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korowód do ynkowy.

chów krów
Rozmowa z Alin i Karolem Krystami,
gazdami tegorocznych do ynek

Fot. w. suchta

CisowniCKie pAsJe

30 sierpnia o godz. 17.00 w Oddziale Muzeum Ustro skiego
Zbiory Marii Skalickiej w ramach Klubu Propozycji odb dzie si
spotkanie z Teres waszut zatytułowane „Cisownickie pasje”.

Jak zostali pa stwo gazdami tegorocznych do ynek?
Prosili nas o to z Urz du Miasta i zgodzili my si . Ju trzy razy
mieli my podobne propozycje, ale nie zdecydowali my si .
A jak pa stwa gazdowanie przyj li s siedzi?
Gratulowali, pomogli w organizacji. Zreszt tak jest u nas, e
gdy trzeba to si innym pomaga. Potem, jak sami potrzebujemy
pomocy, to mo emy na s siadów liczyć.
Jakie wra enia po do ynkach?
Do ynki były udane. Widać było zadowolonych ludzi. Było
du o naszych znajomych, wiele osób przyjechało do Ustronia
i oni mówili, e w okolicy do ynki w Ustroniu s najbogatsze.
Prawie sto scenek i to przewa aj rolnicy. W Brennej jest wi cej rzemie lników. Nasz obrz d te si bardzo podoba. Mamy
(dok. na str. 2)
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chów krów

(dok. ze str. 1)
znajom , która przyjechała do Ustronia specjalnie, by zobaczyć
obrz d do ynkowy.
wcze niej uczestniczyli pa stwo w korowodzie?
Co rok. Przez to sami nie mogli my ogl dać obrz du do ynkowego, bo szybko trzeba było odstawić traktor do domu. W tym
roku po raz pierwszy mogli my wszystko zobaczyć
Du ych gospodarstw ju niewiele pozostało w Ustroniu.
My to raczej zaliczamy si do rednich. Takich wi kszych gospodarstw w Lipowcu jest kilkana cie. Jest nadzieja, e za rok
gazdami zostan jeszcze wi ksi.
w czym si pa stwo specjalizujecie?
W hodowli krów. 25 sztuk dojnych, a w sumie z cielakami
i bydłem opasowym jest to 72 sztuki.
wszystko robicie pa stwo sami, czy kogo jeszcze zatrudniacie?
Pomaga brat m a. Przewa nie pracujemy sami. Po mleko przyje d aj ze spółdzielni ze Skoczowa. Mamy dojarki przewodowe.
Sam udój trwa godzin .
Mówi si o specjalnym aromacie mleka od krów wypasanych
na podgórskich ł kach.
Niestety my w tym roku nie wypasamy na pastwiskach. Powodem
ró ne komplikacje. Powstało wiele nowych budynków, coraz
wi cej samochodów i krowy ludziom przeszkadzaj . A my do
ostatniego pastwiska mamy ponad kilometr.
To krowy ludziom przeszkadzaj ?
Tak. A Lipowiec to powinna być wioska. Tak jak w Skoczowie
jest miasto i gmina. My jako mieszka cy miasta nie mo emy
korzystać ze wszystkich dotacji unijnych.

Gazdowie do ynek.

Fot. w. suchta

Za niespełna dwa lata minie
90 lat od utworzenia Polskiego
Czerwonego Krzy a. Organizacja rozpocz ła działalno ć
pod koniec kwietnia 1919 r.
Podatny grunt znalazła w cieszy skim regionie, który znany
jest z aktywnej społecznej pracy na niwie PCK.

*

*

*

Zbli a si jeszcze jeden jubileusz, a mianowicie 75-le-
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cie Pa stwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego
w Cieszynie. Placówka ta została zało ona w 1934 roku,
a dyrektorem został prof. Jan
Drozd z Wisły. W przyszłym
roku 15-lecie obchodzić b dzie
jej Filia w Wi le.

*

*

*

Zanim w 1884 r. została uruchomiona cukrownia w Chybiu, cukier wytwarzała jej poprzedniczka w Suchej Górnej
(dzi Zaolzie w Czechach).
Kryzys gospodarczy doprowadził jednak do jej likwidacji.
Chybska cukrownia jako daje
sobie rad . Teraz akcje spółki
nabyli Francuzi.

Korzystacie jednak z dopłat?
Tak, ale jest wiele innych mo liwo ci dla mieszka ców wsi.
A pomoc z Ue jest znacz ca?
Mo na z tego pokryć koszty nawozów. Z drugiej strony trzeba
uwa ać, eby nie przekroczyć limitu na mleko, bo otrzymuje
si kar .
Jak wysoki jest pa stwa limit?
Rocznie 150.000 litrów. Niestety przekroczyli my limit i na poczet kary musieli my zapłacić 5.000 zł. Kupować kwot melcznych
te si nie opłaca, bo s zbyt drogie. My na dodatkowe kwoty
wydali my 50.000 zł. Wcze niej mieli my 10 krów, mały limit
i trzeba było kwoty mleczne dokupywać od innych.
ile trzeba zapłacić za limit na 0.000 litrów mleka?
Niektórzy daj nawet po 70 groszy za litr. Były nawet propozycje po złotówce. Limity obowi zywać b d do 2012 lub 2013
roku. Potem ma być wolny rynek na mleko.
Czym pan krowy karmi?
Kiszonkami, sianem, pasz . Pasz tre ciw kupuj . Krowy s pod
kontrol weterynaryjn , ale jeszcze nie pod k tem u ytkowo ci.
Wtedy wiadomo, ile która krowa daje mleka. Obecnie krowy daj
po 35, a nawet 40 litrów mleka dziennie.
Jakie kłopoty maj obecnie rolnicy?
W tym roku susza i sło ce zbo a wypaliło. W sumie mamy 35 ha
z dzier aw . Swojego pola mamy 16 ha. S to głównie pastwiska,
kukurydza i zbo a. Teraz jest kłopot ze stonk kukurydzian . Nie
mo na na jednym kawałku sadzić rok po roku kukurydzy. eby
stonk zniszczyć trzeba mieć specjalny sprz t. Larwy yj w ziemi
i siej c kukurydz powinno si równocze nie stosować rodek
ochronny. Do tego doszła jeszcze w tym roku plaga limaków.
A uprawiaj pa stwo co wył cznie dla siebie, np. warzywa?
Nie. Kupujemy. Mamy daleko do pola, a gdy dwa lata temu
mieli my warzywa, to si gubiły. Koło domu ziemia jest kiepska
i próbowali my co uprawiać, ale si nie udało.
Hoduj pa stwo jakie inne zwierz ta poza krowami.
Dawniej mieli my nawet do 80 sztuk wi . Zrezygnowali my
z nich, bo nie mamy tyle własnego zbo a. Kupować paszy dla
wi si nie opłaca. Wieprzowina jest zbyt tania. Obecnie jest
te wiele innych obostrze . Nie wolno hodować kur z bydłem.
Konieczne jest osobne pomieszczenie. Nawet jaskółek nie mo e
być w oborze. Mo na nawet za takie gniazdo dostać kar . W ogóle
wymogi co do czysto ci s takie, e wsz dzie trzeba stosować
chemi . Ciekawe, e w innych krajach Unii nie ma tak ostrych
wymogów. W Austrii produkuje si sery w normalnych pomieszczeniach, tradycyjnie, a u nas do takiej produkcji pomieszczenia
musz być wykafelkowane.
Jaka produkcja rolnicza dominuje w Lipowcu?
Głównie hodowla bydła. Jeden gospodarz zajmuje si trzod
chlewn .
Czy macie pa stwo nast pców?
Dwóch synów, Michał i Karol, w wieku 6 i 8 lat. Nie wiadomo
czy zostan na gospodarstwie. Na razie si garn do pracy. Dobrze
wiedz , co gdzie trzeba zrobić. Pomagaj rodzicom, nie ma z nimi
wi kszych problemów.
Dzi kuje za rozmow .
Rozmawiał: wojsław suchta
Komety do dzisiaj budz zainteresowanie. Gdy takowa w
1620 r. pojawiła si nad ziemi
cieszy sk , wywołała istny popłoch w ród mieszka ców.

*

*

*

*

*

*

„Formacja” wydawana w Chybiu jest najstarsz gminn gazet w cieszy skim powiecie.
Wychodzi od ko ca lat 80.
Za miesi c odb dzie si kolejny Górski Rajd Turystyczny
„Po egnanie lata”, ciesz cy si
bardzo du ym zainteresowaniem w ród młodzie y szkolnej. Met zlokalizowano na
Sto ku, bowiem schronisko to
obchodzi w tym roku swoje 75-

lecie. Organizatorem imprezy
jest Oddział PTTK „Beskid
l ski” w Cieszynie.

*

*

*

*

*

*

Od 1995 roku siedzib Banku
PKO w Cieszynie mie ci si
w nowym budynku. Posiada
dwupoziomow sal obsługi
klientów i kilkana cie boksów
kasowych. S te dwa podziemne skarbce.
Kopalnia Surowców Skalnych
w Wi le działa od ponad 80 lat.
W tutejszym kamieniołomie na
Obła cu wydobywanych jest
rocznie ponad 100 tys. ton kruszywa. To głównie kamienny
(nik)
budulec na drogi.
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As ZAprAsZA
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierz t AS zaprasza do ustro skiego
amfiteatru na kolejn edycj imprezy „Ka dy As jest nasz’. Z roku
na rok, to spotkanie miło ników
zwierz t i ich podopiecznych, cieszy
si coraz wi kszym zainteresowaniem. W tym roku odb dzie si ono
w niedziel 9 wrze nia. Pocz tek
o godz. 15.00. W programie: konkurs z nagrodami na najmilszego kundelka (rejestracja psów od godz.14.30), adopcja psów
ze schroniska w Cieszynie, aukcja obrazów o tematyce „Moje
zwierz tko”, wyst p zespołu artystycznego oraz pokaz psich
zabaw sportowych. Wst p wolny.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

nA LUbnyM KobierCU sTAn Li:
Joanna Konefał z Ustronia i sylwester D browski z Ustronia
Joanna Zahraj z Ustronia i Adam Legierski z Ustronia.
niesTAły KLiMAT
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu zaprasza na wykład
dr. hab. ryszarda Ciepaka z Wydziału Biologii i Ochrony rodowiska Uniwersytetu l skiego, pt. „Niestały klimat – ziemska
cieplarnia”. Wykład odb dzie si 6 wrze nia o godz. 17.00
w Nadle nictwie Ustro , ul. 3 Maja 108.
nA równiC
29 IX odb d si II Otwarte
Mistrzostwa Ustronia MTB w
je dzie indywidualnej na czas.
Pocz tek o godz. 10.00 przy
wje dzie na most na ul. Skalica. Dystans liczy 5,6 km, przewy szenie 430 m, a meta przy
schronisku PTTK na Równicy.
Uroczyste zako czenie zawodów w ustro skim amiteatrze.
Zapisy w biurze zawodów w Miejskiej Informacji Turystycznej, ul. Rynek 2, tel.
8542653 lub na www.ustron.pl.
Opłata startowa 15 zł. W dniu zawodów zgłoszenia od godz. 7.30
do 9.30 z opłat startow 20 zł.

