możemy się rozwijać i spełniać nasze 
marzenia. (…) Zawsze wspólnym mia-
nownikiem dla tych wszystkich chwil 
była wspólnota. Zarówno osoby z nie-
pełnosprawnością, jak opiekunowie, czy 
wolontariusze dając z siebie wszystko, 
jednocześnie czerpią ciepło i dobro od 
drugiej osoby. Dlatego też nie moglibyśmy 
obchodzić takiego jubileuszu inaczej, 
niż wszyscy razem. Mówi się, że miarą 
człowieka są jego czyny, to znaczy, że 
zgromadziliśmy w amfiteatrze wielkich 
ludzi. Wielkich za sprawą tego co robią  

Taniec burmistrza ze śpiewaczką przed zgromadzonym na uroczystości audytorium.  
                                                                                                                   Fot. L. Szkaradnik

Przedstawiciele instytucji i prywatni sponsorzy, którym podziękowała Karina Wowry za 
bezinteresowne i wieloletnie wsparcie działalności Stowarzyszenia. Przemawia starosta 
cieszyński.                                                                                                Fot. L. Szkaradnik

i za sprawą swojej postawy wobec dru-
giego człowieka”. 

Potem nastąpiła modlitwa ks. biskupa 
Jerzego Samca, który stwierdził: „To co 
zrobiła pastorowa i ks. Wowry zakładając 
stowarzyszenie to jest coś niezwykłe-
go, wielkiego. (…) To Stowarzyszenie 
naprawdę działa i konkretnie pomaga 
wszystkim, którzy tej pomocy potrze-
bują. Dziękuję za wszystko w imieniu 
własnym, ale też w imieniu Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego za to, że 
zwróciliście uwagę, iż oprócz tych, którzy 
są aktywni i zdrowi, są także ci, którym 
jest trudniej. Wam wszystkim, którzy tu 
jesteście dziękuję”.  

Po przemówieniach wystąpił zespół Pa-
stores wraz z przyjaciółmi, który wykonał 
wiele wzruszających pieśni religijnych, 
stanowiących świadectwo wiary i uwiel-
bienie Boga. Następnie główna organi-
zatorka od początku zaangażowana w tę 

Ks. radca Piotr Wowry na kadrze z filmu do-
kumentalnego o działalności ES „Maria Mar-
ta”, prezentowanego podczas jubileuszu.   
                                       Fot. L. Szkaradnik

ĆWIERĆ WIEKU 
ZAANGAŻOWANIA „MARII-MARTY”

W słoneczne popołudnie, 10 września miała miejsce przepiękna uroczystość 
25-lecia zasłużonej dla regionu organizacji charytatywnej Ewangelickie Stowarzy-
szenie „Maria-Marta” w Ustroniu, toteż amfiteatr wypełniła plejada całym sercem 
oddanych temu szczytnemu dziełu osobowości.
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Już od 10 września ponownie 
zapraszamy na 

BADANIA LABORATORYJNE
 W SOBOTY 

LABORATORIUM W USTRONIU 
UL. STAWOWA 2A

Pobieranie materiału: 8.00-10.00
Laboratorium czynne: 8.00-12.00

L A B O R AT O R I U M

www.med-lab-suchanek.pl

WRACAMY W SOBOTY!
37/2022/2/R

chwalebną działalność, Karina Wowry 
podziękowała wolontariuszom za zaan-
gażowanie i bezinteresowną pomoc oraz 
pracę i czas poświęcony na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Wyróżnieni  zostali: 
Krystyna Chwastek, Janina Pilch, Urszula 
Wiencek, Danuta Pilch, Katarzyna Gluza, 
Robert Greń, Mariusz Pasterny, Halina 
Bąk i Anna Kobiela.

Znakomitym clou  programu był występ 
zespołu Duo Performance, czyli żywioło-
wych artystów Moniki Biederman-Pers 
(sopran) i Piotra Karzełka (baryton), 
którzy zawładnęli sceną i oczarowali 
widownię światowymi szlagierami. 

Potem prezes podziękowała instytucjom 
i prywatnym sponsorom za bezinteresow-
ne i wieloletnie wsparcie działalności 
stowarzyszenia. Podziękowania otrzy-
mali: Diakonia Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP, Parafia Ewange-
licko-Augsburska w Ustroniu, Miasto 
Ustroń, Starostwo Powiatowe Cieszyn, 
Jas-Drop sp.j., Ustronianka sp. z o.o. 
Następnie zostały wręczone Dyplomy 
Honorowego i Dyplomy Wspierającego 
Członka Ewangelickiego Stowarzyszenia 
Maria-Marta. Otrzymały je osoby, które 
w sposób szczególny wyróżniły się na 
polu współpracy, intensywnie wspierały 
działania stowarzyszenia, a były to: Wan-
da Falk, Przemysław Korcz, Ewa i Adrian 
Jaschkowitz, ks. Tadeusz i Halina Makulo-
wie, Marcin Janik, ks. Dariusz Lerch, Ewa 
Pawłowska, lek. med. Ewa Śliwka, ks. 
radca Marek Londzin, Bronisław Szturc, 
Dariusz Gierdal i Regina Bogaczyk.

W międzyczasie można było skorzystać 
z poczęstunku, a przy stoisku była również 
możliwość wpłacenia datków na działal-
ność organizacji.

Ostatnim akcentem muzycznym był wy-
stęp znanej artystki Beaty Bednarz, której 
religijne pieśni opatrzone sugestywnym 
komentarzem i świadectwem wiary były 
znakomitym podsumowaniem pięknej 
uroczystości, dedykowanej wszystkim 
zaangażowanym w pomoc i wsparcie 
potrzebującym. Obchody jubileuszowe 
w amfiteatrze zakończył modlitwą i bło-
gosławieństwem ks. biskup dr Adrian 
Korczago. 

Ważnym elementem uroczystości było 
niedzielne nabożeństwo w kościele ap. 
Jakuba Starszego z udziałem władz po-
wiatu i miasta, które prowadził proboszcz 
ks. Dariusz Lerch, a kazanie wygłosił ks. 
Ryszard Bogusz, zaś oprawę muzyczną 
zapewniły Justyna Gazda grą na orga-
nach, skrzypaczka Marlena Janik oraz 
wokalistka Estera Tomaszko. Ks. Bogusz 
nawiązując do jubileuszu zaznaczył „25 
lat to nie jest długi czas w dziejach parafii, 
ale ten czas był wypełniony przez Was 
miłością do tych którzy najbardziej tej 
miłości potrzebują. To bardzo szczytny 
cel, który od lat realizujecie. (…) Życzę 
Wam dalszego urzeczywistniania nauki 
Jezusa Chrystusa o wartościach szczerej 
miłości i miłosierdzia wobec tych, którzy 
na to oczekują. Niech łaskawy Bóg bło-
gosławi Waszej służbie wobec bliźniego, 
aby kolejne lata przyniosły obfite owoce 
miłosierdzia”.            Lidia Szkaradnik

11 września o godz. 11.00 w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Li-
powcu odbyła się Msza św. Dziękczynna 
za tegoroczne plony ziemi oraz w intencji 
wszystkich rolników parafii i ich rodzin, 
którą odprawił proboszcz ks. Marian Ku-
lik. Ozdobą ołtarza było dzieło 94-letniej 
mieszkanki Lipowca Marii Marianek, któ-
ra jest najstarszą członkinią tamtejszego 
Koła Gospodyń Wiejskich i specjalistką 
od rękodzieła, także z użyciem surowców 
wtórnych. 

W najbliższą niedzielę w lipowskiej 
parafii odpust z mszą św. w intencji para-
fian o godz. 11. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ustroniu Lipowcu sprzedawać będzie 
kołacze odpustowe w sobotę w godz. od 
16.00 do 18.00 przed kościołem. 

KOŁACZE NA 
ODPUST OD KGW

Fot. H. Chrapek                                                               

EKOSŁUPKI

Ekosłupki monitorują na bieżąco stan 
powietrza. O tym, czy jest czyste, czy 
nie, informują kolory na ich szczycie. 

Przed szkołą podstawową w Niero-
dzimiu, w Lipowcu, w Polanie, przed 
Dwójką i Jedynką oraz przed „Praża-
kówką” stanęły Ekosłupki. Nie wszyscy 
je zauważyli, a jeśli nawet, to większość 
nie wie, do czego służą. 

Kolory zmieniają się w zależności od 
jakości powietrza. Gdy lampka słupka 
świeci na zielono, możemy oddychać 
pełną piersią. W miarę pogarszania się 
jakości powietrza, zieleń może zmienić 
się w żółć, pomarańcz i w czerwień. Bar-
wa ciemnoczerwona alarmuje o dużym  
zanieczyszczeniu. 

Ekosłupki posiadają zestaw kilku czuj-
ników, wychwytujących stężenie pyłów 
PM10, PM2.5, PM1 oraz formaldehy-
du, ale też odczytujących temperaturę, 
ciśnienie i wilgotność. Dzięki danym 
z Ekosłupków można sprawdzić na przy-
kład, jaki jest związek między ciśnieniem 
a smogiem. Można badać te zależności 
podczas lekcji biologii czy fizyki.

Do Ekosłupków stworzona jest dar-
mowa aplikacja do zainstalowania 
w telefonach komórkowych z systemem 
Android i iOS, w której można sprawdzić 
wszystkie dane. Aplikację można pobrać 
z Google Play lub App Store. Instaluje 
się sprawnie w kilkanaście sekund, a po 
jej otwarciu i wyrażeniu zgody na loka-
lizację, pokazuje nam się mapa Ustronia 
z ikonami Ekosłupków. Po dotknięciu 
ikonki wyświetla się adres i aktualne 
dane. Co więcej, mamy dostęp do historii 
i możemy prześledzić dobowe zmiany 
parametrów. Aplikacja pokazuje też dane 
ze stacji pomiarowej Inspekcji Ochrony 
Środowiska na Zawodziu. 

Decyzję o zakupie słupków podjął 
burmistrz Ustronia Przemysław Korcz 
w odpowiedzi na wspólną inicjatywę 

Ustrońskiego Alarmu Smogowego oraz 
nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi, 
którzy to zorganizowali Dzień Czystego 
Powietrza w 2020 roku.  Monika Niemiec

Fot. K. Waliczek                                                               
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Okazją taką są zawirowania na rynku 
paliw, w szczególności węgla, drewna 
opałowego lub peletu przed zbliżającym 
się sezonem grzewczym. W wyrafinowa-
ny sposób wykorzystują to oszuści, którzy 
typują osoby starsze, w szczególności 
mieszkające samotnie w domach jednoro-
dzinnych. Wówczas do nich podjeżdżaj, 
przedstawiają się, iż pochodzą ze Śląska  
i mają możliwość dowiezienia węgla, lecz 
trzeba wypłacić im zaliczkę. Wystawia-
ją „lewe” pokwitowania ostemplowane 
pieczątką np. firmy transportowej lub 
kopalnianego składu opałowego, gdzie 

Przed 20 laty, 29 września 2002 r. zmar-
ła Maria Skalicka – miłośniczka sztu-
ki, kolekcjonerka, fundatorka oddziału 
ustrońskiego Muzeum „Zbiory Marii Ska-
lickiej”.  30 września 2022 r. w Książnicy 
Cieszyńskiej odbędzie się poświęcone 
jej spotkanie, zorganizowane w ramach 
cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach 
Książnicy Cieszyńskiej”.

