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Ustroń bierze udział w plebiscycie na najładniej ukwiecone miasto w Polsce (szczegóły na str. 10). Jednak w sobotę na skwerze za ratuszem
podziwiano nie tylko kolorowe kwiaty na rabatach, ale też olbrzymie bańki mydlane. Frajdę miały szczególnie dzieci.
Fot. M. Niemiec

PROSTO OD KROWY
Rozmowa z Barbarą i Sławomirem Pasternymi,
tegorocznymi gazdami Ustrońskich Dożynek

W tym roku pogoda zaskakuje nas swoją zmiennością. Czy
rolnicy mocno odczuwają jej kapryśny charakter?
Tak, teraz jest bardzo niepewna pogoda. Szczególnie na ten czas
żniw. Ale jeśli chodzi o plony, to one są dobre, nie mamy na co
narzekać. Wszystko, co obsiewa się na polach, idzie później na
paszę dla bydła. Zboża nie sprzedajemy.
Jak do tej pory uczestniczyli państwo w dożynkach?
Jeździliśmy w korowodzie ciągnikiem z maszynami.
W jaki sposób dowiedzieli się państwo o tym, że będą gazdami?
Zadzwonił do nas pan Drózd z prośbą, czy zgodzimy się być
gazdami. Tak właściwie to już byliśmy proszeni, aby pełnić tę
funkcję, ale albo dzieci były za małe, albo coś innego wypadało.
W końcu, w tym roku objęliśmy gazdowanie (śmiech).
Czy to wielki zaszczyt czy wielki obowiązek?
I zaszczyt, i obowiązek. I stres też (śmiech). Tradycja nakazuje,
aby upiec kołocz i poczęstować nim sąsiadów. Następnie, trzeba
przygotować się do udziału w samych dożynkach.
(cd. na str. 2)
18 sierpnia 2016 r.			

ODDAJ KREW
W poniedziałek 22 sierpnia w godz. 9.00-16.00 (rejestracja
uczestników akcji do godz. 15.00) będzie można wziąć udział
w akcji honorowego krwiodawstwa „Oddaj krew”. Warunki: wiek
18 - 65 lat, dowód osobisty, dobry stan zdrowia. Przed oddaniem
krwi należy zjeść lekki posiłek. Osobom, które zostaną zakwalifikowane do oddania krwi, przysługuje ekwiwalent kaloryczny
oraz dzień wolny w pracy.

BIEG ROMANTYCZNY
PO RAZ 26.
20 sierpnia odbędzie się 26. Bieg Romantyczny Parami, rozgrywany w parach damsko-męskich (małżeńskich, rodzinnych,
narzeczeńskich, przyjacielskich itp.). Start (godz. 19.30) i metę
wyznaczono tradycyjnie na ul. Nadrzecznej przy Karczmie
Góralskiej. Dystans około 3 km trzeba pokonać w 30 minut,
a biegnie się do mostu na Brzegach i z powrotem. Zgłoszenia:
w dniu imprezy na starcie w godz. 16.30-19.00.
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PROSTO(cd.OD
KROWY
ze str. 1)

Mogą państwo liczyć na pomoc sąsiedzką w tych przygotowaniach?
Tak, sąsiedzi chętnie pomagają. I rodzina, która wspiera nas
w tej zaszczytnej funkcji. U nas gazdowanie przechodzi z dziada
pradziada, bo dziadkowie byli gazdami, rodzice też. I teraz – siłą
rzeczy – przyszła kolej na nas.
Jak wielkie gospodarstwo państwo posiadają?
Około 70 hektarów, z czego 14 własnych, reszta z dzierżawy.
Zajmujemy się głównie chowem krów mlecznych i opasów
– mamy 120 sztuk bydła. Gospodarstwo odziedziczyliśmy po
rodzicach, przechodzi ono z dziada pradziada. Podobnie jak
gazdowanie (śmiech).
Jak wygląda kwestia sprzedaży mleka i mięsa?
Umowy mamy podpisane na odbiór mleka, które oddajemy do
„Danone”, natomiast bydło przeznaczone na rzeź sprzedajemy do
rzeźni. Generalnie, wszystko to, co urodzi się na gospodarstwie,
zostaje.
Czy można u państwa kupić mleko?
Oczywiście, można. Co prawda, nie prowadzimy sprzedaży
bezpośredniej, ale jeśli ktoś jest chętny, to jak najbardziej.
Choć i tak tych chętnych jest mało. Teraz ludzie wolą pić mleko
z kartoniku.
Właśnie – z kartonu czy prosto od krowy – to kwestia, nad
którą dziś mało kto się zastanawia. Jak państwo oceniają
jakość mleka ze sklepu i mleka z gospodarstwa?
Na pewno, im mniej przetworzone tym jest lepsze. Są ludzie,
którzy są nauczeni pić mleko z kartonu i nie znają smaku tego
krowiego. Kiedyś weterynarz powiedział, że może lepiej, żeby
w tym mleku było trochę bakterii naturalnych zamiast tej chemii, którą się dziś dodaje do żywności.
Kiedy byłam dzieckiem, to razem z braćmi chodziliśmy po
mleko do gospodarza, który mieszkał obok nas. Pamiętam,
że to mleko było dobre, choć inne w smaku.

Tegoroczni gazdowie dożynek: Sławomir i Barbara Pasterni, razem
z córkami: 4-letnią Mają i 3-letnią Leną.
Fot. A. Jarczyk

Trwa remont Ośrodka Zdrowia
w Pruchnej. Wykonywane są
prace termomodernizacyjne.
Powstanie następnie parking
i zostanie zagospodarowany
teren wokół budynku.