*

*

*

*

*

*

ZnALeZiono KLUCZe
W budynku stra y miejskiej s do odebrania 2 komplety kluczy.
Jedne zostały znalezione w zeszły pi tek na ustro skim targu,
a drugie w niedziel podczas korowodu do ynkowego na ulicy
Daszy skiego.

0.08.007 r.
O godz. 0.20 na ul. Cieszy skiej
zatrzymano nietrze wego mieszka ca Jaworzynki kieruj cego vw
golfem. Wynik badania 0.68mg/l.
0.08.007 r.
Na ul. Konopnickiej zatrzymano
35-letniego mieszka ca Ustronia
który metalowym słupkiem wybił
szyb w drzwiach wypo yczalni
ilmów.
0.08.007 r.
O godz. 16.35 na ul. Równica
doszło do wypadku. Rowerzysta
na zakr cie wpadł w po lizg
i upadł. Z obra eniami ciała został
przewieziony do szpitala.
0/.08.007 r.
Na parkingu przy bloku nr 3 włamano si do iata ducato i skradziono z niego nawigacj satelitarn ,
telefon nokia, radio blaupunkt na
szkod mieszka ca Nysy.
.08.007 r.
O godz. 19.40 zatrzymano dwóch
mieszka ców Ustronia, kieruj cych rowerami w stanie nietrze wym. Badanie wykazało 0.37 mg/l
i 0.92 mg/l.
.08.007 r.
Mieszkaniec B dzina powiadomił
o zarysowaniu gwo dziem lakieru
w vw pasat na ul. Szkolnej.
.08.007 r.
W godzinach popołudniowych
skradziono rower górski „Basic

Asl” z prywatnej posesji przy ul.
Daszy skiego na szkod mieszkanki Ustronia.
.08.007 r.
O godz. 13.20 na ul. Daszy skiego
zatrzymano kieruj cego rowerem,
nietrze wego mieszka ca Ustronia. Wynik badania: 1.69 prom.
.08.007 r.
O godz. 15.14 personel Sparu przy
ul. Skoczowskiej zatrzymał nietrze w osob bezdomn kradn c
baterie i puszk ryb. Badanie wykazało: 1.69mg/l. Sprawa zostanie
skierowana do s du.
.08.007 r.
O godz. 16.00 na Zawodziu młody
m czyzna wyrwał torebk z r ki
mieszkance Kłobucka.
.08.007 r.
Około godz. 11.00 na targowisku
miejskim skradziono portfel wraz
z pieni dzmi i dokumentami na
szkod mieszka ca Gliwic.
4.08.007 r.
Na stacji Grevling przy ul. Katowickiej kieruj cy iatem punto
ukradł 34 litry paliwa.
4.08.007 r.
O godz. 9.40 na ul. Daszy skiego
kieruj cy BMW mieszkaniec
Ustronia wjechał w tył renualta
clio kierowanego przez mieszka ca Rybnika.
4.08.007 r.
O godz. 9.45 na ul. Brody kieruj cy iatem panda mieszkaniec
Ustronia w trakcie cofania uderzył
w alf romeo.
(aw)

0.08.007 r.
Mandatem w wysoko ci 100 zł
został ukarany kierowca blokuj cy
chodnik na ul. Gra y skiego.
0.08.007 r.
Otrzymano informacj o potr ceniu dwóch małych lisów na ul.
Katowickiej. Martwe zwierz ta
zostały oddane do utylizacji.
0.08.007r.
Na ul. Gra y skiego, na schodach
prowadz cych do basenu, nielegalnie handlowano kosmetykami.
Po interwencji stra y miejskiej
handel został wstrzymany.

.08.007r.
Kontrola porz dkowa w Nierodzimiu i Lipowcu dotycz ca wywozu
mieci i cieków. W przypadkach
niewyja nionych dalsze post powanie odbywa si w siedzibie
Stra y Miejskiej.
.08.007r.
Kontrola porz dkowa campingów na
ul. Pola skiej i Wi la skiej. Sprawdzano rachunki za wywóz mieci
i cieków. W przypadkach niewyja nionych post powanie odbywa si
w siedzibie Stra y Miejskiej.
4-6.08.007r.
Podczas Dni Ustronia stra nicy miejscy pilnowali porz dku
w mie cie. Szcz liwie obyło si
bez wi kszych ekscesów. (aw)

Ci, KTórZy oD nAs oDesZLi:
wiesław Trombała
lat 48
ul. Bernadka 26
Jan raszka
lat 59
ul. Wczasowa 4
Leopold serwin
lat 66
os. Manhatan 10/8
paweł Kohut
lat 84
ul. Skoczowska 96/1

serdeczne podzi kowana
za zamówione msze wi te, kwiaty
oraz uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej

p. Teresy Kierepka

rodzinie, bliskim, znajomym i s siadom
składa rodzina.
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Jedn z pierwszych scenek jest snop.

po ci

Fot. w. suchta

kieJ pracy

26 lipca odbyły si w naszym mie cie
w ramach Dni Ustronia tradycyjne doynki. Poprzedziły je znane ju , ale tak e
i nowe imprezy: Ustro ski Torg, pokazy
stra ackie oraz zawody Autowir w pi tek
i koncert zespołów artystycznych z miast
partnerskich w Parku Kuracyjnym w sobot w czasie Jarmarku Ustro skiego.
W niedziel natomiast wszystko rozpocz ło si msz do ynkow w ko ciele w.
Klemensa oraz nabo e stwem w ko ciele
ewangelicko-augsburskim.
O godz. 14.00 spod Ku ni, a cz ciowo
spod Pra akówki, ruszył Korowód Doynkowy. Bohaterowie pó niejszego obrz du oraz koncertu do ynkowego, wozy,
maszyny rolnicze, witane były oklaskami
przez bardzo licznie zgromadzon publiczno ć na całej trasie korowodu, na ulicach

Daszy skiego, 3 Maja oraz Hutniczej,
gdzie stała główna trybuna.
Nast pnie tłum przeniósł si do amiteatru, którego scena dekoracjami przypominała dom. Scenograia autorstwa Karola
Kubali robiła du e wra enie. Wszystkich
przybyłych przywitała prowadz ca Anna
Michajluk-Kisiała, która przedstawiła
go ci tegorocznych do ynek. A byli to:
prezes Stowarzyszenia Ustro skie Doynki, poseł Jan Szwarc, poseł Tadeusz
Kopeć, starosta powiatu cieszy skiego
Mirosław Ko do , przewodniczacy Rady
Powiatu Jan Sztwiertnia, burmistrz
Ustronia ireneusz szarzec, zast pca
burmistrza Jolanta Krajewska-Gojny,
przewodnicz cy Rady Miasta stanisław
Malina, wiceprzewodnicz ca RM Marzena szczotka, wiceprezesi Stowarzy-

Do Ustroniaczków przyjechała kole anka znad morza.
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szenia Ustro skie Do ynki Jan Kubie
i Tadeusz Duda, oraz proboszcz paraii
w. Klemensa ks. kan. Antoni sapota,
proboszcz paraii ewangelicko augsburskiej ks. piotr wowry. Miasta partnerskie
reprezentowali: Kurt best - wiceburmistrz
Neukirchen Vluyn, z XI Dzielnicy Budapesztu Kovac Lajos - radca prawny,
z Samorz du Mniejszo ci Polskiej w XI
Dzielnicy Budapesztu Halina wesołek przewodnicz ca SMP, z Hajdunanas eles
Andras - burmistrz, z Pieszczan Timotej
Mistina - wiceburmistrz, z Luhaczowic
przedstawicielki Rady Miasta Regina
bittova, Alena Tomankova, z Ustroni
Morskich Adam budka - sekretarz gminy
Ustronie Morskie
Tegorocznymi gazdami do ynek byli
Alina i Karol Krystowie z Ustronia Lipowca. W tym roku po raz pierwszy gazdowie zasiedli przed „domem”, wyczekuj c
przybyłych na uroczysto ć go ci oraz na
zespoły uczestnicz ce w obrz dzie.
Ireneusz Szarzec oicjalnie rozpoczynaj c do ynki powiedział:
- To tradycyjne wi to plonów jest wi tem dzi kczynnym, ale i radosnym, kiedy wszyscy chcemy si cieszyć i bawić w Ustroniu. To ju tradycja, e po
pi knym korowodzie, odbywa si ceremonia do ynkowa tu w amfiteatrze,
a wreszcie wspaniały festyn, mam nadziej , e do białego rana.
Nast pnie rozbrzmiał hejnał Ustronia,
a potem prowadz ca odczytała list od
marszałka województwa l skiego Janusza
Muszy skiego, który napisał m.in.:
-To doroczne wi to Dzi kczynienia za
udane zbiory zwi zane jest z chlebem,
który darz czci i swojskim kultem stanowi cym owoc i ródło ci kiej pracy rolnika. Pragn w szczególny sposób wyrazić
uznanie i podzi kowanie dla ogromnego
trudu wszystkich, których praca przyczyniła si do dzisiejszego wi towania.
Obecnie praca na roli wymaga ogromnego
trudu, ale tak e przedsi biorczo ci.
Nast pnie rozpocz ł si obrz d do ynkowy w wykonaniu Estrady Ludowej
Czantoria. Ks. Sapota oraz ks. Wowry odmówili modlitw i pobłogosławili chleby.
Potem cały amiteatr odmówił wspólne
„Ojcze Nasz” i wspólnie z EL Czantoria
od piewano „Ojcowski dom”, a nast pnie
wr czono gazdom chleby. Potem chórzy ci
zacz li si dzielić chlebem z publiczno ci ,
a gdy wrócili porwali do ta ca gazdów.
Pa stwo Krystowie tradycyjnie podzielili si chlebem z go ćmi i publiczno ci .
Gazda serwował miodónk , a ga dzina
cz stowała kołoczami
Po obrz dzie do EL Czantorii doł czyły chóry wyznaniowe: katolicki „Ave”
i ewangelicki. Chóry wspólnie za piewały
„Modlitw o pokój”, „Flisa” oraz „Bark ”,
któr od piewano na stoj co.
W dalszej cz ci koncertu do ynkowego
została sama EL Czantoria, przy której jak
zwykle, publiczno ć wspaniale si bawiła
słuchaj c znanych cieszy skich pie ni.
Po Czantorii, publiczno ć była bawiona
przez „Cisownicki Ruijoki”, czyli kabaret
z Cisownicy. Młodzi ludzie ironizowali
z otaczaj cej nas rzeczywisto ci. Po
kabarecie, przyszedł czas na kolejne
30 sierpnia 2007 r.