Maria Skalicka urodziła się w 1923 r. 
w Ustroniu. Po ukończeniu studiów eko-
nomicznych zamieszkała w Katowicach, 
z którymi związana była do końca życia 
poprzez pracę zawodową w przedsiębior-
stwach przemysłu węglowego, ale też jako 
wyróżniająca się osobowość środowiska 

kulturalnego miasta. Miłośniczka sztuki, 
ze znawstwem gromadziła kolekcję gra-
fiki, w której znalazły się dzieła twórców 
tej miary co Paweł Steller i Jan Wałach. 
Pasję bibliofilską realizowała kolekcjonu-
jąc książki i ekslibrisy, ale także działając  
w Śląskim Oddziale Towarzystwa Przy-
jaciół Książki. Zainteresowania muzycz-
ne rozwijała jako członkini Śląskiego 
Oddziału Towarzystwa im. Fryderyka 
Chopina. Pracowała w zarządzie kato-
wickiego Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Ewangelickiego oraz radzie parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. 
Przez całe życie pozostawała mocno 
związana z rodzinnym Śląskiem Cieszyń-

KSIĄŻKI, SZTUKA, MUZYKA… 
ŻYCIE I PASJE MARII SKALICKIEJ

skim, czego wyrazem pozostawała jej 
aktywność w katowickim kole Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej oraz Towarzystwie 
Miłośników Ustronia. 

Zgromadziła unikalną kolekcję o cha-
rakterze artystycznym. Jej wyróżniającą 
się część stanowił pokaźny zbiór grafik, 
ze szczególnym uwzględnieniem eksli-
brisów, których kolekcja liczyła aż 3,5 
tys. eksponatów. Osobną część zbioru 
stanowiły numizmaty w postaci meda-
li okolicznościowych i artystycznych.  
W bogatym księgozbiorze Marii Skali-
ckiej znalazły odzwierciedlenie wszystkie 
obszary jej zainteresowań – gromadziła 
publikacje o tematyce bibliologicznej, 
ekslibrisologicznej, artystycznej, mu-
zycznej, stare druki, a także cieszyniana. 
Kolekcjonowała też różnego rodzaju arte-
fakty związane ze Śląskiem Cieszyńskim, 
m.in. elementy strojów regionalnych. 

We wspomnieniach przyjaciół pozosta-
ła jako osoba o wysokiej kulturze osobi-
stej, mądra, pracowita i uporządkowa-
na, zawsze pogodna, życzliwa ludziom,  
a przy tym skromna i bezinteresowna. 
Swemu rodzinnemu miastu ofiarowała 
gromadzone latami zbiory, a także rodzin-
ny dom w Ustroniu-Brzegach, w którym 
od 1993 r. mieści się Oddział Muzeum 
Ustrońskiego pod nazwą „Zbiory Marii 
Skalickiej”. W formie stałej ekspozycji 
są w nim prezentowane ekslibrisy, grafiki, 
medale i książki z kolekcji fundatorki,  
a także zrekonstruowany pokój z wypo-
sażeniem z jej skromnego katowickiego 
mieszkania.

Część swego księgozbioru Maria Ska-
licka przekazała Książnicy Cieszyńskiej. 
W zbiorze tym na szczególną uwagę 
zasługują unikalne druki bibliofilskie. 
Są to książki szczególnie starannie wy-
dane, często w niewielkich nakładach, 
wyróżniające się artystycznymi cechami 
typograficznymi. Najbardziej efektowne 
z nich zostaną zaprezentowane podczas 
prelekcji w Książnicy Cieszyńskiej w pią-
tek 30 września o godz. 17.00. Spotkanie 
poprowadzi Małgorzata Szelong.

Maria Skalicka w Książnicy Cieszyńskiej w czasie wernisażu wystawy „W ogrodzie białego 
kruka”, prezentującej najcenniejsze druki bibliofilskie z jej zbiorów (25.02.2000 r.).

SENIORZY 
NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ

Drodzy seniorzy. Niepewna sytuacja z cenami nośników energii w naszym kraju daje 
też niestety okazję do wyłudzeń gotówki przez różnej maści oszustów. 

rzekomo pracują. Po wpłacie zaliczki 
kontakt się urywa zaś firma widoczna na 
pokwitowaniu nie istnieje.

Również pojawiły się przestępstwa 
związane z ofertą pomocy przy wypeł-
nianiu wniosków o wypłatę dodatku wę-
glowego. Jeśli przekażemy swoje dane 
osobowe, które są wymagane do wniosku 
w szczególności nr PESEL i nr naszego 
rachunku płatniczego, na który zostanie 
przelana kwota dodatku węglowego, to 
wówczas przestępca może zaciągnąć na 
nas kredyt.

W dalszym ciągu od lat zdarzają się 

naiwne oszustwa „na wnuczka” lub „na 
policjanta”. W internecie jest film po-
kazujący metody działania sprawców, 
więc nie będę opisywał. Ostatnio radio 
podało informację, że w samym tylko 
woj. podlaskim sprawcy wyłudzili w tym 
roku już 400 tysięcy złotych metodą „na 
policjanta”. Tak więc każdą otrzymaną 
informację proszę dokładnie weryfikować 
pamiętając, że policjanci nie przyjmują 
żadnych pieniędzy.

Pojawiły się także oszustwa związa-
ne z fałszywymi linkami załączonymi  
w SMS-ach. Nie wiedząc czego dotyczy 
nie należy go otwierać. Otwarcie takiego 
linku grozi zainstalowaniem fałszywego 
oprogramowania przez co oszuści też 
mogą mieć dostęp do naszego konta.

Bądźmy więc ostrożni i czujni, bowiem 
jest zasadą iż w trudnych gospodarczo 
czasach częściej nasilają się przestępstwa 
przeciwko mieniu.                                        
                                            Józef Sikora

Rada Seniorów Miasta Ustroń
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Niedawno przyszło nam pożegnać śp. 
Józefa Nowaka. Znany ustroński lekarz 
zmarł 8 sierpnia 2022 r. w wieku 81 lat. 

Był wielkim miłośnikiem historii na-
szego miasta, jego kultury i dziedzictwa. 
Pochodził z zasłużonych dla miejscowej 
społeczności rodów Nowaków i Steców. 
Za swój obowiązek uważał zachować pa-
mięć o nich, pieczołowicie dokumentując 
ich dzieje. Tak przed laty w „Pamiętniku 
Ustrońskim” tłumaczył sens i cel swej 
misji: „Czuję ogromną potrzebę trwania 
przy korzeniach, przechowywania rodzin-
nych pamiątek, opowiadania o swoich 
przodkach, których losy, podobnie jak losy 
wielu innych ustroniaków, nierozerwalnie 
wiążą się z historią tej ziemi. W ten sposób 
spuściznę tę pragnę przekazać następnym 
pokoleniom, aby pamiętali”.

Urodził się 13 marca 1941 r. w Ustro-
niu jako syn Marii z domu Stec i Józefa 
Nowaków. Jego dziadek, Jerzy Nowak, 
kotlarz w arcyksiążęcej hucie żelaza  
w Ustroniu oraz działacz narodowościo-
wy i religijny przełomu XIX i XX wieku,  
w 1888 r. znalazł się w gronie założycieli 
„Czytelni Katolickiej”. Organizacja, sku-

piona przy parafii św. Klemensa, pełniła 
ważną funkcję religijną, ale też społeczną, 
patriotyczną i kulturalną. W „Czytelni 
Katolickiej” działał również drugi dziadek 
pana Józefa, długoletni organista kościelny 
Michał Stec, a także jego ojciec, Józef No-
wak, który prawdopodobnie był jedynym 
ustroniakiem walczącym na morzu podczas 
I wojny światowej. Należy też wspomnieć 
o matce, Marii Nowak, aktywnej członkini 
Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet.

Józef Nowak był piątym z sześciorga dzie-
ci Marii i Józefa. Miał trzy starsze siostry – 
Annę, Zofię i Bronisławę oraz dwóch braci 
– starszego Kazimierza i młodszego Jana. 
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1  
w Ustroniu. Edukację kontynuował w Lice-
um Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha  
w Wiśle. Następnie pracował jako noszowy  
w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Zabrzu. 
W 1959 r. podjął studia na Wydziale Le-
karskim Śląskiej Akademii Medycznej  
w Zabrzu Rokitnicy, które ukończył  
w 1965 r., uzyskując tytuł lekarza me-
dycyny ze specjalizacją I stopnia w za-
kresie chorób wewnętrznych, a także  
w zakresie balneoklimatologii i reumato-

logii. W latach 1965-1975 był zatrudniony  
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Cieszy-
nie. Dodatkowo pełnił służbę lekarską  
w Jednostce Wojskowej nr 3128 w Ża-
rach koło Żagania i w Lędzinach przy 
Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” 
(1967-1969) oraz pracował w Poradni 
Rejonowej nr 1 w Ustroniu (1966-1977)  
i Pogotowiu Ratunkowym w Wiśle. 1 lipca 
1975 r. swą karierę zawodową związał 
ze Śląskim Szpitalem Reumatologicz-
nym w Ustroniu, gdzie w latach 1982-
2006 sprawował obowiązki ordynatora 
IV Oddziału. Wówczas dał się poznać nie 
tylko jako przełożony, ale również jako 
współorganizator sympozjów naukowo-
-szkoleniowych dla lekarzy reumatologów  
i autor artykułów z dziedziny reumatolo-
gii, m.in. „Postępowanie farmakologiczne  
w łuszczycy stawowej” (1985) i „Suro-
wiczoujemne zapalenie stawów” (1993). 
Był ponadto kierownikiem specjalizacji 
czterech lekarzy. W międzyczasie peł-
nił także dyżury w ustrońskich domach 
wczasowo-leczniczych – „Rafamet”/
„Malwa” (1977-1982) i „Róża” (1996-
1999) oraz prowadził zajęcia dydaktyczne 
na Śląskim Uniwersytecie Medycznym 
w Katowicach (1986-1987). Z dniem  
1 września 1980 r. Minister Zdrowia  
i Opieki Społecznej zlecił Józefowi No-
wakowi wykonywanie obowiązków wo-
jewódzkiego specjalisty w dziedzinie bal-
neoklimatologii i medycyny fizykalnej na 
terenie województwa katowickiego, które 
w głównej mierze dotyczyły sprawowania 
specjalistycznego nadzoru nad zakłada-
mi i gabinetami fizykoterapii. Na tymże 
stanowisku pracował do końca 1982 r.  
W 1989 r. został odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi. 

W 1969 r. Józef Nowak zawarł związek 
małżeński z Narcyzą z domu Olesek.  
Z małżeństwa tego urodziły się dzieci – 
Tomasz, Monika i Aleksandra. Był również 
dziadkiem i pradziadkiem.

Działał w Stowarzyszeniu „Czytelnia 
Katolicka” w Ustroniu. Należał także 
do Polskiego Towarzystwa Balneologii  
i Medycyny Fizykalnej oraz do Polskiego 
Towarzystwa Reumatologicznego.

Msza św. pogrzebowa odbyła się  
6 września 2022 r. w kościele katolickim 
św. Klemensa w Ustroniu, a przewodniczy-
li jej księża – Antoni Sapota i Rafał Dendys.  

Józef Nowak spoczął na cmentarzu pa-
rafialnym w Ustroniu.    