* * *

Latem 2013 roku Cieszyn przejął od PKP budynek dworca
oraz teren zajmowany pod plac
przesiadkowy dla busów i autobusów. Pod koniec czerwca
tego roku samorząd dostał do-
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Tak, ono jest inne. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że mleko
świeżo wydojone różni się od tego już wychłodzonego. To kwestia gustu (śmiech). Ale cienko płacą za mleko. A trzeba wyżyć.
Dorabiają sobie państwo jakoś?
Nie, to nasz jedyny dochód. Inwestujemy w gospodarstwo, aby
mieć z tego profity. 120 sztuk bydła nakłada sporo obowiązków.
Tak właściwie, to przydałby się nam ktoś do pomocy.
Korzystają państwo z dotacji unijnych?
Z dopłat bezpośrednich, ale to i tak w małym stopniu, bo w grę
wchodzi dzierżawa, więc właściciele tych pól biorą dopłaty. My
korzystamy tylko na własne tereny. Ale korzystaliśmy z dotacji
na zakup ciągnika i maszyn rolniczych.
Jak wygląda kwestia takiej dzierżawy?
Z reguły właściciel bierze sobie dopłaty i w zamian wydzierżawia pole. My mamy pola dzierżawione, nawet kilkanaście
kilometrów od domu. Dużo czasu traci się, niestety, na dojazdy.
Do tego dochodzą jeszcze koszty transportu.
Dużo hektarów mają państwo z dala od domu?
Tak naprawdę to większość. Najwięcej w Ustroniu, ale też
w Kowalach koło Skoczowa. Te pola są bardzo rozrzucone.
Opłacalność spada, trzeba zwiększać produkcję, żeby się utrzymać. Do tego musimy spełniać wymogi.
Spełniać wymogi, czyli?
Chodzi o dobrostan zwierząt, odpowiednie przechowywanie
mleka w chłodniach, jego transport w cysternach i wiele innych
rzeczy. Kiedyś to się mleko woziło na wozach w bańkach, ale
od tamtej pory dużo się pozmieniało. Co jakiś czas są kontrole,
a ich nie brakuje. Choć niektóre wymogi są bezsensowne.
Bezsensowne?
No może za dużo powiedziane (śmiech). Ale trzeba prowadzić
księgi nawozowe, przetrzymywać przez 5 lat wyniki badań
każdej krowy, nawet jeśli dane zwierzę już dawno nie żyje.
Papierkowej roboty jest bardzo dużo. Silos nie może być za
blisko płyty gnojowej, za blisko cieków wodnych. Tak naprawdę zależy to od gospodarstwa, bo czasem lepiej by było
wybudować silos gdzie indziej niż nakazują to wymogi, no ale
nie można. Musimy też uważać, aby nic nie wpływało negatywnie na środowisko. Dużo tracimy z tego względu, że jesteśmy
na obszarze miejskim, bo wiele programów unijnych preferuje
tereny wiejskie. Trzeba sobie jakoś radzić.
Mają państwo dwie córki. Jeszcze co prawda są małe, ale
czy myślą już państwo o tym, że być może w przyszłości
przejmą gospodarstwo?
Ciężko powiedzieć, bo jeszcze zbyt daleko do takich myśli
(śmiech). W każdym razie, dobrze by było. Póki co, podoba
im się gospodarstwo, są w siódmym niebie, jak mogą pomóc
czy pojeździć w traktorze z tatą. Starsza córka ostatnio nas
zaskoczyła, bo poszła doić krowę. Nie boją się tego. Choć
podejrzewamy, że jak będą starsze to powiedzą, że wszystko
śmierdzi (śmiech).
No tak, w wieku nastoletnim wszystko jest zmienne, zwłaszcza u dziewczyn.
Dokładnie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Jarczyk

finansowanie w wysokości 10,5 Na pierwszy rzut pójdą te
mln zł, co pozwoli rozpocząć u zbiegu ulic Młyńska Brama
wreszcie gruntowną moderniza- i Przykopa. Prace rozpoczną się
cję samego budynku stacyjnego jeszcze w sierpniu.
(zgodnie z wymogami konser* * *
watora zabytków) i przebudowę Kościół ewangelicki w Wiśle
placu przesiadkowego. Inwe- Centrum budowano w latach
stycja ma ruszyć w przyszłym 1833 - 1838. Niespełna 10 lat
roku.
temu remont przeszła wieża
			
świątyni, a następnie odnowio* * *
Koniakowska koronczarka Zu- no całą elewację.
zanna Ptak, ubiegłoroczna lau* * *
reatka Nagrody im. Oskara Jeszcze na początku lat 90. miKolberga, wyheklowała godło nionego wieku w istebniańskich
narodowe Polski. Orzeł z bia- groniach było prawie 200 telełej koronki zdobi salę sesyjną fonów, a łączenie między sąsiaw istebniańskim Urzędzie Gminy. dami i ze światem następowało
				
przez ręczną centralę na korbkę.
* * *
W Cieszynie sukcesywnie będą Nad wszystkim czuwała pani
remontowane mury oporowe. telefonistka. Teraz wśród góra-

li królują oczywiście telefony
komórkowe.

* * *

Piknik Historyczny zorganizowano ostatniej niedzieli
w Pogórzu. Głównymi punktami było otwarcie ścieżki edukacyjno-historycznej, odsłonięcie pomnika oraz inscenizacja
walk o zdobycie polskiej linii
obrony z początku września
1939 roku.

* * *

Na skutek „gierkowskiej” reformy administracyjnej, którą
przeprowadzono w 1973 roku,
wsie Pastwiska, Boguszowice,
Kalembice, Krasna i Marklowice stały się dzielnicami Cieszyna. I są nimi już 43. rok. (nik)
18 sierpnia 2016 r.

WAŻNE TELEFONY
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Maria Waszek z Ustronia i Gabriel Wawronowicz ze Skoczowa

* * *

WERNISAŻ WYSTAWY
„CHLEB W OCZACH DZIECKA”
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy towarzyszącej Ustrońskim Dożynkom pt. „Chleb w oczach dziecka”,
który odbędzie się w sobotę, 20 sierpnia 2016 r. o godz. 15.30.
Prace powstały pod kierunkiem nauczyciela Dariusza Gierdala.

* * *
CIEKAWE WYKŁADY O ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” zaprasza na bezpłatny cykl wykładów na temat historii
Śląska Cieszyńskiego w ramach projektu „O, graj mi ziemio organistko”. Wykłady odbywają się w budynku Biblioteki Miejskiej
(Rynek 4) w czytelni o godz. 17.
Najbliższe spotkania:
18.08 – Reformacja, kontrreformacja na terenie Śląska Cieszyńskiego - Halina Szotek.
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach projektu „Patriotyzm Jutra”.