Zdaniem
Burmistrza
Poprosili my burmistrza Ireneusza
Szarca o komentowanie aktualnych
wydarze w mie cie, informowanie
o istotnych dla miasta sprawach.
Wypowiedzi burmistrza zamieszczać
b dziemy w rubryce „Zdaniem Burmistrza”. Na pocz tek poprosili my
o podsumowanie Dni Ustronia.

*

ekumeniczna modlitwa w amiteatrze.

wspaniałe widowisko artystyczne, gdy
na scen zawitała Dzieci ca Estrada
Regionalna „Równica”. Niedawno ten
reprezentacyjny zespół naszego miasta wydał drug i trzeci cz ć płyty
„A ha downych czasów odyn ju nie
wróci”. Podczas koncertu „Równica”
jak zawsze wzruszała i bawiła. Nie bez
powodu dwukrotnie bisowała. Publiczno ć zgotowała zespołowi owacj na
stoj co. Po koncercie płyta cieszyła si
sporym zainteresowaniem. Kupowano j
na specjalnym stoisku.
Na zako czenie wyst pił zespół taneczny La Balance z Neukirchen Vluyn
z Niemiec. Wspaniałego kankana biso-

Na scenie równica.
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wano, a wyst p publiczno ć nagrodziła
owacjami na stoj co.
Po koncercie w amiteatrze bawiono si
i konsumowano regionalne specjały w Parku Kuracyjnym, gdzie zabawa taneczna
trwała do białego rana. Przy popularnych
piosenkach wykonywanych przez zespół
„Cieszy ska dwójka” bawili si wszyscy
– zarówno młodzie i doro li. Wiadomo
przecie , e muzyka ł czy pokolenia.
Ustro skie do ynki maj w sobie jak
swoist magi . Nie bez powodu na t
tradycyjn imprez przyje d aj ludzie
z całego l ska, a ju pół godziny przed
rozpocz ciem korowodu przez tłum ludzi
stoj cy na ulicach, trudno si przecisn ć.
Agata werpachowska

Fot. w. suchta

*

*

Do ynki w tym roku ci gn ły liczn
publiczno ć. Wielu turystów i kuracjuszy
odwiedza Ustro w czasie Ustro skich
Do ynek. Z uwagi na tocz ce si na rynku
prace remontowe Jarmark Ustro ski został
przeniesiony na kr g taneczny do Parku
Kuracyjnego. Wyst powały zaprzyja nione
zespoły z miast partnerskich, zespoły
z naszego terenu, a jednocze nie odbywał
si festyn. Bardzo pozytywnie jak zawsze
oceniono korowód do ynkowy, obrz d
do ynkowy i niedzielny festyn.
Coroczne zorganizowanie korowodu
do ynkowego wymaga wiele pracy od
uczestników, którzy na t okoliczno ć
szczególnie si mobilizuj , po wi caj
swój czas, dziel si do wiadczeniem, by
przygotować scenki rodzajowe i sprz t.
Chciałbym podzi kować gor co wszystkim uczestnikom korowodu, osobom które
corocznie anga uj si w przygotowanie
tego barwnego przej cia ulicami naszego miasta. Słowa podzi kowania kieruj równie
do Stowarzyszenia Ustro skie Do ynki
koordynuj cego całe przedsi wzi cie. W
ogóle wypada podzi kować wszystkim osobom zaanga owanym w przygotowanie
ró norodnych imprez podczas Dni Ustronia. Skoro ju dzi kuj , to nie mo e
zabrakn ć szczególnych podzi kowa dla
gazdów do ynek.
Pogoda dopisała, a jest to moim
zdaniem jeden z głównych czynników,
gwarantuj cych powodzenie tak du ej
imprezy. Rzesze mieszka ców i turystów
miały okazj obejrzeć pochód do ynkowy
z setk ró nych scenek rodzajowych. Była
te okazja do podziwiania w amiteatrze
naszych ustro skich zespołów, czyli Estrady Ludowej „Czantoria” i Dzieciecej
Estrady Regionalnej „Równica”.
Do ynki jak co roku s najwi ksz
imprez podsumowuj c letni sezon
artystyczny, który w tym roku przebiegał
w bogatej formule. Jako e rynek w remoncie wszystkie główne imprezy odbywały
si w amiteatrze i Parku Kuracyjnym.
Nowym pomysłem były sceny przed
stadionem Ku ni i przed doln stacj
Kolei Linowej „Czantoria”. Od ubiegłego
roku dodatkowo imprezy odbywaj si
przed Uzdrowiskiem, a to dzi ki dobrej
współpracy z prezesem. Nasze zespoły
oraz zespoły odwiedzaj ce Ustro maj
okazj zaprezentować si kuracjuszom,
którzy nie zawsze mog odwiedzić nasz
amiteatr.
Notował: ws
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pierwszaki - rok szkolNy 2007/08
szkoła podstawowa nr 
w Ustroniu
klasa ia
wychowawca:
Daria Cie lawska
Daniel Baszczy ski
Dominik Bukowczan
Antoni Czerch
Antoni Dyrda
Wiktor Francuz
Remigiusz Gulej
Magdalena Gluza
Kamil Kamieniorz
Michalina Kania
Oskar Kostka
Filip Le ski
Mateusz Le niewski
Gabriela Omozik
Patrycja P czek
Paulina Piechaczek
Angelika Ryczek
Łukasz Sadlik
Adrian Sikora
Łukasz Sudoł
Agnieszka Szajter
Wiktoria Szul
Marzena Wardenga
Krzysztof Warmuzek
Kacper elazny
klasa ib
wychowawca:
Aleksandra Cymerlik
Jakub Andrysiak
Marian Badura
Magdalena Bukowczan
Liwia Cie lar
Nikodem Czy
Maciej Dyka
Roma Fober
Klaudia Gaszczyk
Gabriela Gogółka
Aleksandra Goncerz
Joanna Heczko
Wiktoria Holona
Konrad Krzempek
Mateusz Machnowski

Matylda Majewska
Filip Prutek
Dawid Rachwał
Sara Rachwał
Marek Raszka
Klaudia Suwi ska
Agata Szlauer
Karolina Szwarc
szkoła podstawowa nr 
w Ustroniu
klasa a
wychowawca:
wiesława Herman
Michał Biało yt
Natalia Błaszczyk
Agata Cholewa
Julia Cie lar
Kacper Cie lar
Mateusz Cie lar
Izabela Ciompa
Bernadeta Dziendziel
Jakub Górka
Aleksandra Kałwak
Bartosz Korcz
Gabriela Kosek
Kaja Kowalczyk
Patryk Kukuczka
Kamil Marchewka
Artur Marek
Wiktoria Pokorny
Hubert Wyka
Kamil Z bkowski
Katarzyna Zwierniak
klasa b
wychowawca:
Gra yna pilch
Nikodem Adamiec
Wiktor Dato
Dajana Goryczka
Julia Heczko
Natalia Heczko
Marlena Janik
Dawid Jo czyk
Wiktoria Kadela
Kamila Kieco

Rafał Legierski
Zuzanna Łucko
Łukasz Panek
Norbert Roik
Julia Sikora
Wiktoria Stec
Jan liwka
Adam li
Anna Wałach
Klaudiusz Wawrzyczek

klasa c
wychowawca:
Czesława Chlebek
Arleta Adamczyk
Justyna Bujok
Kamil Cielepak
Joanna Cie lar
Remigiusz Fuja
Mikołaj Gaffke
Patryk Juroszek
Wiktoria Kłósko
Tymoteusz Krzok
Sara Lipowczan
Kamil Macha
Samuela Makarska
Szymon Matuszek
Borys Młynarczyk
Monika Moje cik
Malwina Rusin
Paulina Szalbot
Daniel Waliczek
Norbert Zamojć
szkoła podstawowa nr 
Ustro polana
klasa i
wychowawca:
barbara Maciejowska
Łukasz Bujok
Magdalena Gawlas
Robert Gomola
Kamil Gre
Anna Hyrnik
Justyna Jaworska
Julia Kaiser
Magdalena Kocyan

PARTNERSKI
TURNIEJ
Podczas Dni Ustronia
w MDK „Pra akówka” odbył
si Szachowy Turniej Miast
Partnerskich. Partie trwały po 5
minut, grano systemem ka dy
z ka dym. Zwyci ył W gier
Adam popovics z Hajdunanasz,
a kolejne miejsca zaj li: 2.
Grzegorz błaszczok z MDK
„Pra akówka”, 3. emil plinta
z Ustronia, 4. Słowak Juraj
Micvra z Pieszczan, 5. Michał reterski z Ustronia. Najlepszych podczas Jarmarku
Ustro skiego honorowała wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny.
(ws)
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Grano w pra akówce.

Fot. w. suchta

Daniel Kral
Dominika Macura
Sara Pawelska
Sandra Rygiel
Tomasz Sztwiertnia
Krzysztof Wróblewski
Aleksandra Ziółkowska

szkoła podstawowa nr 
klasa a
wychowawca:
Maria Kozub
Sara Chrapek
Michał Chwastek
Agata Ciemała
Kacper Fajer
Daria Herman
Weronika Jarco
Szymon Kajstura
Kacper Kozieł
Nina Midura
Mateusz Miech
Agnieszka Płonka
Wojciech Roman
Sylwester Ry
Katarzyna Szewczuk
Dominika Szl k
Mateusz Zynek
szkoła podstawowa nr 6
klasa ia
wychowawca:
izabela strzałkowska
Klaudia Bało
Konrad Bało
Michał Brzuskiewicz
Kamila Cie lar
Wiktor Gro ski
Patrycja Jaworska
Kamil Kojma
Jakub Lipus
Szymon Łukasiak
Michalina Macura
Krystian Michalski
Michał Mrózek
Beata Si kała
Natalia Tomaszko
Patryk Tyrna
Hubert Wyka
klasa i b
wychowawca:
Małgorzata sikora
Julian Cholewa
El bieta Bednarczyk
Daria Figzał
Szymon Goł bieski
Edyta Janczar
Łukasz Konkol
Natalia Krzemie
Tomasz Kudełka
Dominika Noszczyk
Magdalena Pinkas
Joanna Sikora
Tomasz Szpin
Paulina Tatar
Mateusz Worek
Kacper Wyka
Konrad Zaj c
30 sierpnia 2007 r.