                                      Bożena Kubień

POŻEGNANIE LEKARZA
JÓZEF NOWAK (1941-2022)

Lek. med. Józef Nowak 

KOMUNIKAT UTW
Rada Programowa UTW przyjmuje zapisu 

na nowy rok akademicki 2022/23. Zapisy 
przyjmowane są w czasie dyżurów wtorko-
wych tj 20 i 27 września w godz.10.00-12.00 
do następujących sekcji: język angielski gr. po-
czątkująca i zaawansowana, j.niemiecki – kon-

tynuacja, j. czeski – kontynuacja, zaj. komputerowe gr. początkująca 
i zaawansowana, joga, trening pamięci, plastyka, spotkanie z piosen-
ką, taniec liniowy, aerobik w basenie, sekcja brydżowa, sekcja sza-
chowa. Wstępny harmonogram zajęć dostępny na stronie Akademii 
Esprit w zakładce UTW, na stronie miasta oraz na tablicy ogłoszeń. 
Serdecznie zapraszamy seniorów do aktywności w naszych wyda-
rzeniach organizowanych przez UTW. Rada Programowa UTW 

TERMIN 
PŁATNOŚCI PODATKU
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż:

• termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rol-
nego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego upływa 
w dniu 15.09.2022 r., 

• termin płatności II raty podatku od środków transporto-
wych upływa w dniu 15.09.2022 r.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń  
w godz. 7.30 do 15.00 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń.
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PRÓG ZWALNIAJĄCY 
OTWORZYŁ PUSZKĘ PANDORY

 Przemysław Korcz powiedział: 
– Obiecywałem, że zajmę się proble-
mem dwupasmówki najpierw jako czło-
nek Stowarzyszenia Projekt Ustroń, a 
potem burmistrz. Wraz z innymi osobami 
dopięliśmy swego. Nasze działania oka-
zały się skuteczne. Ktoś może stwier-
dzić, że starania trwały aż cztery lata. 
Spójrzmy na to z innej strony. Inwestycja  
w Ustroniu za 13 milionów złotych nie była 
najistotniejszą do zrealizowania z punktu 
widzenia władz województwa. Stąd długo 
zwlekano z podjęciem korzystnej dla nas 
decyzji. Trzeba więc jasno powiedzieć, 
że zaistniałą sytuację możemy traktować  
w kategoriach cudu. Po raz kolejny dzię-
kuję mieszkańcom za podjęcie realnych 
działań i zdecydowane włączenie się  
w tą akcję. Podpisy zebrane przez Was  
w tej sprawie na pewno były jednym z ele-
mentów, które przyczyniły się do tego, że 
władze wojewódzkie zauważyły problem.

Dodatkowo wszystkie wjazdy zostaną 
zachowane. Nie będzie wjazdu na drogę 
prowadzącą od ul. Dominikańskiej do stacji 
benzynowej, ponieważ w obrębie skrzyżo-
wania przepisy na to nie pozwalają. Wyko-
nawca przewiduje, że w ciągu 14 miesięcy 
przebudowa całego układu komunikacyj-
nego zostanie zrealizowana. Wydaje się 
także naturalnym, że osoby odpowiedzial-
ne za inwestycje powinny skontaktować się  
z okolicznymi mieszkańcami w sprawie 
skutecznego złagodzenia niedogodności 
związanych z remontem, które niewątpli-
wie powstaną. 

Kolejnym sukcesem, o którym zostali po-
informowani uczestnicy zebrania jest otrzy-
manie prawomocnego pozwolenia na prze-
budowę ul. Folwarcznej. Projekt gotowy 
był już dużo wcześniej. Chodzi o zjazd na 
mostek i wyjazd na stację benzynową przy 
ul. Katowickiej. Władze Ustronia końcem 
sierpnia złożyły wniosek do Krajowego 

Funduszu Dróg Samorządowych o dofinan-
sowane tej inwestycji w przyszłym roku. 
Obecnie trwa oczekiwanie na pozytywną 
odpowiedź. W ten sposób realizowano już 
w mieście ul. Źródlaną, Fabryczną i trzy 
etapy ul. Szpitalnej. Szansa na otrzymanie 
tych pieniędzy jest bardzo duża.

W bieżącym roku planuje się zakończyć 
utwardzanie pobocza wzdłuż ul. Skoczow-
skiej aż do mostu przy ul. Lipowskiej. 
Prawdopodobnie od października ruszą już 
prace w tym zakresie. Są na to zarezerwo-
wane środki, a więc finalizacja inwestycji 
jest zabezpieczona. 

Następnie przystąpiono do omówie-
nia niezwykle trudnego tematu jakim 
jest organizacja ruchu na Starej Kolonii, 
ale nie tylko, bo temat zahacza również  
o nowe osiedle usytuowane obok. Wcześ-
niej burmistrz ogłosił konsultacje społeczne 
w normalnym trybie, czyli na stronach 
miasta. Wzięły w nich udział dwie osoby, 
które przedstawiły swoje uwagi. Odbyło 
się również spotkanie w urzędzie miasta  
z mieszkańcami Hermanic, zorganizowa-
ne przez zarząd osiedla. Uczestniczyło  
w nim jednak tylko kilku zainteresowanych 
sprawą. 

Pojawiły się dwa warianty rozwiązania 
dla zaistniałej sytuacji. Obydwa są ciężkie 
w realizacji. Jeden z nich jest ewidentnie 
nie do przyjęcia, ponieważ wygenerowałby 
postawienie aż stu kilkudziesięciu znaków 
drogowych na tym niewielkim obszarze, co 
jest po prostu absurdem. Drugą opcją jest 
rozmieszczenie o połowę mniej znaków. 
Trzeba to jednak zrobić. 

Głos zabrał Naczelnik Wydziału Inwe-
stycji Jarosław Urbanowicz. – Organizacja 
ruchu przy Starej Kolonii okazała się częś-
cią zadania, które zostało nam narzucone 
przez Starostwo Powiatowe, które zarządza 
ruchem i ustala znaki na drogach gmin-
nych. Zalecono nam z urzędu uporządko-
wanie ruchu na terenie całego osiedla, czyli 
począwszy od ul. Dominikańskiej do Fol-
warcznej i od Skoczowskiej do Sztwiertni. 
Całą lawinę problemów wywołał próg 
zwalniający na ul. Sztwiertni, o który 
część mieszkańców się ubiegała. W kon-
sekwencji sprawą, której nie unikniemy, to 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 
na ul. Wiśniowej, począwszy od Stellera 
aż do ul. Dominikańskiej, od której można 
będzie wjechać na osiedle. Związane jest to 
z poszukiwaniem jak najbezpieczniejszych 
rozwiązań.

Wywołało to oburzenie niektórych 
mieszkańców zebranych na spotkaniu. 
Zaznaczyli, że problemy wystąpią w mo-
mencie, gdy drogą jednokierunkową będą 
jeździły śmieciarki, firmy kurierskie czy 
budowlane ze swoim ciężkim sprzętem. 
Będzie to powodowało zatrzymanie ru-
chu pozostałych samochodów i trudności  
w objeżdżaniu całego osiedla. Dla wielu 
uciążliwym będzie codzienny dojazd do 
swojej posesji. 

Władze miasta: Stanęliśmy przed wy-
borem mniejszego zła, ponieważ decyzje 
starostwa należy wykonać i nie ma od 
nich odwołania. Podkreśliła to także radna 
Dorota Walker, która zwróciła również 
uwagę, że temat poruszany był już wielo-
krotnie natomiast mieszkańcy nie chcieli 
uczestniczyć w rozwiązaniu tego proble-
mu. Zadowolenia z całej sytuacji nie krył 
inicjator powstania progu zwalniającego. 
Uważa bowiem, że nowe rozwiązania 
komunikacyjne zdecydowanie zwiększą 
bezpieczeństwo na ulicach Hermanic.

Na zakończenie spotkania dyskutowano 
o wnioskach mieszkańców do przyszło-
rocznego budżetu miasta. Niezrealizowanie 
poprzednich postulatów spowodowało, że 
nikt nie wniósł jednak nowych pomysłów. 

                                    Mateusz Bielesz

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Osiedla, radni dzielnicy, burmistrz Przemysław 
Korcz, przewodniczący RMU Marcin Janik, a także naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Mia-
sta Jarosław Urbanowicz.                                                                                    Fot M. Bielesz

W zeszłym tygodniu w obecności burmistrza i radnych odbyło się zebranie z miesz-
kańcami Hermanic. Tradycyjnie zebrano się pod wiatą przy klasztorze dominikanów. 
Burmistrz zaczął zebranie od przekazania osobiście informacji, która w sposób szcze-
gólny uradowała mieszkańców dzielnicy Hermanic. Skrzyżowanie ulic Katowickiej 
z Dominikańską i Kozakowicką w Ustroniu zostanie przebudowane. Na tą decyzję 
ustroniacy czekali wiele lat.

Tradycyjnie pod wiatą u dominikanów toczą się dyskusje o przyszłości Hermanic.  
          Fot M. Bielesz
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Ustroński krajobraz wzbogaci się o kolejne 
niezwykłe obiekty w dzielnicy Zawodzie.        

CO DLA MIESZKAŃCÓW?

W dzielnicy Zawodzie realizowane są 
funkcje uzdrowiskowe naszego miasta, któ-
re w największym stopniu determinują roz-
wój Ustronia. Działalność przedsiębiorstwa 
Uzdrowisko Ustroń łączy się więc bezpo-
średnio z kondycją i jakością beskidzkiego 
kurortu. Stąd ciekawość mieszkańców, nie 
tylko Zawodzia, wzbudzają plany rozbu-
dowy istniejącego już dzieła architektury. 
Oklaski należą się zarządcom spółki, którzy 
uznali, że jako pierwsi o inwestycji zostaną 
poinformowani okoliczni mieszkańcy.

Spotkanie w Sali Sesyjnej Urzędu Miej-
skiego otworzyło przemówienie prezesa 
Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowe-
go Ustroń S.A. Wojciecha Budzowskiego, 
który powiedział m.in.:

– 29 września będziemy obchodzić ko-
lejne „urodziny” naszej grupy AHOP, do 
której należy spółka Uzdrowisko. Podczas 
uroczystego wydarzenia przedstawimy 
koncepcję urbanistyczno-architektoniczną 
rozbudowy o nowe cztery budynki. Bę-
dziemy  także rewitalizować należące do 
nas piramidy i sanatorium. Obiekty zyskają 
przede wszystkim podniesiony standard 
swoich wnętrz, które obecnie są często  
w złym stanie.

Następnie wywołany został Maciej Fran-
ta, architekt, wnuk Aleksandra Franty, który 
uchylił rąbka tajemnicy na temat swojej 
wizji:

– Jesteśmy już w trakcie ostatniego etapu 
przygotowania dokumentacji. Tworzymy 
już wizualizacje, które przedstawimy nie-
bawem w Ustroniu. Stale podkreślamy, 
że uzdrowisko jest symbolem Ustronia, 
a szerzej patrząc części regionu Beskidu 
Śląskiego. Jest bardzo charakterystycznym 
zespołem obiektów z olbrzymią historią, 
która jest publikowana praktycznie na ca-
łym świecie. Od początku podchodzimy do 
projektowania w dzielnicy Zawodzie z duża 
ostrożnością, tzn. chcemy zachować to co 

już jest, jednocześnie wzmacniając i popra-
wiając tą architekturę, dostosowując ją do 
czasów współczesnych. Uwarunkowania, 
które były podczas powstania kompleksu 
różnią się w znaczny sposób od obecnych. 
Trudnym zadaniem jest dla nas połączenie 
powstałych w ciągu kilkudziesięciu lat 
kolejnych obiektów, które nie korespondują 
w żaden sposób z pierwotną komplekso-
wą koncepcją dzielnicy sanatoryjnej. Nie 
ukrywam, że bardzo ciężko jest kontynu-
ować dzieło dziadka. Jest to dodatkowe 
wyzwanie. Zdradzę tylko, że postępujemy 
rozważnie, ale z drugiej strony odważnie, 
więc nikomu to nie umknie, a odbiór nie 
pozostanie obojętny. Dążymy do tego, aby 
środowisko naturalne, które w tej chwili jest 
dla większości tak ważne stało się główną 
wytyczną naszego projektu.