* * *

MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY TEATRALNE
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”
serdecznie zaprasza na międzypokoleniowe warsztaty teatralne,
które organizowane będą w ramach projektu „O, graj mi ziemio
organistko”.Warsztaty są bezpłatne, nie ma ograniczeń wiekowych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorozwojem.
Pod okiem pana Szymona Pilcha stworzymy wyjątkowy spektakl.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 23 sierpnia o godz. 15.30
w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Rynek 4, Ustroń.

* * *
90. URODZINY STEFANA STELLERA
syna wybitnego artysty Pawła Stellera, rodem z Ustronia
Muzeum Marii Skalickiej to placówka, która od lat pielęgnuje
pamięć o wybitnym artyście śląskim Pawle Stellerze, urodzonym
w Hermanicach. Muzeum nasze organizowało wystawy zarówno
twórczości Pawła Stellera, jak i jego syna. Jest on wprawdzie
z zawodu architektem, niemniej sam maluje – w 2010 r. prezentowaliśmy nietuzinkowe, akwarelowe ikony jego autorstwa.
Obaj panowie byli częstymi gośćmi w naszych Beskidach.
A każdorazowy powrót pana Stefana tutaj to dla niego wielka
radość – wspomnienia z dzieciństwa i sentymentalna podróż
w przeszłość. Korzystając z okazji obecności pana Stefana
w Ustroniu, pragniemy uhonorować go spotkaniem z okazji jego
90. urodzin. Zatem zapraszamy Państwa serdecznie do udziału
w tym jubileuszu. Nie zabraknie urodzinowego tortu i góralskiej
muzyki w wykonaniu kapeli ISTEBNA. Spotkanie odbędzie
się w poniedziałek 22 sierpnia o godz. 15.00 w Muzeum Marii
Skalickiej.

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
33 854-22-44
Przedsiębiorstwo
Komunalne 33 854-35-00
Urząd Miasta 33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83
604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
33 854-24-06
33 857-26-00
Kominiarz
33 854-37-59
602-777-897

STRAŻ MIEJSKA
8 VIII 2016 r.
Interwencja w sprawie bezpańskiego psa znalezionego nad
Wisłą. Zwierzę przyprowadzono
na komendę straży miejskiej, a następnie przekazano do schroniska.
8 VIII 2016 r.
Kontrola osób handlujących na
targowisku miejskim pod kątem
przestrzegania regulaminu.
9 VIII 2016 r.
Wzmożone kontrole parków miejskich, placów zabaw dla dzieci
oraz bulwarów nad Wisłą.
9 VIII 2016 r.
Mandatem w wysokości 150 zł
ukarano kierowcę z Jastrzębia
Zdroju za niestosowanie się do
znaku zakazującego ruchu w obu
kierunkach na ul. Gościradowiec.

9 VIII 2016 r.
Mandatem w wysokości 100 zł
ukarano mieszkankę Cisownicy
za zablokowanie wjazdu na rynek.
10 VIII 2016 r.
Interwencja w sprawie potrąconego psa na ul. Zabytkowej.
Zwierzę zostało przewiezione do
utylizacji.
10 VIII 2016 r.
Kontrola wywozu nieczystości
ciekłych z terenu posesji prywatnych przy ul. Lipowej. Jednego
z mieszkańców ukarano mandatem w wysokości 150 zł za nie
wywożenie nieczystości.
10 VIII 2016 r.
Interwencja w sprawie bezpańskiego psa na ul. Skalica, którego
złapano i oddano pod opiekę
jednego z mieszkańców Ustronia.
12 VIII 2016 r.
Interwencja w sprawie bezpańskiego psa błąkającego się na ul.
3 Maja. Psa schwytano i przyprowadzono na komendę straży miejskiej. W krótkim czasie zgłosił się
właściciel, który zabrał swojego
pupila do domu.
13 VIII 2016 r.
W trakcie patrolu na ul. Gościradowiec ukarano 6 kierowców
mandatami karnymi za niestosowanie się do znaku zakazującego
ruchu w obu kierunkach. Straż
miejska zapowiada dalsze częste kontrole tego odcinka drogi
i przypomina, że oprócz mandatu
karnego, za tego rodzaju wykroczenie drogowe obligatoryjnie
kierowca dostaje 5 punktów
karnych.
14 VIII 2016 r.
O godz. 17.23 otrzymano zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie
leżącym w potoku za galerią Venus.
Osobę tę wyciągnięto z potoku,
wezwano pogotowie ratunkowe
i ostatecznie mężczyzna – mieszkaniec Sosnowca – trafił do Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. (aj)

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jan Tyrna
lat 67
ul. Daszyńskiego
Kazimierz Kupka
lat 60
ul. Szpitalna
33/2016/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Na ul. Skoczowskiej, naprzeciwko przychodni w Nierodzimiu stanęło
lustro, poprawiające widoczność podczas wyjazdu z parkingu. Ufundował je lekarz Tadeusz Recman na prośbę mieszkańców, radnych
dzielnicy i Zarządu Osiedla.
Fot. M. Niemiec
33/2016/2/R

biuro czynne:
8.00-15.00 sob 9.00-12.00
* *pn-pt
*
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
***
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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Kombatanci i weterani wojenni idą, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem, upamiętniając poległych żołnierzy.
Fot. A. Jarczyk