MARSZOBIEG
Urz d Miasta Ustro zaprasza na 14 Marszobieg na Czantori
Wielk , który odb dzie si w niedziel 2 wrze nia 2007 r. Start
o godz. 10.00 na ul. Partyzantów. Trasa liczy ok. 9 km i biegnie ul.
Jelenic do pola biwakowego pod Mał Czantori , dalej ółtym
i czarnym szlakiem turystycznym do szczytu Czantorii, gdzie
zaplanowano met . Zgłoszenia w dniu zwodów, na 1 godz. przed
startem. Klasyikacja rocznikami, najmłodsza grupa od 16-19 lat,
nast pne co 10 lat. Zawodnicy bior udział w imprezie na własn
odpowiedzialno ć. Wi cej informacji pod nr. Tel 033 8579328
oraz na www.ustron.pl.

stra ackie zawoDy

Burmistrz Miasta Ustro , prezes Zarz du Oddziału Miejskiego Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Ustroniu
Ireneusz Szarzec oraz jednostki OSP w Ustroniu zapraszaj na
mi dzy- gminne sportowo – po arnicze zawody Ochotniczych
Stra y Po arnych gminy Brenna i miasta Ustro . Zawody odb d si w sobot 1 wrze nia 2007 r. o godz. 14.00 na stadionie
Klubu Sportowego „Ku nia” w Ustroniu i przeprowadzane b d
w grupie A – sekcje m skie OSP powy ej 18 lat oraz w grupie
Młodzie owych Dru yn Po arniczych CTIF chłopców i dziewczyn w wieku 12 – 16 lat. Zbiórka startuj cych sekcji w dniu
zawodów o godz. 13.30 na płycie stadionu. Turniej przebiegać
b dzie według obowi zuj cych regulaminów dla wy ej wymienionych grup w nast puj cych dyscyplinach: po arniczy tor
przeszkód i ćwiczenie bojowe.

burmistrz Miasta Ustro oraz Zwi zek Kombatantów
rzeczypospolitej polskiej i byłych wi niów politycznych zaprasza na uroczysto ć patriotyczn z okazji 68.
rocznicy wybuchu ii wojny wiatowej, która odb dzie
si  wrze nia 007r. o godz. .00, przy pomniku lotnika
Jana Cholewy przy ul. Daszy skiego.

w roczNic
woJNy

1 wrze nia przypada 68.
rocznica wybuchu II wojny
wiatowej. Pierwszy akt wojennego dramatu rozegrał si na
ziemi polskiej. Zmowa dwóch
najwi kszych pot g militarnych ówczesnego wiata – hitlerowskich Niemiec i Zwi zku
Sowieckiego miała wykre lić
Polsk z politycznej mapy Europy i unicestwić naród polski.
Postawa polskich ołnierzy
w czasie II wojny wiatowej
godna jest najwy szego podziwu. Oni nigdy nie zło yli broni. Walczyli od jej pierwszego
do ostatniego dnia na ró nych
frontach na rodzimej i obcej

ziemi. II wojna wiatowa pochłon ła 6 milionów Polaków.
W obronie swej ojczyzny oddało ycie 29 ołnierzy Wojska
Polskiego – obywateli naszego
miasta, a 129 obywateli zostało
zamordowanych w hitlerowskich wi zieniach i obozach
koncentracyjnych.
W 68. rocznic wojennego
dramatu złó my nale ny hołd
ołnierzom wrze nia, którzy
pierwsi stawili opór zbrodniczemu faszyzmowi hitlerowskiemu.
Prezes Zarz du
Koła ZKRP iBWP
Ludwik Gembarzewski

Nowy rok szkolny przed nami, a my przypominamy dawn
fotograi z wycieczki w Krakowie i Wieliczce, zorganizowanej
w 1921 r. Wyjazdy te urz dzano corocznie dla starszych uczniów
ustro skich szkół od ko ca XIX w., a zapocz tkował je dyrektor
„Dwójki” Jerzy Michejda. Spo ród licznej grupy ustroniaków
zdołano rozpoznać jedynie osoby dorosłe. W drugim rz dzie
siedz od lewej: Jan Szczepa ski, działacz narodowy i samorz dowy oraz nauczyciele: Paweł Matula, Anna Kral, Paweł Kral,
Paweł Lipowczan, Paweł Kurus, NN, Jerzy Michejda, Jan Nowak,
Antonina Grabowska, Tomaszkowa i Paweł Zi tek. Opis podano
za Józefem Pilchem, który fotograie zamie cił w „Pami tniku
Ustro skim” nr 7.
Lidia szkaradnik

30 sierpnia 2007 r.
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tak ozdobione ci gniki rolnicze mo na zobaczyć tylko w korowodzie.

Fot. w. suchta

korowóD Do yNkowy
1. e cy: Beata i Dominika Chrapek,
Karol i Michał Krysta.
2. Snop: Tomasz Jaworski, Natalia Zieli ska, Joanna Kenig.
3. Zespół Ma oretek: Ma oretki Miejskiego Domu Kultury Pra akówka.
4. Orkiestra KWK Pniówek pod batut
Józefa Klimurczyka.
5. Czerwony kapturek i gajowy: Izabela
Kudełka i Romuald Brzezi ski.
6. Banderia: na koniach: Jan Cie lar,
Władysław Cie la oraz 4 konie z hodowli
Ryszarda Cimka, 4 konie z hodowli Stanisława Polaczka.
7. Gazdowie Do ynek: Alina i Karol
Krysta, powozi Józef Kudełka.
8. Kobiety z chlebem.
9. Wieniec do ynkowy: Estrada Ludowa
„Czantoria”.
10. Maskotki Miasta Ustronie Morskie
i Miasta Ustro .
11. DER „Równica”.
12. Zespół taneczny z Neukirchen Vluyn.
13. Estrada Ludowa „Czantoria”.
14. Chór Ewangelicki.
15. Chór Ave.
16. Ekspozycja sokolnicza ptaków drapie nych, przygotowana przez Pawła
Machnowskiego pod kierownictwem sokolnika Olka Skrzydłowskiego.
17. Wiosna: Jadwiga i Antoni Małyjurek.
18. Samochód z materiałem szkółkarskim:
Krystyna i Stanisław Abram.
19. Pług dwuskibowy: Zdzisław Kozieł.
20. Brona: Paweł Szwarc.
21. Kultywator: Janusz Gajdacz.
22. Siewcy: Krzysztof Kozieł i Krzysztof
Dytko.
23.Siewnik: Władysław Madzia.
24.Siewnik punktowy do kukurydzy: Ludwik Zielina.
25. Najstarszy sprz t rolniczy: Stanisław
Brzezina.
26. Samochód Stra acki: Ustro Lipowiec.
27.Opryskiwacz ci gnikowy Termit: Paweł Kocyan.
28. Beczka na gnojówk : Tadeusz Wapienik.
29. Roztrz sacz obornika: Ludwik Pniok.
30. Rozsiewacz do nawozów: Karol Czy .
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31. Agregat uprawowy: Janusz Pinkas.
32. Glebogryzarka: Jan Kłoda.
33. Sadzarka do ziemniaków własnej produkcji: Jan Pawlitko.
34. Sadzarka do ziemniaków: Jan Stec.
35. Wielorak: Robert Rymorz.
36. Rzemie lnicy: Spółka spod oru Jan
Wapienik i Władysław Cie lar.
37. Goiczek: Karolina Glajc, Natalia Glajc
i Kuba Heller.
38. Kominiarze: scenka przygotowana
przez Józefa Waszka.
39. Listonosze: Sebastian Stac i Radosław
Cie lar.
40. Samochód stra acki: OSP Centrum.
41. Łunochód: Józef Cie lar.
42. Łunochód + kosiarka konna: Ludwik
Bra czyk.
43. Łunochód + beczka na biogaz: Karol
Pinkas.
44. Kosiarka ci gnikowa listwowa: Agnieszka Krzysica.
45. Kosiarka rotacyjna: Jan Stasiuk.
46. Kosiarka dyskowa: Adam Janik.
47. Kosiarka samobie na „STIGA”: Dariusz Gre .
48. Kosiarka do koszenia rowów melioracyjnych i grobli stawów rybnych: Jan
Szarzec.
49. METRAK pojazd wielozadaniowy
z kosiark rotacyjn i zgrabiark karuzelow : Jerzy Nieboras.
50. Przewracarka grzebieniowa: Mirosław
Heczko.
51. Przetrz sacz karuzelowy: Franciszek
Staniek.
52. Przetrz saczo – zgrabiarka „PAJ K”:
Adam Cie lar.
53. Przetrz saczo – zgrabiarka ta mowa:
Jerzy liwka.
54. Zgrabiarka konna: Władysław Mrózek.
55. Zgrabiarka karuzelowa: Leszek Glajc.
56. Zespół do sianokiszonki.
57. Ci gnik z balotem sianokiszonki.
58. Ci gnik z pras roluj c .
59. Ci gnik z owijark i chwytakiem do
balotów: Jerzy Janik.
60. Orkan: Janusz Twardzik.
61. Kopka siana: Przedszkole nr 5