Halina Dzierżewicz-Rakowska zapytała 
czy powstanie Dom Zdrojowy, który już 
w projekcie Aleksandra Franty i Henryka 
Buszko miał pełnić funkcję centrum uzdro-
wiska. Wszyscy dostali zapewnienie, że 
taki obiekt jest zaprojektowany obecnie,  
a co więcej, będzie realizowany jako dru-
gi. Umiejscowiona będzie w nim m.in. 
nowa pijalnia wód. Cieszy również fakt, 
że powstanie w miejscu przeznaczonym dla 
niego już w latach 60. a więc naprzeciw-
ko obecnego Uzdrowiskowego Instytutu 
Zdrowia.

Obecni na zebraniu pytali także prezesa 
Uzdrowiska o możliwych korzyściach dla 
ustroniaków, które wynikają z działalno-
ści Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego  
w Ustroniu. Budzowski zapewnił, że od 
jakiegoś czasów tworzony jest plan wpro-
wadzenia preferencyjnych cen dla miesz-
kańców Ustronia chcących korzystać ze 
strefy spa oraz diagnostyki medycznej. 
To także znakomita informacja, ponieważ 
wiadomym jest, że w wielu miejscach takie 
rozwiązania już funkcjonują. 

W kwestii przyszłości uzdrowiska wypo-
wiedział się także burmistrz Korcz, który 
przekazał oczywiste dla wielu fakty:

– Obecna formuła lecznictwa w Ustroniu 
wyczerpuje się. Aby nasz kurort rozwijał się 
konieczna jest rozbudowa bazy Uzdrowiska 
Ustroń. Należy mieć świadomość, że taka 
firma może lokalizować swoje ośrodki  
w różnych miejscach Polski, dlatego powin-
niśmy cieszyć się, że tak potężna inwestycję 
chce realizować właśnie pod Równicą. To 
dla naszego miasta także olbrzymi zastrzyk 
finansowy, który generowany jest przez 
działalność uzdrowiskową tego przedsię-
biorstwa.

Dużo emocji wzbudził temat ul. Nad-
rzecznej. Problem zatrzymywania się 
wzdłuż niej samochodów wydaje się nie 
do rozwiązania. Polskie prawo jest tak 
zawiłe, a może po prostu beznadziejne, że 
nie można wyjść z tej sytuacji. Przykładowo 
jest to droga publiczna. Wedle przepisów 
nie można więc jej zamknąć dla ruchu, 
ponieważ ograniczałoby to do niej dostęp. 
Padła więc ciekawa propozycja, aby po pro-
stu nie kosić bulwarów z tej strony, dzięki 
czemu turyści nie będą tam przybywać. Do-
datkowo w czasach mody na dziką naturę 
w mieście, taką informację można jeszcze 
sprzedać poza granice Ustronia. 

Tragedią są także formy budynków które 
powstają przy ul. Nadrzecznej. Można 
powiedzieć, że pozwolenia na budowę do-
staję się od ręki, ponieważ powstają w tym 
miejscu obiekty zupełnie nie pasujące swoją 
formą do malowniczego kiedyś otoczenia. 
Wynika to oczywiście z braku planu prze-
strzennego, za którego stworzenie zabrała 
się na szczęście obecna Rada Miasta.

Na zakończenie przedstawiono też kon-
cepcję zarysowania takiego planu dla Za-
wodzia Dolnego, który również w tym 
miejscu pozwoliłby na uporządkowanie 
zabudowy. Jak można zauważyć brak ta-
kiego dokumentu powoduje nie tylko chaos, 
ale liczne problemy np. w komunikacji. 
Miejmy nadzieję, że takimi planami zosta-
nie objęty cały Ustroń, co pozwoli na jego 
zharmonizowany rozwój.   Mateusz Bielesz

Przybyło wielu mieszkańców Zawodzia, ale także znakomici goście. W zebraniu 
uczestniczyli Wojciech Budzowski i Adam Rybicki reprezentujący Zarząd Uzdrowi-
ska Ustroń, Maciej Franta odpowiedzialny za projekt rozbudowy oraz prof. Jerzy 
Porębski, który wspiera merytorycznie miasto w  kwestiach urbanistycznych.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano przemówień dotyczących rozbudowy uzdrowiska. 
                                                                                                                        Fot M. Bielesz
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Podczas Rajdu świeciło słońce, a umiar-
kowana temperatura sprzyjała aktywności 
na świeżym powietrzu. Jednoślady gładko 
sunęły po niedawno wyasfaltowanych 
ścieżkach rowerowych nad Wisłą. Brak 
wertepów doceniły szczególnie dzieci 
w siodełkach i przyczepkach. Niektórzy 
pierwszy raz mieli okazję sprawdzić efek-
ty realizacji wielomilionowego projektu. 
Jeden z rowerzystów powiedział, że gdy 
zobaczył nową ścieżkę rowerową, poczuł 
się zaproszony do korzystania. 

Trasa biegła lewym brzegiem rzeki 
aż do mostu w Nierodzimiu. Peleton 
przejechał przez kładkę dawnej cegiel-
ni na drugą stronę i przez las dotarł do 
Stanicy Obozowej ZHP Komendy Hufca  
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ber-
nadka. Tam posilano się charakterną 
grochówką lub łagodniejszą zupą pomi-
dorową ugotowanymi według autorskich 
przepisów Karczmy Gazdówka w Niero-
dzimiu. Na miskę pożywnej strawy trzeba 
było zasłużyć, a że przejazd na rowerach 

nie był męczący i rajdowcy mieli jeszcze 
dość sił, żeby pobiegać po lesie, dobrze 
bawili się, kompletując odciski pieczątek 
na kartach stylizowanych na PRL-owskie 
kartki na żywność. Za komplet pieczątek 
były nagrody. Najszybsi zbieracze mogli 
wybierać wyposażenie do rowerów – bido-
ny, pompki, dzwonki, pozostali otrzymali 
łakocie. Spacery po lesie na terenie stanicy 
same w sobie były przyjemnością, mimo 
że grzybów nie było. Jedna z uczestniczek 
rajdu znalazła dużego podgrzybka przy 
drodze prowadzącej do stanicy. Atrakcją 
dla dzieci był mały park linowy. 

Najstarszą uczestniczką XXIV Rodzin-
nego Rajdu Rowerowego była Cecylia 
Brachaczek, która nie miała nic przeciw-
ko temu, żeby napisać w gazecie, ile ma 
lat. Podkreśliła, że nigdy nie wstydzi się 
swoich 83 lat, jest zadowolona ze swojej 
kondycji i sprawności fizycznej. Pani Ce-
cylia urodziła się 5 września 1939 roku, 
a o jeżdżeniu na rowerze i Rodzinnych 
Rajdach powiedziała:

– Byłam na wszystkich ustrońskich 
rajdach. Już na tych początkowych by-
wałam najstarszą uczestniczką, a teraz 
to już tytuł seniorki mam w kieszeni. Na 
pierwszy rajd namówił mnie syn Zdzi-
sław Brachaczek, który pracował wtedy 
w Urzędzie Miasta, w wydziale Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystki. Razem z panią 
Grażynką Winiarską wymyślili i zorgani-
zowali rajd, a on namawiał mnie, żebym 
się zapisała, bo przecież lubię jeździć na 
rowerze. Ja się broniłam, bo myślałam, 
że jeśli ma być rodzinny, to sama nie 
mogę jechać. Wytłumaczył mi, że każdy 
może uczestniczyć. Spodobało mi się, 
jest naprawdę przyjemnie, panuje miła, 
serdeczna atmosfera. Syn mnie dopinguje, 
mówi: „Mamuś, dasz radę” albo oznajmia, 
że już mnie zapisał. Myślałam, że w tym 
roku się nie uda, bo dwa tygodnie temu 
wyszłam ze szpitala, w którym przeby-
wałam z powodu kontuzji nadgarstka, ale 
już wszystko w porządku. Po powrocie do 
domu bardzo szybko wsiadłam na rower 
i zaczęłam robić swoją codzienną trasę. 
Rower to przyjemność, ale i potrzebny 
mi środek transportu. Prawie codziennie 
robię objazd po sklepach w całym mie-
ście, żeby kupić produkty w najbardziej 
atrakcyjnych cenach. Najpierw jadę z 
Manhatanu do Biedronki, potem ulicą  
Brody na Goje i do Nierodzimia, a stamtąd 
wałem nad Wisłą na Brzegi i do domu.  
W sklepach są różne promocje, różne ceny, 
wyłapuję okazje. Rower to dobry sposób 
na zachowanie zdrowia i kondycji. Sport 
trzeba uprawiać całe życie, bez względu na 
wiek. Ruch i świeże powietrze odmładza-
ją. Dziś jak jechałam przez las, to czułam 
się jak Maja Włoszczowska. 

Najmłodszą uczestniczką XXIV Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego była Oliwia 
Jurecka, która za niedługo skończy 2 lata. 
Urodzona w listopadzie 2020 roku dziew-
czynka nie była jeszcze w stanie podzielić 
się wrażeniami z Rajdu, ale wyręczył ją 
tata Marek Jurecki, który uczestniczył  
w Rajdzie w podwójnej roli – opiekuna 
córki i druha OSP Lipowiec, zabezpie-
czającego Rajd. Druh Jurecki powiedział:

– Ustroński Rodzinny Rajd Rowerowy 

CZUŁAM SIĘ JAK
MAJA WŁOSZCZOWSKA

Start z ul. Parkowej.                                                                                    Fot. M. Niemiec

Nie w maju, a we wrześniu. Nie rano, a o godz. 13. Nie z rynku, a z amfiteatru. Było 
inaczej, ale wygrali ci, którzy nie zastanawiali się nad zmianami organizacyjnymi  
i przede wszystkim nie wystraszyli się prognoz pogody, które na niedzielę 11 wrześ-
nia wieszczyły deszcz. XXIV Rodzinny Rajd Rowerowy miał ten sam, co zawsze urok 
przygody. W gronie rodziny, przyjaciół ponad 130 ustroniaków w każdym wieku 
przejechało trasę od centrum do Lipowca i z powrotem. 

Na półmetku malowanie buzi, zaplatanie włosów i nagrody za pieczątki.
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to bardzo fajna inicjatywa, wyciąga ludzi 
z domów, pomaga się integrować, po-
znawać różne trasy w mieście. Ja jeżdżę 
na rowerze na co dzień, a odkąd mogłem 
zacząć zabierać Oliwię, podróżujemy ra-
zem. Ja na rowerze, ona w przyczepce. Nie 
wiedzieliśmy, jak córka zareaguje, gdy 
pierwszy raz włożyliśmy ją do środka, ale 
nie bała się, wręcz jej się spodobało. Miała 
wtedy 7 miesięcy. Najczęściej jeździmy  
z Lipowca do centrum i z powrotem. Żona 
nie może nam towarzyszyć, gdyż już 
niedługo przyjdzie na świat nasze drugie 
dziecko. Kiedy podrośnie, zacznie jeździć 
w przyczepce, a Oliwka przesiądzie się 
na siodełko. Odkąd położono asfalt nad 
Wisłą, jeżdżenie w przyczepce jest dla 
Oliwki na pewno przyjemniejsze.