ZWYCIĘSTWO ORĘŻA
W 1923 roku minister spraw wojskowych gen. Stanisław Szeptycki,
rozkazem nr 126, ustanawia 15 sierpnia Dniem Wojska Polskiego, nawiązując tym samym do Bitwy Warszawskiej, zwanej też cudem nad Wisłą.
Od tamtego zwycięskiego wydarzenia mija właśnie 96 lat.
Mieszkańcy oraz goście licznie zgromadzili się na Mszy św. w ustrońskim
kościele katolickim pw. św. Klemensa, aby
dziękować Bogu za zwycięstwo i obronę
Polski przed bolszewickim zalewem.
– Zwróćmy uwagę, że to zwycięstwo, że
ten dzień chwalebny przypada w szczególne święto maryjne. 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. I to jest to
właściwe zwycięstwo. Bo to, które dokonało się w 1920 roku, dokonało się
dzięki wielkiej wierze tych, którzy bezpośrednio i pośrednio uczestniczyli w tym
zwycięstwie. Którzy przez wielką potęgę
różańcową prosili Boga o wstawiennictwo,
którzy z wiarą szli, aby bronić chrześcijańskiej ojczyzny. Bronić przed zalewem
komunizmu, przed zalewem totalitaryzmu.
Oni, broniąc granic ojczyzny, bronili swej
wiary. To zwycięstwo oręża i umiejętności wojskowych, ale przede wszystkim
to zwycięstwo wiary – mówił podczas
kazania ks. Antoni Sapota i przypominał,
że najważniejszym powołaniem każdego
z nas jest miłość do ojczyzny.
– Miłość ojczyzny jest wpisana w przykazaniach, miłość ojczyzny to nie przywilej,
to obowiązek każdego obywatela. Ten
obowiązek wypływa przede wszystkim
z religijności człowieka, a potem także
z przywiązania do własnej ziemi – głosił
ks. proboszcz.
Pod koniec mszy poświęcone zostały
zioła i kwiaty. Następnie, odbył się przemarsz pod pomnik Pamięci Narodowej,
aby uczcić poległych żołnierzy, walczących w obronie Polski.
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– Dziś dzień naszej wielkiej radości –
Święto Wojska Polskiego, 96 lat od wielkiej Bitwy Warszawskiej. Bitwy, w której
polscy żołnierze razem, mężnie, z poświęceniem zatrzymali nawałę bolszewicką
nie tylko na Polskę, ale także na Europę.
Obecni polscy żołnierze są spadkobiercami swoich pradziadków, dziadków,
którzy w tej wielkiej bitwie brali udział,
którzy wezwani przez marszałka Józefa
Piłsudskiego, przez premiera Wincentego

Witosa poszli na front i zwyciężyli. To
wielkie zobowiązanie do służby Polsce,
do wiernego prowadzenia spraw naszego
kraju, do tego, aby bronić rodaków, aby
bronić obywateli, ale też, aby walczyć za
wolność waszą i naszą. Składamy hołd
wszystkim polskim żołnierzom, którzy
polegli w Bitwie Warszawskiej, podczas II wojny światowej i po II wojnie
światowej, kiedy walczyli o niepodległą
Polskę – mówił burmistrz miasta Ireneusz
Szarzec. Nawiązał także do Powstania
Warszawskiego jako aktu ratowania suwerenności ojczyzny.
– Minęły 72 lata od krwawych wydarzeń,
których głównym celem było pokonanie Niemców, ratowanie suwerenności
i kształtu granicy wschodniej sprzed
wojny – przypominał burmistrz w czasie
swojego przemówienia. – W dniu Święta
Wojska Polskiego żołnierzom, weteranom
i kombatantom oraz wszystkim tym,
którzy o Polskę walczyli czy to z bronią
w ręku czy to w inny sposób z niezłomnością i odwagą, składam wyrazy szacunku i honoru. Miejcie świadomość, że ojczyzna tak was kocha, jak wy ją kochacie.
Po uroczystych mowach pod pomnikiem złożone zostały kwiaty przez przedstawicieli władz miasta, duchowieństwa,
organizacji kombatanckich: Związku
Kombatantów RP, Związku Inwalidów
Wojennych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Związku
Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia
Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie, delegację organizacji politycznych - SLD i PSL i społecznych,
delegację przedsiębiorstwa uzdrowiskowego „Ustroń” S.A., delegację Centrum
Reumatologii, delegację OSP Ustroń Nierodzim, delegację policji i straży pożarnej,
delegację MDSS, przedstawicieli szkół.
W imieniu powstańca warszawskiego,
Stanisława Adamczyka, kwiaty złożyły
jego córki, Mariola Urbańska i Oksana
Czapla. Na zakończenie uroczystości odśpiewano Rotę.
Agnieszka Jarczyk

Uroczysty przemarsz z kościoła katolickiego pw. św. Klemensa pod pomnik Pamięci Narodowej.
Fot. A. Jarczyk
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Zdaniem
Burmistrza

O Dniach Ustronia mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

***

Tradycyjny korowód dożynkowy to co roku prawie 100 pojazdów i scenek.

Fot. M. Niemiec

DNI USTRONIA
I USTROŃSKIE DOŻYNKI
PIĄTEK - 19 sierpnia

• Targowisko Ustroń
7.00-12.00
Ustróński Torg, Kapela Malinczanie z Brennej
• Pijalnia Wód
12.00
Wernisaż wystawy fotograficznej - Poznajemy naszych Partnerów
• MDK „Prażakówka”
15.00
Panel dyskusyjny: Opieka socjalna i aktywność osób starszych
• Rynek
16.30
Maraton Zumby
18.30
Próba 2 plus 1 (dźwiękowa)
19.00
Radosław Stojda
20.00
Koncert „2 plus 1”

SOBOTA - 20 sierpnia

• Rynek
11.00
Jarmark Ustroński
11.00
Warsztaty z rękodzieła
13.00
Warsztaty z tańca regionalnego
14.00
Koncerty kapel: Fundacji Braci Golec, Wista, Wałasi
• Korty tenisowe
10.00
Turniej tenisa ziemnego: Ustroń - Neukirchen Vluyn
• Stadion ul. Sportowa
10.00-12.00 Turniej piłki nożnej oldbojów:
		
Neukirchen Vluyn, Budapeszt, Ustroń
• Bulwary nad Wisłą
19.30
XXVI Bieg Romantyczny Parami
		
start i meta: Karczma Góralska nad Wisłą, ul. Nadrzeczna
8.30 i 10.30
9.00

NIEDZIELA - 21 sierpnia

Nabożeństwo Dożynkowe, kościół ewangelicko-augsburski
Dożynkowa Msza Święta, kościół rzymskokatolicki

• Boisko obok Muzeum Ustrońskiego
12.00
Wystawa Drobnego Inwentarza
14.00
Korowód Dożynkowy, ul.: Kuźnicza, Daszyńskiego, 3 Maja, Hutnicza
• Amfiteatr
15.00-17.30 Obrzęd Dożynkowy: Chór AVE, Chór Ewangelicki, EL „Czantoria”
		
Modlitwa ekumeniczna
		
Koncerty Dożynkowe EL „Czantoria”, ER „Równica”
• Krąg taneczny (Park Kuracyjny)
17.30
Zabawa taneczna z zespołem Janusza Śliwki
18 sierpnia 2016 r.			