w Ustroniu Lipowcu, powozi Andrzej
Maciejczek.
62. Przyczepa samozbieraj ca: Bronisław
Łukosz.
63. Mleczarnia – produkcja sera i masła:
Andrzej Rusz i spółka.
64. Pszczelarze: Koło Pszczelarzy Ustro
Prezes Leon liwka.
65. Wóz drabiniasty: Henryk Gre .
66. Mondel: Maria i Jan Tomiczek, Karol
Tomiczek Dawid Maryan.
67. Zbieranie kłosów: Zespół Regionalny
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu
Lipowcu, opiekun Jolanta Szafraniec.
68. Stodoła: Roman Gre Piotr Gre i Jan
Gre .
69. Burdak: Jerzy Kłoda.
70. Kombajn: Władysław Hławiczka.
71. Ferma Królików Rasowych „Belg
Olbrzym Szary”: Jan Małyjurek.
72. Prasa do prasowania słomy i siana:
Cichy Jan.
73. Motopompa SZNEKÓWKA produkcji szwajcarskiej: Czesław Sajan i Józef
Sajan.
74. Samochód Stra acki: OSP Ustro
Nierodzim.
75. arna – mielenie zbo a: Jan Bukowczan.
76. Młyn i piekarnia: Jan Stekla, Wiesława
Frycz, Agnieszka Frycz, Wojciech Chrapek, Adam Andrzejak, Paulina Górniok,
Maksymilian Stekla.
77. Samochód stra acki: OSP Ustro Polana.
78. Sieczkarnia jednorz dowa do kukurydzy: Paweł Drózd.
79. Wybierak do kiszonki: Sławomir Pasterny.
80. Pług do podorywki: Karol Sztwiertnia.
81. Trakacz: Florian Lis.
82. Kozy i ko l ta: z hodowli Jana liwki
seniora powozi Jan liwka junior.
83. Owce: z hodowli Wandy Chmiel powozi Tomasz Chodura.
84. Baca z psem pasterskim: Franciszek
yła.
85. Krowa: Klemens Handzel.
86. Kopaczka konna do ziemniaków: Ludwik Kaczmarek.
87. Kopaczka elewatorowa do ziemniaków: Stanisław Kozieł.
88. Fura z ziemniakami: Wanda i Franciszek
Burawa oraz Anna i Marek Łukasiak.
89. Gazda i ga dzino na targ: Renata
i Krzysztof Bieleccy.
90. Mechaniczna wyci garka do drewna:
Bronisław Stekla.
91. Prace le ne: Tomasz Sztwiertnia i SKR
Goleszów.
92. Ci gnik z r bakiem: Bogdan Chodubski.
93. Kr anie kapusty: Zdzisława i Władysław Zieli scy.
94. My liwi: Koło Łowieckie „Jelenica”
w Ustroniu, prezes Henryk Chowaniok.
95. Choinka wi teczna: Jerzy liwka.
96. Mikołaje: Zespół z osiedla Le nik
powozi Marek Holeksa.
97. MULI pojazd wielozadaniowy dla
rolnictwa i gospodarki komunalnej : Jerzy
Nieboras.
98. Zamiatarka - zamiatanie dogi po przejciu korowodu, czyli mechaniczne sprz tanie: Bronisław Puzio.
30 sierpnia 2007 r.

ROMANTYCZNIE
NaD wisł

W sobotni wieczór 25. sierpnia ju po
raz 17 odbył si w Ustroniu Bieg Romantyczny Parami w ramach obchodów
Dni Ustronia. Z roku na rok cieszy si on
coraz wi ksz popularno ci , ci gaj c
zawodników oraz publiczno ć z całej
Polski i zza granicy. Tradycyjnie sygnał do
startu o godz. 19.30 dał strzelaj c korkiem
z szampana burmistrz ireneusz szarzec.
Ponad trzykilometrow tras wzdłu nadwi la skich bulwarów pokonało 113 romantycznych par, cz ć z nich trzymały
płon ce pochodnie. Nawet organizatorzy
nie spodziewali si takiej frekwencji.
Uczestnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych, o przynale no ci do których decydowała suma lat danej pary. Najmłodsza para liczyła sobie 9 lat (Zuzanna
Fijak i Tomasz Fijak z ywca), najstarsza
- 138 (Czesława i Henryk biskupiakowie
z Mikołowa). Nie obyło si równie bez
niespodzianek - na trasie pojawiły si pary
przebiera ców, które zostały docenione
za inwencj i wyobra ni . W ród nich
byli: wojciech Dorighi z Cisownicy
i Agnieszka Gołyszny z Goleszowa, Jan
Talik i barbara Fucik – Oczkowska oboje
z Bielska Białej oraz para dzieci: Kasia
i piotr oczkowscy z Bielska Białej. Po raz
pierwszy w biegu udział wzi ły tak e osoby niepełnosprawne. Zawody zako czyły
si dekoracj najlepszych par, wspólnym
ogniskiem i losowaniem upominków.
Najbardziej romantycznym parom, które przybiegły na ko cu, osłodziły ycie
wielkie piernikowe serca. Na pierwszym
miejscu bieg uko czyło mał e stwo

startowali przebiera cy.

z Brzu nika - bogusława i Tadeusz Kupczakowie (11,56). Pomimo ostrej rywalizacji panowała atmosfera dobrej zabawy,
a wszystkim zawodnikom dopisywał wspaniały humor. Uczestników biegu i kibiców
rozbawiała para maskotek: Ustroniaczek
z Ustronia i Ustronianka z partnerskiej
gminy Ustronie Morskie. Cał opraw
muzyczn wykonał zespół Jetelinka pod
kierunkiem Moniki wałach z Istebnej. Co
roku podczas biegu spotykaj si ze sob
do wiadczeni sportowcy, jak i amatorzy
biegania. Pomimo tych ró nic nawi zuj
oni długotrwaj ce przyja nie i obiecuj
spotkanie podczas nast pnej edycji imprezy. Mo e ju czas zacz ć treningi...?

Fot. w. suchta

W kategoriach wiekowych zwyci yli: kat. do 20 lat: Martysia wojtyła z
Pogórza i wojtu wojtyła z Ustronia
(15 min. 33 sek.), do 30 lat: ewa Fijak
i wojciech Miodo ski z ywca (13,47),
do 50 lat: Kinga bieszczad z Wilkowic i Tomasz Korze z Bielska-Białej
(12,41), do 70 lat: natalia pszczółka
z Ba anowic i Mirosław niemiec z Goleszowa (12,30), do 100 lat: bogusława i
Tadeusz Kupczakowie z Bru nika (11,56),
do 130 lat: Alicja banasiak i stefan sikora z Bielska-Białej (12,27), powy ej 130
lat: Zoia Le kiewicz z Bielska Białej i
Czesław Marciak z Bielawy (16,14).
Katarzyna niemiec, Anna suchodolska

JARMARK
W ramach Dni Ustronia w sobot poprzedzaj c Do ynki na kr gu tanecznym
w Parku Kuracyjnym odbył si Jarmark
Ustro ski. Od godziny 14 swoje talenty
prezentowały zespoły z miast partnerskich,
a tak ed z naszego rejonu. Uroczysto ć
rozpocz ł godzinny wyst p Orkiestry
D tej OSP z Górek Wielkich pod batut J.
Klimurczyka. Nast pnie na scenie pojawiły si 4 ywiołowe dziewczyny z zespołu
ta ca nowoczesnego „deja vu” reprezentuj ce Ustro i Miejski Dom Kultury „Praakówka”. Pomimo drobnych problemów
technicznych udało im si przedstawić 2
energiczne układy choreograiczne. Jednak
na tym nie zako czyły si taneczne zmagania - wyst piła grupa taneczna „La Balance” z Neukirchen-Vluyn (Niemcy). Zaoferowali oni widzom ró norodn rozrywk
- pocz wszy od ta ca, a sko czywszy na
piewie i pantomimie. Arty ci z Niemiec
kilkakrotnie podczas wyst pu zmieniali
stroje - najwi ksze wra enie wywarły balowe suknie. Po nich zaprezentowały si
zespoły z miast partnerskich ze Słowacji,
Czech oraz W gier.
(kn) (as)
30 sierpnia 2007 r.

zespół la Balance z Neukirchen-Vluyn wyst pił przed sanatorium równica. popisy taneczne
gor co oklaskiwali kuracjusze.
Fot. w. suchta
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ustroñskie galerie, muzea placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

ustroñskie stowarzyszenie trze woœCi
Klub Abstynenta „ROdZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
MITyNG AA - czwartek od 17.30 MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
W czasie wakacji, tj. w lipcu i sierpniu, Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 12.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 12.00-19.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-15.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00

FundaCja œw. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ
- wtorek 9.00 -10.00; - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog
- ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y
- pon. œr. pt. 10.00 - 14.00.
Wydawanie posi³ków
- pon. - pt. 11.30 - 13.00.

Czytelnia ogólna oraz wypo yCzalnia dla dzieCi i młodzie y
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 19.00; pi¹tek: 8.00 - 15.00.
biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.
muzeum ustrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:

w poniedzia³ki 9 - 14, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14
w soboty, niedziele 9.30 – 13.

oddzia³ muzeum „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe
ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
cenny zbiór ksi¹¿ek „Cieszyniana”
Ustroñ w starej fotografii
walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945)
(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
Malarstwo rodziny Sobierajów (ASP Kraków, ASP Łód )
Hafty, hoczki i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
KLUB PROPOZYCJI : - klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi
oddzia£ Czynny: codziennie w godz. 11-16.
galeria sztuki współCzesnej „na gojaCh”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.
galeria sztuki współCzesnej „zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

miejski oœrodek pomoCy spo£eCznej
ul. M. Konopnickiej 40
- od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
stowarzyszenia i zwiĄzki:
zw. kombatantów rp i by³ych wiêŸniów politycznych
- poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
polskich si³ zbrojnych na zachodzie
I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów wojennych rp i zwi¹zek by³ych wiêŸniów politycznych hitlerowskich
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
stowarzyszenie pomoCy dzieCiom i rodzinie”mo na inaCzej”w ustroniu
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu:
wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- psychoterapeuta:
poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach: SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.
miejska inFormaCja turystyCzna
Rynek 2, tel. 854-26-53,
- od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00
- sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25
- od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00
- sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
stra miejska ustroñ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
ChrzeœCijañska FundaCja „¯yCie i misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motoCykli zabytkowyCh - rdzawe diamenty
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
CZYTELNIA KATOLICKA
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
miejski dom kultury „pra akówka”
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

towarzystwo kształCenia artystyCznego - ognisko muzyczne mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
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Fot. w. suchta
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W zwi zku z organizowan co roku uroczyst
sesj Rad Gmin Ziemi Cieszy skiej z okazji 11
listopada poł czonej z wr czeniem Laurów Srebrnej
Cieszynianki przypomina si o mo liwo ci zgłoszenia jednego kandydata przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje działaj ce na terenie Ustronia.
Kandydatem mo e być ka dy mieszkaniec gminy.
Zgłoszenie musi być dokonane na pi mie i zawierać o wiadczenie kandydata zawieraj ce zgod na
wyró nienie i ujawnienie danych osobowych. Zgłoszenia przyjmuje si w Urz dzie Miasta w termienie
do 15 wrze nia br. Kart zgłoszenia kandydata oraz
wszelkich informacji mo na uzyskać w Wydziale
O wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM, pok. nr 16,
tel. 8579-328. Wyboru laureata dokona Rada Miasta podczas wrze niowej sesji. Przy wyborze Rada
we mie pod uwag przede wszystkim szczególne
zasługi dla społeczno ci, w której działaj kandydaci
a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie
nowych, pozytywnych warto ci b d cych godnymi
na ladowania i stanowi ce wzór dla innych.