Po przerwie rowerzyści pojechali  

z powrotem do amfiteatru, gdzie pani 
Cecylii odśpiewano „Sto lat” i wręczono 
kosz obfitości oraz bon zakupowy do 
Decathlona. Takie same prezenty otrzy-
mali rodzice najmłodszej uczestniczki. 
Najwięcej uczniów – 11 reprezentowało 
Klimatyczną Szkołę Podstawową nr 2  
i za to przyznano jej tytuł Najaktywniej-
szej Ustrońskiej Szkoły. Nagrodą był bon 
do Decathlona. Uczniów Jedynki było 
9. Jak powiedziała Barbara Niemczyk 
– naczelnik Wydziału Promocji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Ustroń, który był organizatorem wyda-
rzenia, wprowadzenie nagród dla szkół 
ma na celu uaktywnienie i zachęcenie 
uczniów do udziału w Rajdzie. Najcen-
niejszą nagrodę – rower – wygrała ro-
dzina Malinów, którzy najlepiej wypadli 

w konkursie wiedzy o Ustroniu. Naj-
szybciej i najdokładniej powiedzieli, ile  
w sumie wysokości mają dwie Czantorie, 
ile murali i ile mieszkańców jest w Ustro-
niu. Bony zakupowe za drugie i trzecie 
miejsce otrzymały rodziny Mendrek-
-Tomiczek oraz rodzina Krzywdów. Naj-
liczniejszą rodziną tegorocznego Rajdu 
była rodzina Bierdów, dla nich nagrodą 
był bon i kosz łakoci. Nagrody wręczała 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń 
Jolanta Hazuka i sekretarz miasta Ireneusz 
Staniek.

Rajd nie mógłby się odbyć bez wspar-
cia służb. Na czele Rajdu jechał strażnik 
miejski oraz druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lipowcu. Tyły osłaniali 
ratownicy medyczni.    

Tekst i foto: Monika Niemiec

Najmłodszą uczestniczkę Rajdu - Oliwkę Jurecką wiózł tata Marek.                 Nestorka Rajdów - Cecylia Brachaczek.
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CHŁOPAK Z HERMANIC NA US OPEN
sektorach. Ceny są różne, w dolnych 
sektorach przy korcie w odsprzedaży bi-
lety były po kilkanaście tysięcy dolarów. 
W moim sektorze widziałem ofertę za 
1.100 dolarów. Także trzeba poszukać. 
Czytałem, że średnia cena biletu na finał 
wynosiła 1.140 dolarów. Jeśli to pomnożyć 
razy 25 tys. kibiców wychodzi 28,5 mln. 
Iga dostała 2,6 mln, to niedużo za takie 
widowisko. Bilety w Stanach na takie 
wydarzenia (sportowe, koncerty muzycz-
ne) kupuje się przez Internet na specjalnej 
stronie internetowej „ticketmaster”. Na tej 
stronie widzisz całą widownię i miejsca, 
które są dostępne. Klikasz na miejsce  
i pokazuje ci się cena i widok z tego 
miejsca na kort. Także nie kupujesz kota  
w worku. Ja bylem mile zaskoczony  
i ceną, i widokiem z mojego miejsca. 
Oglądałem dwa poprzednie mecze Igi  
w telewizji. Na żywo – niesamowita atmo-

sfera! 25 tysięcy ludzi dookoła małego kortu,  
a widok dużo lepszy, łatwiej można ogar-
nąć grę. Nie jest się zdanym na realizatora, 
a detale można podglądać na telebimach.

Wśród widzów byli widoczni zarówno 
polscy kibice, ale też spora widownia  
z Tunezji, w tunezyjskich czerwonych 
barwach. Z daleka można było pomylić ki-
bica Ons z kibicem Igi. Dopingujący obie 
tenisistki przekrzykiwali się nawzajem 
w przerwach między gemami. Sędzina mu-
siała wielokrotnie ich upominać. Emocje 
po obu stronach były bardzo duże.

Generalnie dla mnie niesamowite prze-
życie. Po tylu latach spędzonych w USA 
jestem już przyzwyczajony do amerykań-
skiego rozmachu, ale finał US Open, zrobił 
na mnie ogromne wrażenie, a wygrana Igi 
jeszcze podbiła stawkę. Mam nadzieje, że 
w przyszłym roku znowu będę mógł się 
tam pojawić na finale z Igą.

Korzystając z okazji, zapytaliśmy Jarka 
Paszka, co skłoniło go do emigracji i jak 
mu się żyje po drugiej stronie Atlantyku. 

ZACZĘLIŚMY 
ŻYCIE OD ZERA

Od niektórych znajomych usłyszałem, 
że małżeństwo chłopaka z Hermanic  
z dziewczyną z Manhatanu to mezalians. 
Taki żart, ot niegroźne lokalne animozje. 
Gdy wzięliśmy ślub z Anetą (z domu 
Kościałek), nie sądziliśmy, że los rzuci nas 
za ocean. Przeżyliśmy dużo, podejmowa-
liśmy wspólnie poważne wyzwania i udo-
wodniliśmy, że Hermanice z Manhatanem 
tworzą zgrany duet. 

Do Stanów przyjechałem w lipcu 2004 
roku na kontrakt do firmy o holenderskich 
korzeniach. Jak chyba większość marzy-
łem, żeby zwiedzić Stany i natrafiła mi się 
dobra okazja. Wygrałem zieloną kartę na 
loterii i zbiegiem okoliczności dostałem 
ofertę pracy. W zasadzie dzięki Anecie, 
bo ona mnie przekonała, żeby pojechać 
na „sales meeting” do Holandii na który 
nie chciałem pojechać. Tam poznałem 
właścicieli firmy, w której pracuje do dziś. 
Po kilku rozmowach na miejscu zaprosili 
mnie ponownie na testy, na podstawie 
których dostałem od nich ofertę pracy. 
W międzyczasie dostałem jeszcze ofertę 
pracy w Warszawie. I miałem do wyboru 
Warszawa albo Nowy Jork. Mając dwójkę 
dzieci, spokojne dostatnie życie w Polsce 
podjęliśmy razem z Anetą decyzję. Sprze-
daliśmy mieszkanie, opłaciliśmy koszty 
przenosin i zaczęliśmy życie od zera  
w Stanach. Do dzisiaj pamiętam, że po wy-
lądowaniu w Nowym Jorku zadzwoniłem 
do Anety i powiedziałem „Pracuję, ile się 
da, odkupimy to co mieliśmy i wracam”. 
Potem okazało się że nie jest tak źle. Śmie-
ję się, że gdy na dzień dobry dostałem od 
firmy samochód z 6-litrowym silnikiem, 
to złapałem wiatr w żagle. 

NIC TAK NIE SMAKUJE 
JAK ROSÓŁ Z MAKARONEM

Tak naprawdę Stany to nie jest łatwy kraj 
do życia, ale dalej z dużymi możliwościa-
mi. Ja osobiście lubię tutaj mieszkać, ale 
rozumiem, jeśli komuś Ameryka się nie 
podoba. Moje wyobrażenie było zupełnie 
inne, ale też nie jestem rozczarowany. 
Pracuję w firmie, która projektuje i buduje 
duże automatyczne systemy do sortowania 
odpadów. Branża recycling. Zajmuję się 
rozruchem i optymalizacją optycznych 
urządzeń do automatycznego sortowania 
plastiku, papieru, elektroniki. Prowadzę 
centrum testowe w naszej firmie, szkolę 
też pracowników zakładów z obsługi  
i napraw dostarczanych przez nas urzą-
dzeń. Firma zatrudnia ludzi z całego 
świata i w moim sektorze biurowym 
siedzą obok Koreańczyk, Brazylijczyk  
i dziewczyna z Dominikany. Ich szefem 
jest Niemiec, a moim Amerykanin. Oprócz 
amerykanów mamy ludzi z Indii, Pakista-
nu i Białorusi. Prawdziwy tygiel narodo-
wościowy. Moja praca wymaga podroży 
po całych Stanach, Kanadzie i Meksyku. 

Na żywo Igę podziwiało 25 tys. ludzi. 

21. urodziny Marty i Kasi, czyli taką amerykańską osiemnastkę rodzina obchodziła w Nashville.

Z Anitą Włodarczyk w Nowym Jorku.

(cd. ze str. 1)
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ku i do dzisiaj mnie jeszcze głowa boli 
po naszym pierwszym spotkaniu, które 
było rok temu. Stało się zwyczajem, że 
w 50-osobowej grupie Polaków co roku 
wybieramy się na czterodniowy camping 
w to samo miejsce w stanie Rhode Island 
z okazji amerykańskiego święta pracy. 
Taki nasz pierwszy maja, który w Stanach 
zawsze przypada w pierwszy poniedziałek 
września.

Co roku 2 października odbywa się 
Parada Puławskiego w Nowym Jorku. 
Polski korowód idzie przez cztery godziny 
sławną Piątą Aleją (Fifth Avenue). W tym 
roku na zakończenie odbędzie się koncert 
w Central Parku z udziałem wielu polskich 
wykonawców m.in. Cleo, Mesajah, Rafała 
Brzozowskiego, Natalii Kawalec i Zbuku. 
Wstęp 65 dolarów. 

W imieniu całej rodziny pozdrawiam 
ustroniaków i czytelników Gazety Ustroń-
skiej. Do zobaczenia!

                     Spisała: Monika Niemiec 

37/2022/3/R

37/2022/4/RWARSZTATY W MUZEUM
W sobotę, 1 października Domek Pracy 

Twórczej zaprasza na warsztaty twór-
cze. Będziemy robić torby na grzyby 
i kompozycje jesienne w doniczkach.
Zajęcia poprowadzi Dagmara Choroba. 
Obowiązują zapisy. Koszt 20 zł. Grupy 8 
osobowe. Godziny zajęć: 10.00, 11.30 lub 
12.45. Zapewniamy wszystkie potrzebne 
materiały dobrą zabawę. Zapisy pod nr 33 
854 29 96 lub 600 504 638.

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego 
w Ustroniu informuje, że w ramach Ogni-
ska Muzycznego otwiera nową klasę gitary 
basowej. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o zgłaszanie się do kierownik 
Ogniska – Agnieszki Durlow, nr tel. kom. 
501 057 750.

KLASA GITARY 
BASOWEJ W OM

*   *   *

Te słowa piszę z Kalifornii, w piątek będę 
w Minneapolis, a stamtąd polecę prosto 
do Monterrey w Meksyku. Cały czas na 
lotniskach w hotelach. Po przyjeździe 
do domu nic tak nie smakuje jak rosół  
z makaronem Międzybrodzkim od żony.