Przedostatni weekend sierpnia to tradycyjnie Dni Ustronia, kończące się
Ustrońskimi Dożynkami. Od lat jest to
już największa impreza organizowana
w naszym mieście i na trzy dni weekendu przygotowujemy dla mieszkańców
i turystów wiele atrakcji kulturalnych,
sportowych i związanych z lokalnym folklorem.
Zaczynamy Ustróńskim Torgiem, który jest organizowany w czasie trwania
zwykłego targu, jednak w ten szczególny
piątek prowadzona jest sprzedaż regionalnych produktów z małych hodowli,
pasiek, wędzarni oraz kołoczy pieczonych
przez członkinie naszych Kół Gospodyń
Wiejskich. Oczywiście przygrywać będzie
kapela góralska.
W sobotę czeka nas Ustroński Jarmark
na rynku, podczas którego będzie można
wziąć udział w warsztatach tańca, rękodzieła ludowego, kupić pamiątki i dobrze
zjeść. W tym roku podkreślamy górski
charakter i walory naszego miasta, stąd też
występy zespołów góralskich.
W niedzielę wierni będą uczestniczyć
w mszach świętych i nabożeństwach dziękczynnych za tegoroczne plony. Zainteresowani obejrzą wystawę drobnego inwentarza w Parku Kuracyjnym i prace dzieci na
temat chleba w Muzeum Ustrońskim, a już
o godz. 14 z ul. Kuźniczej wyruszy korowód dożynkowy. Po raz kolejny obejrzymy
prawie 100 scenek, przedstawiających
pracę rolników dawniej i dziś. Ulicami
miasta przejadą zabytkowe i nowoczesne
maszyny, widzowie oglądać będą różne
zwierzęta hodowlane, oklaskiwać strażaków i zespoły artystyczne. Uczestnicy
korowodu przejdą do amfiteatru, gdzie odprawimy ekumeniczny obrzęd dożynkowy
połączony z koncertami chórów i zespołów
reprezentacyjnych. Cieszę się, że już od
lat ta formuła obchodzenia święta plonów
cieszy się zainteresowaniem turystów, ale
i naszych mieszkańców, dla których Ustrońskie Dożynki są prawdziwym świętem.
Wśród imprez Dni Ustronia warto wymienić sobotnie zawody sportowe. Odbędą
się dwa turnieje z udziałem sportowców
z miast partnerskich, którzy zmierzą się
z ustroniakami na kortach tenisowych oraz
na stadionie piłkarskim. Wieczorem znana
w całym kraju autorska impreza Miasta
Ustroń – Bieg Romantyczny Parami, który
wzbudza wiele emocji wśród uczestników,
ale i publiczności.
Organizatorami Dni Ustronia i Ustrońskich Dożynek są Stowarzyszenie Ustrońskie Dożynki, Miasto Ustroń i Miejski
Dom Kultury „Prażakówka”, trzeba jednak
podkreślić udział wielu osób prywatnych,
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Spisała: Monika Niemiec
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W ubiegłym roku gazdami dożynek byli Marta i Karol Małyszowie z Polany.

Fot. M. Niemiec

GAZDOWIE DOŻYNEK W USTRONIU OD 1975 ROKU

Nie ma dożynek bez gazdów, czyli gospodarzy. To oni
częstują pierwszym tegorocznym bochnem chleba, a także
kołoczami i miodonką. Jest to funkcja zaszczytna, ale też
wiążąca się z pewnymi obowiązkami. W Ustroniu gazdami
zostawali najczęściej gospodarze z Lipowca, Nierodzimia,
Polany i Dobki, czyli z dzielnic, w których prowadzona jest
działalność rolnicza. W niektórych rodzinach gazdowanie
przekazywane jest z pokolenia na pokolenie (wygrubione
nazwiska).

1. 1975 r. Agnieszka Madzia z Lipowca i Jan Sikora Prezes RSP
„Jelenica”
2. 1976 r. Zuzanna Podżorny z Ustronia i Janusz Kubica Prezes
SKR Ustroń
3. 1977 r. Anna Sikora z Hermanic ul. Skoczowska i Władysław Glajc SKR Ustroń
4. 1978 r. Anna Kubień z Nierodzimia ul. Skoczowska i Janusz
Kubica Prezes SKR Ustroń
5. 1979 r. Emilia i Karol Pasterni z Lipowca ul. Górecka
1980 i 1981 r dożynki się nie odbyły.
6. 1982 r. Anna i Paweł Drózd z Hermanic ul. Skoczowska
7. 1983 r. Janina i Rudolf Gajdacz z Hermanic ul. Katowicka
8. 1984 r. Anna i Wilhelm Handzel z Lipowca ul. Lipowska
9. 1985 r. Joanna i Jerzy Śliwka z Polany ul. Polańska
10. 1986 r. Krystyna i Paweł Szwarc z Poniwca ul. Drozdów
11. 1987 r. Marta i Adolf Cieślar z Zawodzia ul. Źródlana
12. 1988 r. Zdzisława i Władysław Zielińscy z Nierodzimia
13. 1989 r. Jadwiga i Paweł Szarzec z Lipowca ul. Lipowska
14. 1990 r. Grażyna i Władysław Hławiczka z Goji ul. A. Brody
15. 1991 r. Janina i Jan Drózd z Hermanic ul. Skoczowska
16. 1992 r. Maria i Zdzisław Kozieł z Nierodzimia ul. Lipowska
17. 1993 r. Emilia i Jerzy Kowala z Hermanic ul. Folwarczna
18. 1994 r. Maria i Jan Pasterni z Lipowca ul. Górecka - Dożynki Wojewódzkie
19. 1995 r. Maria i Jan Stec z Zawodzia ul. Gościradowiec
20. 1996 r. Wanda i Franciszek Burawa z Nierodzimia ul.
Łączna
21. 1997 r. Bogusława i Ludwik Pniok z Lipowca ul. Lipowska
22. 1998 r. Maria i Jan Tomiczek z Lipowca ul. Lipowska
23. 1999 r. Olga i Grzegorz Kisiała z Lipowca ul. Lipowska
24. 2000 r. Alina i Klemens Handzel z Lipowca ul. Lipowska
25. 2001 r. Renata i Józef Puzoń z Nierodzimia ul. Bładnicka
26. 2002 r. Maria i Stanisław Kozieł z Nierodzimia ul. Szeroka
27. 2003 r. Krystyna i Stanisław Abram z Nierodzimia ul. Szeroka
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28. 2004 r. Anna i Rudolf Gajdacz z Hermanic ul. Katowicka
29. 2005 r. Ewa i Grzegorz Frączek z Lipowca ul. Wesoła
30. 2006 r. Ewa i Jerzy Szwarc z Poniwca ul. Drozdów - Dożynki
Diecezjalno-Ekumeniczne
31. 2007 r. Alina i Karol Krysta z Lipowca ul. Wesoła
32. 2008 r. Małgorzata i Jan Wapiennik z Zawodzia ul. Źródlana
33. 2009 r. Anna i Janusz Pinkas z Lipowca ul. Bernadka
34. 2010 r. Katarzyna i Henryk Greń z Ustronia ul. Beskidek - Dożynki Powiatowe
35. 2011 r. Ewa i Leszek Glajc z Lipowca ul. Krzywaniec
36. 2012 r. Renata i Władysław Mrózek z Nierodzimia ul. Bładnicka
37. 2013 r. Anna i Marek Łukasiak z Nierodzimia ul. Łączna
38. 2014 r. Małgorzata i Andrzej Kunc z Lipowca ul. Lipowska
39. 2015 r. Marta i Karol Małysz ul. Polańska
40. 2016 r. Barbara i Sławomir Pasterni z Lipowca ul. Górecka