oGłAsZA

Witejcie

Muszym sie Wóm prziznać, e nie rod plotkujym, ani te ni
móm na to czasu. Ale byłech łoto na do ynkach i kapke ludzi
spotkołech, nó i dowiedziołech sie takóm pocztóm pantolowóm, e łostoja „Gazety Ustró skij”, ta co łod poczóntku
dzier y wszystki inanse gazety, wybiyro sie na pyndzyj. Nejprzód ni mógłech uwierzić, ale jak to je prowda, tó trzeja by
ji powinszować na nowej drodze ywobycio. Tó na hónym
napisołech taki winsz.
Naszo przeuroczo Marysiu, gryfno paniczko
mosz fórt zgrabnóm igure i piekne liczko,
a na emerytke ganc nie pasujesz,
bo je piekno i sie dycki łodpicujesz.
Jako downo ksiyngowo fojta Gołkowskigo
wszystko e umiała, była do wszystkigo.
Ha downi były jyno krynciołki i liczydła
a Tobie, o dziwo, robota rachmistrza nie zbrzidła.
Je to prowda, choćby kiery my loł, e mi sie plecie
bo ju siedymno cie roków robisz w naszej gazecie.
Oj! Bydzie Cie w tej instytucji doista chybiało,
dyć nieroz wszystko na Twoji głowie zostało.
Tó yczym Ci na pyndzyji moc rado ci,
pociechy z rodzinki i wszelakich wiesioło ci.
A e je poetka, dyć Cie przeca znómy,
to na Twoji wiersze w „Ustró ski” czakómy.
Serdeczno ci i słodyczy znómy Paweł Tobie yczy.

nabór na stanowisko głównego ksi gowego
w wymiarze / etatu.
Termin składania poda : 6.0.007
wi cej informacji na www.ustron.bip.info.pl

we wtorek 3 lipca na łowisku w Nierodzimiu, mieszkaniec Bystricy
poło onej w s siaduj cych z polsk czechach, Jan kostovaz, złowił
jesiotra mierz cego 123 cm i wa cego 16,5 kg.
poZioMo: ) zwie czenie r ki, 4) droga le na, 6) ptak
- przed e niacz, 8) unosz si na wodzie, ) popularna
kawa zbo owa, 0) wielokrotny bilet, ) gatunek wina,
) ptak kiwi, ) kraina historyczna w Grecji, 4) pokarm
dla pieca hutniczego, ) bursa szkolna, 6) s siadka Europy,
7) za krosnami, 8) wierzba płacz ca, ) na kartce kalendarza, 0) usterka, niedoróbka.
pionowo: ) Pisane przez Z. Nałkowsk , ) pod batut
dyrygenta, ) błyskotliwo ć, 4) lekarka z wiertłem, ) droga
kupiecka, 6) zbiór pie ni ko cielnych, 7) tyran, despota,
) dopływ Dunajca, ) boksował w Czarnych Słupsk,
4) wynalazł maszyn parow .

krzy ówka
30 zł 30 zł

krzy ówka
30 zł 30 zł

krzy ówka
30 zł 30 zł

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 7 wrze nia br.
Rozwi zanie Krzy ówki z nr 33
LATo UCieKA
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Michał Malec,
Ustro , ul. Wi la ska 27. Zapraszamy do redakcji.
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bo po prostu – nietrwałe. Liczne odlewane
ze srebra bardzo niskiej próby przepadły,
kiedy babule ki niosły je w latach 70. czy
80. do skupu i słysz c, e nie przedstawiaj
nic drogocennego, zwyczajnie si ich pozbywały. A bywały liczne: z a urowymi
motywami ro linno-kwiatowymi, syrenami, lwami, lub nawet w kształcie monet
z dat 1914 r. i podobizn cysorza... Od
male kich z jednym oczkiem po masywne,
imponuj ce wag powy ej 0,2 kg!
- Dlaczego hoczki? Co to ma wspólnego
z hakami, skoro we wszystkich s kółka,
przez które przeplatano ła cuszek albo
wst eczk ? – zapytywał Eugeniusz Kozak z CKH. – Odpowied znajduje si na
wystawie. Kiedy nie miały oczek, tylko
haczyki, tu w kształcie male kich w y.
Było to mniej praktyczne, wi c ostatecznie
je domkni to, ale nazwa ju si utrwaliła.

Opowiadano te o pozostałych składnikach bi uterii, o robieniu czepców m atek
i ewolucji wysoko ci ywotka – od ok. 7
cm doszedł do ponad 20 w szczytku. A
ponoć nasz ludowy strój jest jedynym w
Polsce, w którym oplecka s zwie czone
wła nie trójk tnym szczytkiem.
(Spotkanie odbyło si w ramach projektu
„Ustro , jaki warto znać”, doinansowywanego z programu „Działaj lokalnie”).
Par pyta do kolekcjonera Leszka
Ga czarczyka z CKH
najstarsze okazy... Je li chodzi o hoczki, to sprzed ok. 200 lat. Tylko niektóre s
sygnowane, srebrne maj punce złotnicze
albo urz du probierczego, ale przy metalowych nie ma nic. Te z jelonkami, które
babcia dostała do pierwszej sukni od swojej babci, mog datować na połow XIX
w., z kolei z literatury wiem, e maj tych
200 lat, na podstawie wzorów. Co ciekawe, w Cieszynie te był urz d probierczy
i pewne hoczki maj punc stamt d, która
znowu zaw a czas powstania. Ale du o
jest bez puncy, wi c trudno okre lić. Przy
ywotkach porównuje si hafty dzi ki
materiałom muzealnym, no i korzysta
z przekazów. Mam np. w domu jeden z
niziutkich, najstarszych, a traił do mnie z
przedwojenn karteczk : nazwisko, Ustro
1800. Nie mo na autentyczno ci tej notatki być stuprocentowo pewnym, jednak
mo na datować go według haftów przed
1850 r. Same hafty zdobi ce podziały na
pola pochodz z jeszcze starszego ywotka,
materiał ró ni si tam od reszty. Gdy si
co zniszczyło, robiono nowy ywotek,
ale hafty brano z dawnego. Tak samo wykorzystywano hafty ze starych ornatów w
wie ych, bo to te wymagaj ca i cenna
praca, parały si ni kiedy zakonnice. Jak
do pana traiły te najdawniejsze elementy stroju? Có , głównie przez przypadek,
z wymiany... Co zbierałem od zawsze,
na pocz tku bodaj etykietki z zapałek...
Gromadziłem te cieszynalia. Zainteresowałem si hoczkami i zacz łem o nie
pytać, gdy dostałem takie po obu babciach.
Po wojnie była bieda, a e suknie szyto
z bardzo dobrego materiału, u ywano go
pó niej na spodnie czy płaszcze. ywotek

w oddziale Muzeum prawdziwe arcydzieła.

Fot. k. szkaradnik

l. Ga czarczyk pokazuje zachowany wykrój ywotka.

Fot. k. szkaradnik

hoczki z FraNcyM JozeFyM
- Sk d nazwa ywotek? No có , po prostu
opasa on „ ywot” kobiety – mo na było
usłyszeć 23 sierpnia w „Zbiorach Marii
Skalickiej”. A e fascynacja elementami stroju cieszy skiego jest nadal YWOTNA, przekonuje otwarta tam wła nie
wystawka haftów, hoczków, czepców i
szatek ze zbiorów Cieszy skiego Klubu
Hobbystów. To obchodz ce 35-lecie koło,
najdłu ej nieprzerwanie działaj ca tego
typu organizacja w kraju, skupia kolekcjonerów, entuzjastów ró nych gał zi wiedzy
oraz miło ników lokalnej historii. Przyj li
oni za cel ocalanie reliktów ludowej sztuki
czy rzemiosła, cz sto pogardzanych i wyrzucanych po wojnie.
Teraz trwa na nie boom. O tym m.in.
wspominał prezes CKH Stefan Król, obrazuj c sytuacj kolekcjonerów. Bo dzi
nabieraj warto ci np. perełki r kodzieła
i coraz trudniej je zdobyć. St d te obawy
budz złodzieje, przeceniaj cy materialne
zyski z tego, co ma znaczenie wył cznie historyczno-pami tkowe. Uci liwe
bywaj nadto procedury formalne, które
nieraz dały si we znaki ra no działaj cej
od 1996 r. Sekcji Miło ników Militariów.
Odnowiła ona w 2004 r. polski bunkier
obronny z 1939 r. w Boguszowicach i
urz dza tam pikniki wojskowe z inscenizacjami historycznymi.
O specyice stroju cieszy skiego mówił
Leszek Ga czarczyk z CKH. Podkre lał
unikalno ć ka dego wzoru na ywotku,
który pocz tkowo dzielono haftami na wyra ne pola, czyli bordy. Ongi stosowano
nici srebrne i złote, lecz gdy ów szumny ubiór mieszczek si upowszechniał,
zast powano je ta szymi, kolorowymi.
Hoczki tak e nie kosztowały wiele, gdy
cz ciej ni iligranowych u ywano (wygl daj cych jak srebrne) odlewanych albo
tłoczonych ze zwykłej blachy. Dla kolekcjonerów te wła nie s najwarto ciowsze,
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gdzie rzucano („mo e si przydać”),
potem bawiły si tym dzieci, ale czasem
kto sobie przypomniał: „A na strychu
powinien być ywotek z hoczkami”. I
zdarzało si , e dostawałem cało ć, nieraz
wymieniałem z kolegami. Kiedy zbierałem stare monety, to je te wymieniałem
na hoczki [ miech]. ile jakich cz ci pan
posiada? Zdobienia hoczków iligranowych s w sumie niepowtarzalne. Odlewy,
choć podpatrywane u innych złotników,
tak e bywaj np. jedne srebrne, a drugie
w białym metalu. Wi c wzorów i odmian
mam ok. 200. Czepce ostatnio liczyłem,
zebrałem ok. 80, aczkolwiek mnóstwo
podartych, mo na tylko odczytać wzór.
Tak samo chustki – wi kszo ć w strasznym
stanie. Mimo e mam ich ze 30, jest chyba
jedna, która si nadaje do chodzenia, ale
tej u ywa ona...
Pogaw dka z kolekcjonerem Eugeniuszem Kozakiem z CKH.
sk d pan pozyskał pierwsze hoczki?
Od rodziny. A jak ju si zawzi łem, by
je zbierać, rozmawiałem ze starszymi
osobami, czy takiego czego nie maj .