DO DZISIAJ 
CZUJEMY SIĘ USTRONIAKAMI

Razem z Anetą i trójką dzieci miesz-
kamy w małym zacisznym miasteczku 
Bethel w stanie Connecticut. Bardzo po-
dobnym do Ustronia. Mamy 1,5 godziny 
jazdy na Time Square w Nowym Jorku 
albo na plażę nad oceanem. W zimie 
godzinę na narty. Czego więcej chcieć. 
Aneta pracuje w Szpitalu w administracji, 
zajmuje się kodowaniem medycznym. 
Nasze bliźniaczki Marta i Kasia, które 
urodziły się w Polsce i mieszkały przez 
pierwsze miesiące swojego życia w Ustro-
niu, są na ostatnim roku studiów. Marta 

kończy chemię, a Kasia psychologię. 
Nasz syn Adam ma 13 lat i on urodził się 
już w USA. W przyszłym roku pójdzie 
do High School czyli ogólniaka. Marta 
postanowiła pracować w US Air For-
ce, czyli w lotniczych siłach zbrojnych 
jako oficer, bo w trakcie studiów była  
w programie wojskowym Air Force. 
Może wyląduje w Polsce, bo jest dwuję-
zyczna, a Amerykanie zwiększają swój 
wojskowy udział w naszym kraju. Kasia 
chce zostać na uczelni jako wykładowca. 

Mimo tylu lat życia w Stanach, do 
dzisiaj czujemy się Ustroniakami. Para-
frazując pewne powiedzenie, człowiek 
wyjedzie z Ustronia, ale Ustroń z czło-
wieka nigdy. Zawsze byłem lokalnym 
patriotą i jestem dumny że pochodzę  
z Ustronia. Do Ustronia staramy się przy-
jeżdżać co drugi rok, czasami częściej,  
a Adam uwielbia spędzać każde wakacje 
u babć w Ustroniu. 

ŻYJEMY PO POLSKU, 
PRACUJEMY 

PO AMERYKAŃSKU

Polonia w naszym regionie jest dosyć 
liczna i dobrze zorganizowana. Polskie 
szkoły, sklepy, kościoły są wszędzie. 
Niedaleko nas jest miejscowość New 
Britan, w której jest polska dzielnica ze 
sklepami i restauracjami. Można kupić 
wszystko to, co jest w sklepach w Pol-
sce. Nie mówiąc o dzielnicy Greenpoint  
w Brooklinie, która jest drugim po Chi-
cago największym skupiskiem Polaków 
w USA i nazywa się ją Małą Polską.  
U nas w domu „Jabłko-Mięta” z Tymbar-
ku zawsze jest w lodówce. W zasadzie to 
żyjemy po polsku, a pracujemy po ame-
rykańsku. Większość Polonii pochodzi ze 
wschodnich regionów Polski, ale zdażają 
się rodzynki z naszych terenów. Pięć lat 
mieszkaliśmy niemal po sąsiedzku z mał-
żeństwem Jarka ze Zwardonia i Doroty  
z Koniakowa i nigdy się nie spotkaliśmy. 
Poznała nas ze sobą kobieta z Meksy-Z żoną na moście brooklyńskim. Z synem Adamem, a w tle Nowy Jork.
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B IBLIOTEKA POLECA 
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Michał Klimecki, 
Zbigniew Karpus  

„Czas samotności. Ukraina 
w latach 1914 - 2022”

Autorzy są wysokiej klasy ekspertami od 
spraw wschodnich, rozważania rozpo-
czynają od nakreślenia sytuacji państwa 
unitarnego zaraz na początku XX wieku. 
Pracę zamyka napaść Władimira Putina 
na niepodległą Ukrainę i pytania o to, 
co będzie dalej. Konkluzje historyków są  

bardzo ostrożne. Książka to przystępne i rzetelne kompendium na temat 
najnowszych dziejów Ukrainy.

Paula McLain 
„Gdy gwiazdy ciemnieją”

Thiller amerykańskiej autorki znanej 
z książki „Paryska żona”. W maleńkim 
miasteczku w dziwnych okolicznościach 
ginie nastolatka. Dziewczyna znika tak, jak 
przed laty jej rówieśniczka. Niewyjaśnione 
dotąd morderstwo nadal prześladuje małą 
społeczność, a kolejne zaginięcie wywołuje 
histerię. Anna Hart rozpoczyna śledztwo na 
własną rękę. Aby schwytać porywacza, musi 
nie tylko odnaleźć drogę w skrywającym 

mroczne sekrety leśnym labiryncie, ale także wrócić do najstraszniejszego 
okresu w swoim dzieciństwie.

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.

7 września ONZ ustanowił Międzynarodowym Dniem Czyste-
go Powietrza dla błękitnego nieba, który jest inicjatywą skupiają-
cą uwagę opinii publicznej na problemie smogu i zanieczyszczeń 
powietrza, wpływającymi negatywnie na zdrowie ludzi. Celem 
tego święta jest podniesienie świadomości społecznej na wszyst-
kich poziomach – indywidualnym, społecznym, korporacyjnym 
i rządowym – że czyste powietrze jest ważne dla zdrowia, pro-
duktywności, gospodarki i środowiska, ale też wskazanie ścisłego 
związku między jakością powietrza, a zmianą klimatu. 

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie największym zagro-
żeniem dla zdrowia, powodując co roku przedwczesne zgony 
z powodu takich chorób jak udar mózgu, choroby serca, prze-
wlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc i ostre infekcje dróg 
oddechowych, a redukcja tych zanieczyszczeń będzie oznaczać 
wszechstronną korzyść: dla zdrowia, klimatu i ekonomii. Im 
lepsze powietrze, tym jesteśmy zdrowsi, żyjemy dłużej i pra-
cujemy wydajniej. Walka o czyste powietrze opłaca się zatem 
przeważającej większości społeczeństwa.

Tymczasem powietrze nie zna granic. Zanieczyszczenia wy-
tworzone w jednym miejscu mogą przemieszczać się na bardzo 
dalekie odległości, niejednokrotnie pokonując granice państw, 

CZYSTE POWIETRZE 
DLA BŁĘKITNEGO NIEBA 

RECYKLING 
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 32:
Podaj, w jaki sposób zmniejszasz zanieczysz-

czenie powietrza?
 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 23 września.*       

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 30:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem 
Ustronia otrzymują: * Wanda Brudna z Ustronia, ul. Bema oraz 
Franciszek Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska.

a nawet kontynentów. Na globalny charakter zanieczyszczeń 
powietrza wskazuje także ich udział w zachodzących obecnie 
zmianach klimatu. Dyrektor Generalny Organizacji Zdrowia 
(WHO) uznał spalanie węgla za jeden z głównych czynników 
prowadzących do zmian klimatycznych. 

W dzisiejszych czasach wszyscy odpowiadamy za stan 
powietrza. Każdy z nas codziennie podejmuje wybory, które 
przekładają się na jakość powietrza w naszej okolicy, a często 
również na stan powietrza, którym oddychają ludzie na drugim 
końcu świata. Codziennie decydujemy o tym, z jakiego środka 
transportu skorzystamy, w jaki sposób ogrzejemy nasze domy 
czy jaką ilość zanieczyszczeń „wprowadzimy” do środowiska 
poprzez wybory konsumenckie – wyprodukowanie każdej ku-
pionej przez nas rzeczy niesie ze sobą koszty środowiskowe.

     Lidia Szkaradnik

Za sprawą Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”  
9 września w sali widowiskowej Miejskie-
go Domu Kultury „Prażakówka” odbyło 
się szkolenie, które poprowadził Robert 
Mentel z Poradnii Psychologicznej „Psy-
chopainting”. Podczas szkolenia rodzice 
i osoby pracujące z młodymi ludźmi 
dowiedziały się „Jak pomóc dziecku  
w kryzysie?”. Prelekcja zawierała wiele 
wartościowych i przydatnych w pracy  
z dziećmi wskazówek. Szkolenie zostało 
zrealizowane w Projektu „Pajacyk” 
Pomoc Psychologiczna Polskiej Akcji 
Humanitarnej.
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JAK WYGLĄDAŁ HOTEL KURACYJNY 
W POCZĄTKACH SWEGO ISTNIENIA(część XXI)

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

 

Hotel Kuracyjny jest jednym z najcenniej-
szych zabytkowych budynków naszego miasta, 
łączącym jego przemysłowe i uzdrowiskowe 
tradycje. Nikt jednak, aż do chwili obecnej, nie 
wiedział dokładnie jak wyglądał ów obiekt na 
początku swego istnienia. Sytuacja ta zmieniła 
się w chwili, gdy zaprzyjaźniony kolekcjoner 
Bronisław Miech przedstawił do identyfikacji 
pewien frapujący artefakt. Jest to szklanica  
o wysokości 13,5 cm, średnicy górnej 8 cm  
i dolnej 7,2 cm, wykonana z grubego czer-
wonego szkła. Naczynie o masie 475 g jest 
pozbawione uchwytów. Zdobienia naniesione 
zostały złotą farbą na białym podkładzie,  
a centralny motyw stanowi tu bryła Hotelu Ku-
racyjnego przedstawiona tak, jak wyglądała na 
przestrzeni lat 1850-1867. Na pierwszy rzut oka 
ilustracja nie przypomina Kurhotelu, znanego  
z pocztówek i zdjęć, nie wspominając o kształ-
cie obecnym. Szklanica ta ma jednak bardzo 
ciekawą historię, która przy okazji przybliży 
nam dzieje rzeczonego budynku.

Był rok 1850, kiedy to Johann Blondiau – 
arcyksiążęcy lekarz zakładowy i kąpielowy, 
zaangażowany w rozwój ustrońskiego uzdrowi-
ska, postanowił wznieść w sąsiedztwie hotelu 
wytworny salon, w którym goście mogliby 
zażywać kuracji serwatkowych, a w wolnych 
chwilach prowadzić życie towarzyskie, czytać 
prasę i bawić się przy muzyce. Niestety Komora 
Cieszyńska, będąca właścicielem obiektu, po-
skąpiła środków na tę inwestycję. W związku 
z powyższym doktor Blondiau zainicjował 
organizację cyklu hucznych festynów, których 
uczestnicy mogli wziąć udział w takich atrak-
cjach jak koncert orkiestry hutniczej czy występ 
linoskoczków. Festyny odbywały się przez kilka 
kolejnych lat, bowiem salon wymagał usta-
wicznych, kosztownych remontów. Zabawom 
towarzyszyły loterie, w których nagrodami były 
przedmioty dekoracyjne i upominki, wykonane 
własnoręcznie przez ustrońskie utalentowane 
niewiasty. Jedną z takich nagród stała się rów-
nież prezentowana szklanica. Twórcą zdobiącej 
ją ilustracji nie był fachowy architekt, posiada-
jący doświadczenie w wiernym przedstawianiu 
brył budynków, lecz artystka-amatorka, dlatego 
też wizerunek obiektu jest nieco uproszczony, 
nie w pełni oddający proporcje i perspektywę, 
co nie umniejsza jego historycznej wartości. 
Obiekt na obrazku wieńczy łamany dach, 
którego kształt poznaliśmy już wcześniej na 
schematycznym rysunku sporządzonym przez 
słynnego architekta Antona Gollingera – autora 
późniejszej przebudowy założenia hotelowego 
z 1868 r. Nad wejściem widzimy zaś tablicę 
fundacyjną, której treść wzbudzała w ostatnich 
latach żywe dyskusje. Niestety, ze względu na 
rozmiar rysunku (13x7 cm) rzeczony napis 
został tylko zasygnalizowany, nie zawierając 
tekstu, możemy za to domniemywać gdzie 
dokładnie tablica wisiała i jaki był jej kształt. 