SPOKOJNY
DŁUGI WEEKEND

Podczas długiego sierpniowego weekendu nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu codziennie czuwało
kilkudziesięciu policjantów. W ciągu kilku dni funkcjonariusze
w całym powiecie cieszyńskim przeprowadzili ponad 300 interwencji. Na drogach powiatu doszło do jednego wypadku drogowego i pięciu kolizji, żadne z tych zdarzeń nie miało miejsca
w Ustroniu. W powiecie zatrzymano 4 pijanych kierowców,
w tym jednego w naszym mieście. Był to 35-letni mieszkaniec
Rybnika, którego patrol zatrzymał na ul. Katowickiej. Wynik
badania to 0,9 prom.
W czasie długiego weekendu kryminalni odnotowali 5 kradzieży i 2 włamania. Jak podaje podkom. Rafał Domagała
z cieszyńskiej policji, jedną z kradzieży zgłosiła 60-letnia
mieszkanka Ustronia, której złodziej zabrał portfel z 450 zł, kartami bankowymi i dokumentami. Stało się to podczas zakupów
w sklepie, a sprawcy na razie nie ujęto.
W całym garnizonie policjanci zatrzymali łącznie 14 sprawców
przestępstw oraz 3 poszukiwane osoby ukrywające się przed
wymiarem sprawiedliwości. W grupie zatrzymanych na gorącym
uczynku lub po pościgu znaleźli się sprawcy: włamania, znęcania
i uszkodzenia ciała, znieważenia funkcjonariuszy, posiadania
i przemytu narkotyków oraz 4 nietrzeźwych kierowców. (mn)
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NIESPODZIEWANA
MIŁOŚĆ

Pan Eugeniusz i pani Janina poznali się w ustrońskim domu starości. Oboje doświadczeni życiem, oboje samotni. Nie przypuszczali, że miłość może ich jeszcze
zaskoczyć. A jednak.

Miejski Dom Spokojnej Starości mieści się w centrum Ustronia, niedaleko deptaku na Wisłą. Został powołany
w 1996 roku uchwałą Rady Miasta. Pałacyk,
w którym obecnie przebywają starsi ludzie, nie był przystosowany do pełnienia
takiej funkcji i musiał być rozbudowany.
W 1994 roku Rada Miasta podjęła decyzję
o rozbudowie i adaptacji tego budynku
dla osób starszych. Wynikało to również
z potrzeby Ustronia, skąd w ówczesnym
czasie emigrowało wielu młodych, a starsi,
potrzebujący opieki, pozostawali sami.
Budynek otrzymał standaryzacje w 2007
roku, kiedy to został wpisany do rejestru
wojewody.
Obecnie przebywa w nim 38 osób. Jest
tam też 81-letni, elegancki i szarmancki pan
Eugeniusz. Pokój, w którym mieszka, jest
niewielki. Znajduje się w nim szafa, lustro,
dwa łóżka, stolik i dwa fotele ustawione pod
oknem. Dzieli go z pewnym panem, kiedyś
jednak dzielił go z panią Janiną, swoją małżonką, która była jego prawdziwą miłością.
NALAĆ PANU ZUPY?
Pan Eugeniusz przesuwa fotele, tak żebyśmy mogli wygodnie usiąść. Jest przejęty. – Od 15 lat jestem w tym domu. Nie
mam żadnej rodziny – zaczyna opowiadać.
– W wieku 27 lat ożeniłem się z Hildegardą.
Ona mieszkała za Tarnowskimi Górami,
ja pochodzę z Bytomia. Poznaliśmy się,
kiedy byłem w wojsku. Zamieszkaliśmy
tutaj, w Ustroniu. Byliśmy małżeństwem
przez 16 lat. Żona zmarła na cukrzycę,
którą zaniedbała. Ja nie wiedziałem jeszcze wtedy, jak się opiekować osobą z tą
chorobą. Po jej śmierci zostałem sam – pan
Eugeniusz na chwilę przerywa. Dokucza
mu astma, na którą choruje od jakiegoś
czasu. Na stoliku leży inhalator, który