Mówiły: „Eee, zgubione, wyrzucone”,
lecz zorientowałem si z czasem, e panie
chowaj w szuladach rozmaite knele,
i podpowiadałem: „Prosz zajrzeć do
skrzynki z knelami, czy si tam co nie
znajdzie”. I cz sto si znajdowało. Głównie gromadziłem wła nie hoczki. Najstarsze maj nawet 150 lat. Na pierwszych
targach staroci Klubu Hobbystów, na które
zje d ali ludzie z całej Polski, słyszałem,
jak jakie dziewcz ta mówi o hoczkach:
„Wiesz, zrobimy sobie z tego wisiorki”.
Stwierdziłem wtedy: „Nie mo emy zabraniać im kupować, ale szkoda, by to z naszego terenu wszystko odpłyn ło”. Chyba
pierwszy dałem si poznać jako zbieracz
hoczków i zacz łem namawiać kolegów,
eby je wykupywali, eby zostały u nas.
Tak to si rozwin ło i poszło dalej. Z czego jest pan najbardziej dumny? Niby
prosta rzecz, e potrai udokumentować,
sk d nazwa „hoczek”, bo wła nie w mojej kolekcji jest komplecik z haczykami.
A wielko ć tej kolekcji? O, chciałem
zgromadzić przede wszystkim jak najwi cej nowych, ró norakich wzorów.

Niewa ny komplet, warto ć kruszcu. Po
wykonaniu foremki odlewniczej robiono
wi cej sztuk o danym wzorze, ale adna
pani kupuj ca hoczki nie chciała mieć
takich samych jak s siadka. Wi c twórca
dbał, by jeden komplet sprzedać na targowisku czy odpu cie w Istebnej, drugi
w Koniakowie, eby było małe prawdopodobie stwo, e si spotkaj [ miech].
Mam du o wzorów, a gdy widz dzisiaj
jakie , to ju raczej nic nowego. No i
ostatnio mo na coraz mniej nabywać tych
rzeczy, ale teraz bardziej po wi cam si
zbieraniu ekslibrisów. Natomiast hoczki
zostały w mojej kolekcji, wi c je li trzeba,
to je udost pniam, choć sam nie wiem,
ile tego jest. na nic ju pan nie poluje?
Trudno powiedzieć, bo oprócz kompletów
„na widok publiczny” mam nieco luzaków
w pudełkach. Czytałem ostatnio, co Gładysz pisał przed wojn o strojach l skich,
i zdziwiłem si , bo u mnie w tych pudełkach s hoczki, które tam prezentowano
jako bardzo ciekawe, wyj tkowe okazy.
Poczułem si podbudowany.
Katarzyna szkaradnik

przy piłce Janusz ihas.
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koleJNy reMis
Ko czyce Małe - nierodzim 0:0

Nierodzim w meczach
z Ko czycami remisuje. Zarówno Wielkimi – 3:3 przed
tygodniem, jak i w ostatni
niedziel z Małymi. Mecz był
szybki, wyrównany, na dobrym
poziomie. Obie dru yny płynnie grały do linii pola karnego,
po czym akcje załamywały si .
Dobrze w bramce Nierodzimia
spisywał si Jarosław Legierski. Mimo wszystko wi cej
z gry miała jedenastka z Nierodzimia. Ostro walczył Rafał bystro , niestety zabrakło
szcz cia.
(ws)
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1 LKS Wisła Strumień
2 LKS Błyskawica drogomy l
3 LKS Błyskawica Kończyce W
4 KS Wisła Ustronianka
5 LKS Victoria Ha lach
6 LKS Kończyce Małe
7 LKS Lutnia Zamarski
8 LKS Tempo Puńców
9 LKS Orzeł Zabłocie
10 LKS Wi lica
11 LKS Beskid Brenna
12 KKS Spójnia Zebrzydowice
13 LKS Ochaby 96
14 KS Nierodzim

9
9
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
2

15:5
11:3
16:9
12:8
12:10
2:1
8:8
5:5
5:6
4:7
3:7
5:10
1:15
3:8
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KULTUrA

1.9

godz. 18.00

sporT

1.9

godz. 14.00

2.9

godz. 10.00

2.9

godz. 11.00

Kino

trakacz powszedni...

Drogeria Schlecker w Ustroniu
zatrudni kierownika i kasjerki.
Podania, CV i zdj cie prosz wysłać na adres: „ Sklep Schlecker”,
ul. Toru ska 13, 62-600 Koło, tel.
500-149-273.
Restauracja „Pod Skalic ” zatrudni kuchark , pomoc kuchenn . Tel.
033 854-48-80.
Poszukuj prywatnie nauczyciela
gry na gitarze. 0-605-542-304,
33-854-37-56.

Fot. w. suchta
Hotel Tulipan w Ustroniu zatrudni
recepcjonistk (znajomo ć j zyka
niemieckiego lub angielskiego)
oraz konserwatora. Zapewnimy
stał umow o prac . Kontakt tel.
033-854-37-80, osobi cie Ustro ,
ul. Szpitalna 21.
Sprzedam 2 tony siana luzem za
100 zł. Tel. 033-854-55-61.
Pokój do wynaj cia. Tel 033 85471-37.
Sprzedam mieszkanie M3 Ustro
Manhatan. Tel. 0-607-058-855.

28-30.8 - Na zawodziu ul. sanatoryjna 7
tel. 854-46-58
31.8-2.9 - elba
ul. cieszy ska 2
tel. 854-21-02
3-5.9
- „111”
ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej
apteki.

31.8-6.9

godz.18.45

31.8-6.9

godz.20.15

Mini reggae Fest, amiteatr.
Miejsko-gminne zawody osp, stadion Ku ni.
Marszobieg na Czantori , start:
boisko przy SP-1.
Mecz piłki no nej nierodzim - Zabłocie, stadion w Nierodzimiu.
Miło ć i inne nieszcz cia, komedia
romantyczna, 15 lat, USA .
Zew krwi, horror, 15 lat, USA.

dziesi ć lat temu
W 1995 i 1996 roku pogoda pokrzy owała plany organizatorów
do ynek, a ulewny deszcz przegonił widzów. Tym razem sło ce
przygrzewało cał niedziel . Dzi ki temu od Pra akówki a po
trybun honorow ustawił si tłum mieszka ców i wczasowiczów.
Mogli obejrzeć tradycyjny korowód, w którym bryczk jechali
tegoroczni gazdowie Bogusława i Ludwik Pniokowie z Lipowca.
Zaprezentował si te Zespół Pie ni i Ta ca „Równica”, „Brenna”, Orkiestra Kopalni „Pniówek” pod dyrekcj Jarosława
mietany oraz główni bohaterowie dnia – ustro scy rolnicy.
Gdy cały tłum przeniósł si do amiteatru, mi dzy widzów trudno
było wcisn ć przysłowiow szpilk . Na honorowych ławach zasiedli: wojewoda bielski Marek Trombski, przewodnicz cy Rady
Miejskiej Franciszek Korcz, burmistrzowie: Kazimierz Hanus
i Tadeusz Duda, a tak e zwa ywszy na zbli aj ce si wybory,
szczególnie liczni parlamentarzy ci naszego regionu. Na pocz tku
podziwiać mo na było gr i prezentacj OSP ze Starej Wsi, a nast pnie obrz d do ynkowy przedstawiony przez zespół z Brennej.
Uczestnicy do ynek wysłuchali Słowa Bo ego i błogosławie stwa
udzielonego przez ksi dza Henryka Czembora i ksi dza Antoniego
Sapot . Potem wyst pił owacyjnie przyj ty zespół „Rownica”,
a po nich na scen wkroczyli Masztalscy. Miodonka lała si do
pierwszej w nocy.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nie mog zdobyć punktu piłkarze ustro skiej Ku ni. W kolejnym
meczu przegrali na wyje dzie z Cukrownikiem 2:1.
W ramach Dni Ustronia 15 sierpnia rozegrany został I Marszobieg Dookoła Ustronia (…) Najlepszym okazał si Zbigniew
Fijałkowski ze wi tochłowic.

... i od wi tny.
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15 sierpnia 1997 roku wielkie wi to muzyki górskich przestrzeni rozpocz ła dzieci ca „Równica.(...)Podobnie jak innych
wykonawców zapowiedzieli ich prowadz cy imprez Wanda Czubernat i Józef Broda.(...)Du e zainteresowanie wzbudził zespół
„Hilka” z Ukrainy.(...) Od pozostałych wykonawców wygl dem
i muzyk odró niała si Krakowska Orkiestra Kameralna.(...)Po
kameralistach przyszedł czas na gwiazd – zespół „Trebunie
– Tutki” z towarzyszeniem Orkiestry Kiniora.(...)Nie skłamali
prowadz cy, gdy obiecywali, e po Trebuniach czekaj kolejne
atrakcje. Na scen weszli Meksykanie z zespołu Tierra Calliente
obecnie mieszkaj cy w Holandii.(...) Drugi dzie tak e rozpocz ł
zespół dzieci cy – „Mali warni” z Nowego Targu.(...)Potem w
eleganckich trzewikach i strojach zespół „Bergary” ruszył na
scen i jak przystało na Cyganów rozta czył Równic .(...) Nie
tak taneczny, ale bardzo rytmiczny był wyst p Jana Pilcha na
instrumentach perkusyjnych wraz z muzykami z Inside Drumming.
(aw)
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FELIETON
Tak sobie my l

wydatki szkolne
Ostatnie dni sierpnia, to ostatnie dni
wakacji. Dla uczniów i nauczycieli czas
nabrał przy pieszenia. Zostało jeszcze
tylko kilka dni, kilka godzin i znowu rozdzwoni si dzwonki w szkołach. Zaroj
si szkolne korytarze i klasy. Rozpocznie
si kolejny rok szkolny…
Sko czy si wysypianie si a do skutku
i przyjdzie potrzeba poddawania si rygorowi wyznaczonych terminów i zaj ć.
Znowu zacznie si regularne, wcze niejsze wstawanie, wybieranie si do szkoły
i rytm dnia wyznaczony przez plan lekcji
na ka dy kolejny dzie …
W te ostatnie dni wakacji przyszedł czas