Na tyłach budynku dostrzec możemy 
ciągnącą się wzdłuż jego wschodniej 
ściany przybudówkę o skośnym dachu, 
mieszczącą pomieszczenia gospodarcze 
hotelu, która w zbliżonej formie zacho-
wała się do dziś. Twórczyni szklanicy 
dokładnie odwzorowała również róg 
obecnych ulic Hutniczej i Parkowej 
wraz z posadzonymi wokół strzelistymi 
włoskimi topolami, będącymi wówczas 

jednym z najbardziej charakterystycz-
nych znaków rozpoznawczych prze-
mysłowo-uzdrowiskowego centrum 
Ustronia. Z prawej strony wyłania się 
sylwetka wspomnianego wyżej pierw-
szego salonu kuracyjnego, który ciągnął 
się równolegle do hotelu, znajdując się 
na jego tyłach od strony wschodniej. 
Lokalizacja pierwszego salonu jest 

Fragment planu autorstwa znakomitego architekta Antona Gollingera, z którego pra-
wej strony widoczny jest zarys Hotelu Kuracyjnego z pierwotnym łamanym dachem.

(dok. na str. 16)

Ilustracja przedstawiająca Hotel Kuracyjny w okresie 1850-1867, zdobiąca zabytkową 
szklanicę.
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OGRÓDEK W BLOKU

W plastykowych lub ceramicznych doniczkach o wysokości od 
15 cm rosną pomidory i papryka, a tym bardziej cebula, sałata, 
rzodkiewka i wiele innych lubianych warzyw i ziół, które są za-
wsze pod ręką i korzystamy z nich, gdy mamy taką potrzebę. Plo-
ny warzyw uprawianych w doniczkach są porównywalne z tymi  
z grządek, a nieraz je przewyższają (bo nie zagrażają im ślimaki 
i inne szkodniki), gdy dostarczymy roślinom odpowiednią ilość 
wody, nawozu i słońca. Taka minidziałka daje nam sporo korzyści  
i przyjemności, a nie wiąże się z dużymi kosztami, więc warto prze-
konać się do jej założenia. W zależności od usytuowania balkonu  
i wielkości doniczek konieczne jest dość częste podlewanie, ale można 
wykorzystać wodę z płukania naczyń i jarzyn czy owoców podczas przy-
gotowywania dań. Balkonowe uprawy przeprowadza się w zależności od 
wyboru roślin od końca lutego do listopada, uprawiając w czas chłodny  
i krótkie dni takie rośliny, które preferują te warunki (cebula, sała-
ta, rzodkiewka), a podczas przymrozków nakrywa się je włókniną.  
A zatem te ogródki spopularyzujemy wczesną wiosną, a dziś na zachętę 
osobom jeszcze nie przekonanym pokazujemy wyhodowane w tym 
roku na balkonie plony.                                                                    (LS) 

Zauważa się, że sporo osób zamienia trawniki na warzywni-
ki, bo żywność ekologiczna jest coraz bardziej doceniana,  
a przecież najlepiej wyhodować sobie samodzielnie jarzyny. Na-
miastkę przydomowego ogródka można bez problemu stworzyć 
nawet na balkonie.

C

naszym nowym odkryciem, wynikającym 
z analizy katastrów. Był to drewniany, 
bogato przeszklony pawilon o dachu kry-
tym gontem, stanowiący centrum spotkań 
kuracjuszy. Z kolei drewniany obiekt, 

widoczny z lewej strony ilustracji, to 
najprawdopodobniej budynek należący 
do hutmistrza Christiana Straschila, do 
1856 r. dzierżawiony z przeznaczeniem na 
tzw. pokój serwatkowy (Molkenzimmer).  

Dodać jeszcze można, iż postać męż-
czyzny na pierwszym planie, prawdopo-
dobnie austriackiego oficera, ma głowę 
nakrytą tzw. bikornem, kapeluszem woj-
skowym, noszonym w XIX w. Intrygu-
jące są ponadto widniejące na odwrocie 
naczynia ozdobne inicjały, złożone z liter 
EHA, co może oznaczać Erzherzog Habs-
burg Albrecht. Należy bowiem pamiętać,  
iż za panowania tego księcia cieszyń-
skiego (1847 – 1895) wszystkie budynki 
będące własnością Komory Cieszyńskiej 
oznakowano żeliwnymi tabliczkami syg-
nalizującymi jego imię. Styl i bogata 
florystyczna ornamentyka tychże liter 
nawiązują do monogramów, projekto-
wanych przez przyszłe panny młode  
i haftowanych na bieliźnie, co potwier-
dza hipotezę, iż twórczynią zdobień na 
szklanicy była kobieta. W 1868 r. do 
hotelu dobudowano już nowy murowany 
salon (znany współczesnym bardziej 
jako Restauracja Parkowa) oraz łazien-
ki do kąpieli żużlowych (zburzone pół 
roku temu). W 1897 r. zlikwidowano 
również łamany dach obiektu, zastą-
piony nowym, zbliżonym do obecnego, 
którego kształt znamy z popularnych 
pocztówek. Wraz ze zmianą dachu znik-
nął widoczny na szklanicy gibel, którego 
ścianę wraz z otworem okiennym wkom-
ponowano w nową konstrukcję piętra,  
a ostateczny kształt budynek uzyskał  
w 1910 r. Szklanica nie była jeszcze 
nigdzie prezentowana, a dzięki zrzą-
dzeniu losu Czytelnicy Gazety Ustroń-
skiej mogą ją po raz pierwszy podziwiać  
w jubileuszowym roku 250-lecia Prze-
mysłu. Przy tej okazji składam serdeczne 
podziękowania zaprzyjaźnionym pasjona-
tom: Bronisławowi Miechowi wraz z mał-
żonką Urszulą, Kamilowi Podżorskiemu 
oraz Mikołajowi Haratykowi.

Alicja Michałek 
(Muzeum Ustrońskie) 

JAK WYGLĄDAŁ 
HOTEL KURACYJNY 

W POCZĄTKACH SWEGO ISTNIENIA
(dok. ze str. 15)

Szklanica na dwóch ujęciach – z przodu (z wizerunkiem Kurhotelu i napisem Ustron) oraz 
z tyłu (z inicjałami EHA).
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Wyglądało to tak, jakby się palił autobus. Tak opisywali świadkowie zdarzenie, które miało 
miejsce w poniedziałek 12 września po godzinie 16 w rejonie skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej, Skoczowskiej i Szerokiej (koło McDonald's). Doszło tam do awarii autobusu turystycznego, 
a dokładnie do tzw. rozbiegnięcia się silnika i spalał się olej, który zasysa sprężarka. Sytuacje 
opanowali strażacy z OSP Ustron Nierodzim. Pasażerowie zostali ewakuowani, nie doszło 
do wybuchu pożaru.                                          Fot. Cieszyn i okolice – informacje drogowe

Zapraszamy na interesujące wy-
darzenia związane z tematem 
ustrońskiej architektury.

• 21 września o godz. 17.00 w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana 
Wantuły odbędzie się spotkanie autorskie  
z Anną Cymer – autorką książki „Obiekty, 
które stały się biedronkami” oraz „Archi-
tektura w Polsce 1945-1989”.

• 23 września o godz. 17.00 w sali 
kinowej Sanatorium Równica odbędzie 
się spotkanie autorskie z Marcinem Woj-
dakiem – fotografem, twórcą profilu 
Cosmoderna architekturze powojennego 
modernizmu, autorem książki „Ostatni 
turnus. Pocztówki z wczasów PRL-u”.

• 25 września o godz. 13.00 - 15.00 w 
Bacówce przy górnej stacji Kolei Linowej 
na Poniwcu odbędą się zajęcia rękodziel-
nicze z wełny, gawęda góralska o paster-
stwie, wirtualna podróż po Karpatach. 
Poczęstunek: degustacja serów, herbatka  
z beskidzkich zielin. Warsztaty poprowa-
dzi Aneta Okupska Pońc.

• 30 września o godz. 15.00 odbędzie 
się spacer architektoniczny po dzielnicy 
Jaszowiec z Mateuszem Bieleszem - po-
mysłodawcą i scenarzystą filmu o Uzdro-
wisku. Zbiórka ul. Wczasowa 9 dawny 
hotel Colonia.

• 30 września o godz. 18.00 w sali ki-
nowej Sanatorium Równica odbędzie się 
pokaz filmu: „Uzdrowisko. Architektura 
Zawodzia”. Film dokumentalny o jednej 
z największych inwestycji służby zdro-
wia w PRL-u, modernistycznej dzielnicy 
uzdrowiskowej. Film opowiada o idei 
architektów, p jej wcielaniu w życie,  
o wyjątkowym krajobrazie Ustronia.

Projekt dofinansowany ze środków 
Działaj Lokalnie.

Byli też pierwsi w swojej kategorii 
pojazdów z lat 1986-90. Załoga biało-
-czerwonego Forda Sierry Cosworth 4×4 
dobrze dostosowała się do zmiennych wa-
runków pogodowych. Spisywała się zna-
komicie podczas prologu na ulicach Kato-
wic, jak i na 65 kilometrach sobotniej trasy  
i Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich, 
a także w deszczową niedzielę. 

Od 2018 roku pięć z siedmiu rund cyklu 
Motul Historyczne Rajdowe Samochodo-

we Mistrzostwa Polski odbywa się wraz 
z zawodami zaliczanymi do kalendarza 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski. Zawodnicy w rajdówkach sprzed 
lat pokonują te same odcinki specjalne,  
o takiej samej długości, co ich koledzy we 
współczesnych konstrukcjach. Tak było 
właśnie podczas Rajdu Śląska i będzie 
jeszcze podczas 67. Rajdu Wisły (30 
września–1 października) oraz 48. Rajdu 
Koszyc (Słowacja, 21-23 października).

Kierowca Marek Suder i pilot Marcin Kowalik z Ustronia wygrali Rajd Śląska 
w kategorii samochodów historycznych.

KATOWICE ZDOBYTE
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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

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. 

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

ZAPAS NA 50 DNI
Rozmowa z Januszem Stecem, dyrektorem generalnym i preze-

sem zarządu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej
Panuje susza. Czy będą kłopoty z dostawą wody? Mamy piękną 

pogodę, co skutkuje tym, że zasoby wody niepokojąco się kurczą. 
Dotyczy to zwłaszcza wód powierzchniowych, a co najbardziej 
przykre, zbiornika w Wiśle Czarnem będącego zawsze bezpiecz-
nym zapasem wody. Obecnie wynosi on 1.300.000 m3 przy sza-
cowanym zużyciu 21.600 m3 na dobę na nasze cele i przepływ 
biologiczny, czyli wodę muszącą wypłynąć ze zbiornika. Daje 
nam to zapas prawie pięćdziesięciodniowy.

ZAWODY POŻARNICZE
W sobotę 8 września na stadionie w Brennej odbyły się Między-

gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z Brennej 
i Ustronia. Zawody mają długą tradycję, a w ostatnich latach 
dominowali strażacy ochotnicy z Ustronia. W tym roku Brenna 
się zrewanżowała, gdyż wygrała jednostka OSP Brenna Centrum. 
Z ustrońskich jednostek najlepiej zaprezentowali się ochotnicy  
z drugiej sekcji z OSP Lipowiec zdobywając 113 pkt.