pomaga w oddychaniu. Za oknem pada
deszcz, taka pogoda dla płuc astmatyka jest
korzystna. Wilgoć nie wzmaga bowiem
duszności. – Nie jestem przyzwyczajony
do samotności – kontynuuje po przerwie
swą opowieść. – Co prawda, zanim tutaj
przyszedłem, poznałem najpierw jedną
kobietę, ale ta znajomość nie przetrwała.
Później spotykałem się z inną panią, ale
i za tym drugim razem nie czułem zażyłości. Postanowiłem tutaj przyjść. Kwestia
gotowania, prania i zadbania o wszystko
w pewnym momencie mnie przerosła.
A jeśli chodzi o spotkanie jakiejś kobiety?
Nie spodziewałem się, że jeszcze kogoś
poznam – pan Eugeniusz zaczyna sięgać
pamięcią do momentu, w którym pierwszy
raz spotkał się z panią Janiną. – 2 lutego
kierowniczka wprowadziła mnie do jadalni
na obiad, przedstawiła obecnym tam osobom. Pewna pani podniosła rękę mówiąc:
„proszę tu przyjść, miejsce obok mnie jest
wolne”. Kiedy się do niej przysiadłem,
spytała: „mogę panu nalać zupy?”. „ Proszę bardzo” odpowiedziałem. I tak nalewała mi zupę przez prawie 10 lat – uśmiecha
się pan Eugeniusz. Widać, że wspomnienia z tamtego okresu są dla niego wciąż
żywe. – Pokażę pani jej zdjęcie – wyciąga
rękę za siebie i bierze zdjęcie oprawione
w ładną ramkę. A na nim kobieta pełna
życia, uśmiechnięta. Akurat musiała coś
mówić z wielkim ożywieniem. – 21 lutego zaręczyliśmy się w trakcie imprezy,
jaka była tutaj organizowana. Szybkie
randkowanie, prawda? – śmieje się pan
Eugeniusz. – 6 kwietnia wzięliśmy ślub
cywilny, później ślub kościelny, którego
udzielił nam ks. Zbyszek. Chce pani zobaczyć album? – z chęcią przystaję na tę
propozycję.

WYGRANE MAŁŻEŃSTWO
Pan Eugeniusz wytrwale zmierza
w stronę szafy, ustawionej przy drzwiach.
Ma problemy z chodzeniem, jednak daje
radę sam pokonać odległość dzielącą fotel,
na którym siedzi, z meblami. Wyciąga album ze zdjęciami. – To są nasze zaręczyny.
A tutaj mamy ślub cywilny. Pani kierownik daje nam w prezencie dwie filiżanki
i dwa spodki do kawy. Tutaj jest nasz ślub
kościelny. To zdjęcie było robione przed
kościołem – opowiada pan Eugeniusz.
– Byłem szczęśliwy z Janiną, moją prawdziwą miłością. Miała talent do śpiewania.
Widzi pani, jak tutaj śpiewa? To było na
grillowaniu w tutejszym ogródku. Pięknie
też malowała, zwłaszcza pejzaże. Przy niej
też zacząłem coś malować. Jednorazowo
namalowałem góralkę. Muszę przyznać, że
mi wyszła – na ścianie wisi obraz przedstawiający góralską dziewczynę. Rzeczywiście, udany portret. – Można powiedzieć,
że znaliśmy się z Janiną na migi. Mieliśmy
podobne charaktery. Zgadzaliśmy się ze
sobą. Zawieraliśmy kompromisy, żeby
nie dochodziło między nami do konfliktu.
Wie pani, jest takie powiedzenie, że „życie
to jest wielka wygrana”. Odnosi się ono
również do małżeństwa. Wygrasz, kiedy
ono przetrwa próby czasu, przegrasz, jeżeli
się rozwiedziesz, bo później to już nie jest
pierwsza miłość – pan Eugeniusz popada
chwilowo w zadumę. Przygląda się zdjęciom. – Wyciągam ten album, kiedy chcę
trochę powspominać i pomarzyć o minionych latach. To są miłe wspomnienia. Dziś,
z racji moich kłopotów z chodzeniem, nie
wybieram się na spacery, jedynie na wózku.
Ale wtedy, z Janiną, wychodziliśmy na
przechadzki po śniadaniu, po obiedzie i na
wieczór. Robiliśmy sobie też wycieczki do
Dzięgielowa, Bytomia. Było wesoło. Teraz
jestem sam. Janina chorowała na cukrzycę.
Lekarz zalecił, żeby udała się do szpitala na
ogólne badania. Zgodziła się. Na następny
dzień już nie żyła. Pilnowałem wszystkiego, wtedy już wiedziałem, na czym polega
ta choroba. Nie wiem, co jeszcze mogło
być Janinie.
Pan Eugeniusz wzrusza się. Zamyka album ze zdjęciami i odstawia na bok. – Lat
ubywa. Nic nie można na to poradzić. Męczą
mnie już zawroty głowy. Dziś nie wyjadę na
wózku na spacer, bo pada. Szkoda, bo nie
mogę sobie kupić gazety – oferuję, że pójdę
do kiosku po gazetę. Po powrocie, wręczam
ją panu Eugeniuszowi. – Dziękuję pani za
to. I za to, że choć trochę wypełniła pani
mój czas – mówi, wstając powoli z fotela
i ściskając moją dłoń. Agnieszka Jarczyk

DZIEŃ OSÓB STARSZYCH

21 lutego odbyła się impreza, podczas której pan Eugeniusz oświadczył się pani Janinie.
Niedługo później wzięli ślub.
Fot. A. Jarczyk
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Miejski Dom Spokojnej Starości, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy
współudziale Urzędu Miasta po raz 7.
organizują Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych. Odbędzie się on 18 sierpnia na
rynku. Będzie można obejrzeć występy
mieszkańców z pobliskich domów starości,
a także osób intelektualnie obciążonych. –
Te występy są piękne, bo niosą ze sobą radość tych ludzi, którzy starają się jak mogą,
aby dać z siebie wszystko – mówi Ilona
Niedoba, kierownik MDSS w Ustroniu.
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OWCZARSTWO
ZANIKA
W sobotę 13 sierpnia w Ustroniu
odbyło się Święto Baraniny, będące
jednocześnie Mistrzostwami Polski
w Podawaniu Baraniny. Część turniejowa odbywała się w siedzibie firmy
RM Gastro przy ul. Sportowej, bo tam
rywalizujący o tytuł mistrza kucharze, mają do dyspozycji profesjonalny
sprzęt, a druga, bardziej rozrywkowa
przyciągnęła na ustroński rynek tłumy
mieszkańców i turystów.

Zwycięzcy tegorocznych Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny.

Fot. M. Niemiec

Każdy mógł spróbować pieczonego barana.

Fot. M. Niemiec

Dawid Riedel, prezes RM Gastro został Honorowym Zbójnikiem.