FELIETON
baranina
Pisałem w ostatnim felietonie, e poza
k piel w Wi le, s w Ustroniu i inne
atrakcje. Jedn z takich atrakcji były II
Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny. Tegoroczne mistrzostwa cieszyły si
wi kszym zainteresowaniem ni poprzednie. Doszło do tego, e przed karczm nad
Wisł zabrakło miejsca dla wszystkich
ch tnych skosztowania baraniny. Ta impreza, to przykład próby zorganizowania
takiej atrakcji, która jednoznacznie kojarzyłaby si z Ustroniem i działaj c tu
od niedawna Gromad Górali na l sku
Cieszy skim.
Od 1989 roku, kiedy to nast piło samoistne uwolnienie inicjatywy społecznej,
próby takie podejmowane s w ka dej
prawie miejscowo ci naszego kraju. Na
przykład, widziałem w Szczebrzeszynie,
jak maksymalnie wykorzystuj swoj
sław zwi zan z tym najtrudniejszym
zdaniem w j zyku polskim. Postawili tam
nawet pomnik chrz szcza, najsławniejszej
postaci z tej miejscowo ci. A co dzieje si
w Pacanowie, swojego Koziołka Ma...
prezentuj wsz dzie.
W W chocku nawet zorganizowali festiwal humoru. To dopiero odwaga.
Kilka lat temu widziałem w Gołdapi plakaty o organizowanych tam mistrzostwach
wiata w jedzeniu „ kartaczy”, tamtejszej
potrawy regionalnej, w postaci takich
wielkich krokietów. Od razu pomy lałem
sobie zróbmy w Ustroniu: Wszech wiatowe Mistrzostwa w Jedzeniu np. „Kubusia”,
„moczki”, placków z wyrzoskami czy
„murzyna”, (ale, jak te ostatnie nazwać
poprawnie politycznie?). A co, niech przyjad do Ustronia, reprezentacje z ró nych
galaktyk i spróbuj zmierzyć si z nami.
Ale do ć artów.
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na kupowanie tornistrów, podr czników,
zeszytów i tego wszystkiego, co uczniowi potrzeba w szkole. To czas sporych
wydatków dla rodzin z dziećmi w wieku
szkolnym. Im wi cej dzieci, tym wi cej
wydatków. Im wy sza klasa, tym wi cej
podr czników i zeszytów. Czy wszystkim
rodzinom wystarczy na to pieni dzy? Czy
dla tych, którym zabraknie jest przygotowana odpowiednia pomoc?
Pomoc tym bardziej potrzebna, e
z roku na rok rosn ceny, a pewnie i wymagania szkoły. Co prawda niedawno prowadzono gło n akcj , która miała przynie ć
znaczne potanienie podr czników. Tylko
jako tak dziwnie wiedzie si obecnemu
rz dowi, e zapowiada, e b dzie taniej,
a jest dro ej. Wszak nic tak drogo nie
kosztuje jak „tanie pa stwo”. Kosztować wi c musz tak e „tanie podr czniki”. Podobno s zdecydowanie dro sze.
A do tego wychodzi na to, e corocznie
w obowi zuj cych podr cznikach wprowadza si zmiany. Czasem nawet niewielkie
i nieistotne, ale wystarczaj ce na to, aby

nie mo na było korzystać ze starych
podr czników.
Przy tym w nowym roku szkolnym trzeba b dzie dopisać dodatkowy wydatek na
szkolne mundurki.
Wychodzi na to, e sporo kosztuje
u nas bezpłatne nauczanie. Wszak na kupnie mundurka, podr czników, zeszytów
i przyborów szkolnych wydatki szkolne si
nie ko cz . W ci gu całego roku szkolnego
zawsze si znajdzie jeszcze wiele koniecznych wydatków. Znowu trzeba b dzie szukać pomocy sponsorów, przynajmniej dla
tych najbiedniejszych. Aby biedne dzieci
mogły zje ć obiad w szkole, czy pojechać
na zielon szkoł …
Wychowanie dziecka okazuje si kosztown inwestycj . Powiadaj , e wychowanie jednego dziecka kosztuje tyle, ile
wybudowanie domu. A nie ka dego na to
stać. Mo e wi c dlatego tak mało rodzi si
dzieci? Tak cz sto mał e stwa rezygnuj
z posiadania dzieci lub ograniczaj si do
wychowania jednego dziecka.
Jerzy bór

Trzeba nieustannie szukać pomysłu
na nowe atrakcje w Ustroniu. Je eli nie
wyszło na pocz tku sezonu z Festiwalem
Folk & Country, (chciało si pokowboić,
a tu trzeba krowy doić), to trzeba brać
dobry przykład z podawania baraniny,
(w ka dym razie barany wygrały z krowami). Teraz ju naprawd powa nie.
Do ynki, którym po wi ciłem ju jeden
felieton, warte s całego cyklu felietonów.
Wydawałoby si , e ju nic nie mo e nas
zaskoczyć. A tu w tym roku, korowód
jeszcze wspanialszy. Nowe scenki i nowe
pomysły prezentacji. Wszystkim si podobało. A w amiteatrze - wspaniale. Obrz d
do ynkowy dostojnie, wyst py brawurowo. Scenografia przyci gała wzrok.
Jedna wielka uczta duchowa. R ce same
składały si do oklasków. Brawo, brawo
i jeszcze raz brawo, dla organizatorów
i wykonawców.

Okazuje si , nie wiem, ju po raz
który, e to co nasze, własne, regionalne, kulturowo autentyczne, to przyci ga
wszystkich zarówno nas mieszka ców,
a tak e zainteresuje go ci. To za , co uniwersalne, globalne, wsz dzie takie same,
nie autentyczne, nam obce, to na pewno
nie przyjmie si u nas, tak zakorzenionych
w tej naszej Małej Ojczy nie, jak i nie
zaciekawi naszych go ci.
Na ko cu chciałem jeszcze przekazać,
e w parku wokół amiteatru mieli my
uczt dla ciała, wielkie mistrzostwa wiata,
co ja mówi , wszech wiata, w podawaniu
wszystkiego co najlepsze. Czego tam nie
było!! Mam wymienić? Moja suczka Lola,
która poznała ju 600 tysi cy zapachów,
łykn ła nast pnych 100 tysi cy.
Wszyscy co tam byli,
miód i wino pili.... - to wiedz .
Andrzej Georg

podczas pieczenia baraniny mo na było poznać tak e ywe barany.
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w 92 MiNUcie
Ku nia - podbeskidzie ii bielsko-biała : (:)
Bardzo dobrze rozpocz ła
Ku nia mecz ligi okr gowej
z drug dru yn Podbeskidzia.
Grano 26 sierpnia na stadionie Ku ni. Ju w 6 minucie
po rzucie ro nym Mateusz
ebrowski strzela pierwsz
bramk głow W 18 min.
na 2:0 podwy sza Damian
Madzia mijaj c obro c
i bramkarza. Niestety od tego
momentu zawodnicy Ku ni
graj tak, jakby zwyci stwo
mieli zagwarantowane. Wykorzystuje to Podbeskidzie.
Po bł dzie obrony jeszcze
w pierwszej połowie Ku nia
traci gola. Nie lepiej jest po
zmianie stron. Podbeskidzie
zdecydowanie przewa a i efektem tego jeszcze dwie bramki.
Ku nia próbuje teraz montować akcje, ale niewiele z tego
wychodzi. Dopiero w doliczonym czasie gry M. ebrowski

za chwil gola strzeli D. Madzia.

wykorzystuje niezdecydowanie obro ców Podbeskidzia
i doprowadza do remisu.
Ku nia wyst piła w składzie: paweł sztefek, Tomasz
Jaworski, rafał pod orski,
Tomasz Graczyk (od 75 min.
Maciej wasilewski), stefan
Chrapek, Mateusz ebrowski, sebastian iwaniec, Tomasz nowak, Tomasz Czy
(od 57 min. Kamil Miedziak),
Damian Madzia.
Po meczu powiedzieli:
Trener Podbeskidzia Wojciech Jarosz: - Wielka szkoda. W pierwszej połowie
dwa bł dy. Młodzi stoperzy
z rocznika 1988 maj jeszcze prawo do bł dów, ale ju
w drugiej połowie sytuacja si
diametralnie odmienia, strzelamy wyrównuj ca bramk ,
potem jeszcze jedn i wydawało si , e mecz si zako -
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powietrzny pojedynek.

czył. Tymczasem w ostatnich
minutach znowu prezent od
naszego stopera i wyrównanie. W tym tygodniu grali my
drugi mecz i my lałem, e po
120 minutach gry w pucharze
z Jasienic , wyjdzie zm czenie. Tymczasem chłopcy wietnie wytrzymali kondycyjnie
i z tego si ciesz . Szkoda, e
nie wygrali meczu. W pierwszej połowie byli my troch
słabsi, w drugiej zdecydowanie lepsi, a nie wygrali my.
Sam mecz to m ska gra, której
musz si uczyć zawodnicy,
którzy dopiero sko czyli wiek
juniora. Dzi ponie li konsekwencje za nieuwag , a premie
za wygran praktycznie mieli
ju w kieszeni. Czyli musz si
jeszcze uczyć. Mo e to nie s
du e pieni dze, ale strata boli.
Generalnie dobry mecz.
Trener Ku ni Krzysztof sornat: - Wygrywamy 2:0, wymarzony wynik, mecz wydaje
si uło ony, tymczasem dwa
dramatyczne bł dy i jest remis.
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Momentem przełomowym
była strata pierwszej bramki
przed przerw . Podbeskidzie
zacz ło przewa ać, a my nie
potrafili my utrzymać piłki
w rodku pola. Potem było
jeszcze gorzej, bo przegrywalimy. Cze ć i chwała chłopcom,
e walczyli do ko ca. Gramy
dalej i w Bestwinie b dziemy
walczyć o zwyci stwo. Liczymy, e w najbli szym czasie
doł cz do nas Jacek Juroszek
i Marcin Marianek i siła uderzeniowa dru yny b dzie wi ksza,
co pozwoli zdobywać punkty.
Dzisiejszy mecz pokazał, e
trzeba być skoncentrowanym
cały czas i walczyć od pierwszej do ostatniej minuty. Dzi
chwila rozlu nienia spowodowała, e po prowadzeniu
przegrywali my.
wojsław suchta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Czechowice
Porąbka
Chybie
Rekord B-B
dankowice
Czarni-Góral
Jasienica
ku nia
Kaczyce
Podbeskidzie II
Landek
Zabrzeg
Milówka
Cieszyn
Radziechowy
LKS Bestwina

12
10
9
8
7
6
6
6
6
5
4
4
3
2
0
0

10:2
14:4
11:6
14:2
4:3
9:3
6:5
5:4
5:6
7:5
2:2
9:11
4:13
0:10
3:12
1:16
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