WSPOMNIENIA Z WAKACJI
Wakacje już za nami, dzieci wróciły do szkolnych ławek, ale 

może właśnie teraz warto przypomnieć, co działo się w czasie 
półkolonii organizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 
i Rodzin „Ponad Granicami”. Dzieci przez cały rok szkolny cze-
kają na upragniony czas wypoczynku i beztroski, czasem zdarza 
się jednak tak, że wraz z wakacjami nadchodzi nuda... Dobrym 
lekarstwem na nią okazują się zajęcia organizowane z myślą  
o dzieciach. Z taką inicjatywą już od kilku lat wychodzi także 
nasze Stowarzyszenie, które jako jedyne w Hermanicach, propo-
nuje dzieciom aktywne spędzenie wolnego czasu na półkolonii.  
W czasie wakacji nasza Świetlica jest czynna w lipcu od ponie-
działku do piątku. Sześćdziesiąt uczestników przez cztery godziny 
dziennie bierze udział w różnych formach aktywności, które sprzy-
jają nauce poprzez zabawę.                                                      Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 6.09.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

18.07-30.09  Wystawa „Modelarski świat marzeń”, Muzeum  
	 	 		 	 	 Ustrońskie
2.09-31.10  Wystawa malarstwa Andrzeja Kacperka, Galeria 
	 	 		 	 	 Rynek
15.09 godz. 17.00 83. Rocznica Spalenia Ustrońskiej Synagogi,  
      pomnik	Synagogi	na	ul.	Ogrodowej	10
15.09 godz. 19.00 Kacper Ruciński Stand-Up Comedy pt. „Uwaga  
      na łosie”, MDK	Prażakówka	(impreza	biletowana)
17.09 godz. 9.00 Sprzątanie Polany i Jaszowca, zbiórka	SP-3
17.09 godz. 16.00 IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - KS Decor Bełk, 
      stadion	ul.	Sportowa
17-18.09   IV święto dyni i jarzębiny, Kolej	Linowa	Czanto- 
	 	 		 	 	 ria,	szczegóły	str.	3
18.09 godz. 10.30 Międzynarodowe mistrzostwa w skoku o tyczce, 
      SP-5
19.09 godz. 17.00 Zebranie mieszkańców Zawodzia ws. wyboru 
      zarządu dzielnicy, sala	sesyjna	UM
21.09 godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Anną Cymer, Czytelnia	 
	 	 		 	 	 Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	w	Ustroniu
23.09 godz. 17.00 Zebranie mieszkańców Nierodzimia, SP-6
23.09 godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Marcinem Wojdakiem, 
      sala	kinowa	w	sanatorium	Równica
24.09 godz. 12-18 Zakończenie sezonu grillowego z Mistrzami  
      Polski BBQ, Rynek	 
25.09 godz. 9-13  Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko	miejskie
25.09 godz. 17.00 Koncert zespołu Małe TGD, Kościół	Ewangelicki
26.09 godz. 18.00 Zebranie mieszkańców Lipowca, OSP	Lipowiec

37/2022/6/R

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

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
17.09 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    33 856-11-93
18.09 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    33 856-11-93
24.09 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.

 Fot. K. Waliczek
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) w tym  budynku burmistrz z urzędnikami, 
8) konkurują na boisku, 9) zajęcie dla geodetów, 10) imię 
męskie, 12) rzeczywistość, 14) kwasowy lub zasadowy,  
15) ustrońskie osiedle, 16) słynna maszyna szyfrująca,  
19) Edmund zdrobniale, 22) popularne ciastko, 23) dzierżawią 
kioski, 24) dodatek do drzwi.
PIONOWO: 2) ogół wojska, 3) stan wesołości, 4) nagła chętka 
do pracy, 5) stopień harcerski, 6) w matematyce i informatyce, 
7) sprzeczka o coś, 11) Bali-Jawa-Sumatra, 13) opisana przez 
Darwina, 17) styl w sztuce, 18) dawniej – pan, ktoś światły, 
20) dinozaur z kreskówki, 21) dochodzi z chlewika

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna-
czonych liczbami. Na rozwiązania oczekujemy do 23 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 35

DZWONEK SZKOLNY

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:* Monika Ambo z Ustronia, ul. 
Dworcowa. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

Nie taki dawny Ustroń, 2009 r.                         Fot. M. Niemiec

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. 

37/2022/7/R

Miejski Dom Kultury "Prażakówka" ogłasza zapisy na ogólno-
polski konkursu "Głosu Ziemi Cieszyńskiej" który w tym roku 
odbędzie się w dniu 8 października (termin składania zgłoszeń 
upływa 27 września).

Cele konkursu: propagowanie twórczości muzycznej, prezenta-
cja umiejętności wokalnych, rozwijanie wrażliwości muzycznej 
mieszkańców regionu cieszyńskiego, inspiracja do poszukiwań 
nowych form interpretacji muzycznej, wspieranie i promowanie 
osób utalentowanych muzycznie.

Przesłuchania konkursowe odbędą się dwuetapowo:
ONLINE – ocena przesłanych nagrań przez Jury i ogłoszenie 

wyników do dnia 3 października.
STACJONARNIE – w dniu 8 października (sobota) od go-

dziny 11.00 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”.
Adresatami konkursu są dzieci, młodzież oraz dorośli w na-

stępujących kategoriach wiekowych:
kategoria I : 7-10 lat, kategoria II: 11-14 lat, kategoria III: 15-

18 lat, kategoria IV: dorośli.
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami mogą być solistki i soliści zamieszkali na terenie 

całego kraju.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonania i nagrania  

(w dowolnym formacie audio lub wideo) dwóch piosenek: 
1 utwór w języku polskim – repertuar dowolny (piosenki dla 

dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, melodie tradycyjne 
itp.)

1 utwór w języku polskim lub obcym – repertuar dowolny 
(piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, me-
lodie tradycyjne itp.)

Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, 
osobą akompaniującą lub z gotowym podkładem muzycznym.

Nagrane utwory należy przesłać na adres mdk@ustron.pl 
do dnia 27 września.

Finaliści zostaną wyłonieni przez specjalnie powołane Jury.
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Numer zamknięto: 12.09.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 19.09.2022 r.

W ostatnich dniach ustrońscy szczypiorniści 
zakończyli przygotowania do nadchodzą-
cego wielkimi krokami sezonu 2022/23. 
Podopieczni trenera Piotra Bejnara (na 
zdjęciu) sprawdzili swoją formę podczas 
trzech spotkań towarzyskich i po żadnym 
z nich nie schodzili z parkietu pokonani.  
W pierwszej kolejce nowego sezonu ustronian 
czeka nie lada wyzwanie, bowiem ich rywa-
lem będzie spadkowicz z pierwszej ligi – SPR 
Grunwald Ruda Śląska. Początek spotkania 
już w najbliższą niedzielę o godzinie 12:00  
w cieszyńskiej hali Uniwersytetu Śląskiego. 
MKS Ustroń przystąpi do kolejnego sezonu 
w drugiej lidze w nieco przebudowanym  
i znacznie odmłodzonym wydaniu, bowiem 
jeszcze większą rolę w grze będą odgrywać 
juniorzy i juniorzy młodsi.                        (acz)

Grzegorz Szczechla zdobył dwa złote medale 
w Mistrzostwach Polski Biegów Przeszkodo-
wych. 10 i 11 września w Sopocie obronił 
tytuły mistrza Polski na dwóch dystansach: 
Short (3 km) i Standard (10 km). Podczas ry-
walizacji zawodnicy pokonywali przeszkody 
pochodzące z Barbarian Race – biegu wymy-
ślonego i organizowanego przez Szczechlę. 
Bieg ten pięciokrotnie zdobył tytuł Najlep-
szego Biegu OCR w Polsce, również poszcze-
gólne przeszkody były uznawane za najlep-
sze w kraju, a ich twórca za najlepszego 
zawodnika. W sezonie 2018/2019 Szczechla 
wygrał Ligę OCR Series, w 2019 r. zdobył brąz 
w sztafecie na Mistrzostwach Europy OCR, 
uczestniczył w Mistrzostwach Świata. Na co 
dzień pracuje jako nauczyciel biologii w LO 
im. Kopernika w Cieszynie.                  (mn)

Weronika Chrapek zdobyła złoty medal na 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach w lek-
kiej atletyce, które odbyły się 10 września 
w Bielsku-Białej. Zawodniczka MKS Ustroń, 
absolwentka Szkoły Podstawowej nr 5  
w Lipowcu, obecnie uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego im. Osuchowskiego  
w Cieszynie poprawiła swój rekord życiowy 
na 3,2 metra, skacząc 5 wysokość w kraju. 
Na zdjęciu Weronika ze swoją trenerką Mag-
daleną Kubalą (z prawej) oraz Maja Pytlak 
z Mazańcowic i jej trenerka. Umiejętności 
ustrońskich tyczkarzy z MKS-u oraz gości 
będzie można podziwiać w niedzielę na 
boisku przy SP-5 w Lipowcu podczas XXXV 
Mistrzostw Ustronia o Puchar Burmistrza 
Miasta Ustroń. O godz. 10.30 konkurs dzieci, 
o godz. 12.30 konkurs główny.               (mn)

1 MRKS Czechowice-Dziedzice 16 11:3 
2 LKS Unia Turza Śląska 15 14:3  
3 TS Podbeskidzie II BB S.A. 14 16:4  
4 KS Polonia Łaziska Górne 14 11:1  
5 LKS Czaniec 10 10:10  
6 KS ROW 1964 Rybnik 9 13:11  
7 LKS Błyskawica Drogomyśl 9 8:7  
8 GKS Gwarek Ornontowice 9 12:14  
9 LKS Decor Bełk 7 9:9  
10 KP GKS II Tychy S.A. 7 7:8  
11 Unia Racibórz Sp. z o.o. 6 10:15  
12 MKS Lędziny 6 8:14  
13 KS Spójnia Landek 5 13:12  
14 LKS Orzeł Łękawica 5 7:12  
15 KS Kuźnia Ustroń 1 5:18  
16 LKS Drzewiarz Jasienica 0 6:19
  

IV Liga (Śląsk - grupa II) KS ROW 1964 Rybnik – KS Kuźnia Ustroń 5:2 (1:2)

BOLESNY TYDZIEŃ

Siódmego września ustrońscy zawod-
nicy udali się do Rybnika, gdzie nadro-
bili ligowe zaległości z czwartej kolejki. 
Będąca w kryzysie Kuźnia kapitalnie 
zainaugurowała to spotkanie, bowiem już 
w szóstej minucie sposób na pokonanie 
bramkarza gospodarzy znalazł Jakub 
Fiedor. Podopieczni trenera Ryszarda 
Kłuska na jednym trafieniu nie poprzestali  
i w 32. minucie premierową bramkę  
w barwach Kuźni zdobył Maksym Hlad-
chenko. Miejscowi ani myślieli się pod-

dawać i tuż przed zmianą stron zdobyli 
gola kontaktowego, natomiast po przerwie 
dołożyli jeszcze cztery trafienia. 

Trzy dni później ustronian czekało 
znacznie trudniejsze zadanie, bowiem ich 
rywalem był lider rozgrywek –  niepo-
konany do tej pory MRKS. Podopieczni 
trenera Ryszarda Kłuska długo dotrzymy-
wali kroku faworytom, jednak w ostatnich 
minutach czechowiczanie zadali trzy 
ciosy i zgarnęli komplet punktów. Kuźnia 
po sześciu rozegranych kolejkach ma na 

IV LIGA

swoim koncie tylko jeden punkt i plasuje 
się w ligowej tabeli na przedostatnim 
miejscu.                      Arkadiusz Czapek

ZŁOTO 
I REKORD ŻYCIOWY

 MRKS Czechowice-Dziedzice – KS Kuźnia Ustroń 3:0 (0:0)

DWA 
ZŁOTE MEDALE

SPARINGOWY 
TERCET