Fot. M. Niemiec
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Kucharze grają o wysoką stawkę, bo
konkurs jest nominowany do Kulinarnego
Pucharu Polski, a więc mistrz w podawaniu baraniny zostanie automatycznie
ostatnim półfinalistą Pucharu. Uczestnicy
mieli za zadanie przygotowywać danie
główne wykorzystując udziec albo comber
z polskiej jagnięciny z dodatkiem soczewicy oraz deser na bazie wybranego sera
owczego: bryndzy, bundzu lub oscypka
z obowiązkowym dodatkiem polskiej
gruszki i żurawiny. Najlepsi okazali się:
Martyna Marcol i Łukasz Czarnota z restauracji „Europa” w Rybniku, 2. miejsce
zajęli Przemysław Gościniak i Bartłomiej
Kornacki z „Villi Rubinstein” w Wiśle, a
3. Maciej Kowalski i Tomasz Moszyński
z restauracji „U Kretschmera” z Łodzi.
Rywalizację znakomitych kucharzy
obserwowali profesjonaliści, a amatorów
interesowało głównie to, gdzie mogą
spróbować baraniny. Łatwo było znaleźć
miejsce podawania pieczeni – do niej
ustawiona była najdłuższa kolejka. Za
porcję trzeba było zapłacić – za polędwicę
20 zł za 100 g, za udziec 18 zł, za żeberka
bez kości 15 zł. Tyle samo za pieczeń życzono sobie na innym stoisku, a także za
jagnięcinę duszoną w rozmarynie i białym
winie. Żurek na jagnięcinie kosztował 7 zł,
a pierogi z jagnięciną 10 zł.
Organizatorami imprezy byli Jan Sztefek i Leszek Makulski, współorganizatorami: Miasto Ustroń, Dom Kultury
„Prażakówka”oraz Gromada Górali na
Śląsku Cieszyńskim. Patronat honorowy
nad Świętem i Konkursem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosta
Cieszyński oraz Burmistrz Miasta Ustroń.
Jednym z punktów programu był pokaz
strzyżenia owiec w wykonaniu młodego
gospodarza z Dzięgielowa. Karol Zorychta, z wykształcenia inżynier elektryk, postanowił kontynuować rodzinną tradycję
i prowadzi hodowlę owiec mięsnych. To
mniej popularne owczarstwo na naszym
terenie, bo częściej kojarzy nam się ono
z górskimi halami, szałasami, wyrobem
serów i żentycy. U pana Karola pasie się
170 owiec matek i jest to największe tego
typu gospodarstwo w powiecie.
Zapytaliśmy, czy jest to dochodowe
zajęcia, na co K. Zorychta odpowiadał:
– Pracuję zawodowo w kopalni, a prowadzenie gospodarstwa to, można powiedzieć, moje hobby i pasja. Można by
z tego wyżyć, gdyby owiec było 300 i
(cd. na str. 10)
18 sierpnia 2016 r.

MUZYKA
ROZUMNEGO
SERCA
Gdzie biją źródła? W niedzielne
popołudnie na pewno w ustrońskim
amfiteatrze za sprawą Józefa Brody
i zespołów muzyczno-tanecznych,
przybliżających ludowe tradycje.
Amfiteatr pękał w szwach. Słoneczna
pogoda, długi weekend oraz – co najważniejsze – kolejny już festiwal folklorystyczny „Gdzie biją źródła” zrobiły swoje.
Niemała to zasługa Józefa Brody, który
grał na niecodziennych instrumentach
i opowiadał o najważniejszych potrzebach
człowieka.
– Jeżeli tu jesteście to znaczy, że chcecie przeorać tę zgrudziałą warstwę człowieczej ziemi. Żyjemy we wspólnocie,
możemy głębiej i mocniej odpocząć przy
źródle, które mamy szansę odnaleźć
w sobie i dla siebie, kiedy tylko się wyciszymy i zajrzymy w głąb własnej duszy.
Obyśmy pogonili jak dziecko za swoim
dziecięctwem. Czasem oko nie dopowie,
ucho nie dosłyszy, ale serce podpowie.
Wsłuchajmy się w melodię rozumnego
serca! – zachęcał Broda, przygrywając na
różnych instrumentach.
Swoimi występami zgromadzoną publiczność roztańczył Studencki Zespół
Pieśni i Tańca „Katowice” oraz zespół
„Karlik”. Oba, prezentując się w ludowych strojach, przenosiły widownię
w świat tradycyjnych tańców polskich
i przyśpiewek. Nie trzeba było długo czekać – ludzie chętnie włączali się w śpiew
znanych szlagierów, jak na przykład „Szła
dzieweczka do laseczka” czy „Karliku”.
Kontakt między sceną a widownią był
bardzo dobry, zwłaszcza kiedy na scenie
pojawiał się Józef Broda.
– W hierarchii potrzeb poczucie bezpieczeństwa jest na pierwszym miejscu –
mówił. – Opowiem wam pewną historię:
za górami, za lasami pewien pies miał kłopoty – powiedział i zaczął grać na drumli.
Pewna dziewczynka próbowała naśladować Brodę. – Bardzo dobrze żeś ułożyła
usta. Jak będziesz tak ćwiczyć dalej, to w
przyszłości zagrasz na drumli – pochwalił ją bajarz. – To dziecko wie, po co ma
rozumne serce. Dziecko dobrze naśladuje,
tylko trzeba mu stworzyć do tego okazję.
Żeby wiedziało, że w tym świecie są bardzo ciekawe sprawy – mówił, po czym
zaczął grać na listku, co spowodowało
spore zaciekawienie wśród młodszej części
widowni. – Niedawno tłumaczyłem, że
dobrze jest na świecie, kiedy wiosenność
łączy się z jesiennością. Wiosna to zapach,
kolor i łąki, nadzieje i plany, a jesienność to
owoce. Dobrze, kiedy wiosenność zaczyna
gadać z jesiennością, bo wtedy kolorowość
tego świata w pełni się odzywa – opowiadał Broda.
Agnieszka Jarczyk
18 sierpnia 2016 r.			

Występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” podczas festiwalu folklorystycznego „Gdzie biją źródła”.
Fot. A. Jarczyk

Festiwal „Gdzie biją źródła” zgromadził liczną widownię, która świetnie bawiła się przy
znanych szlagierach.
Fot. A. Jarczyk
33/2016/3/R
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PLEBISCYTY
Głosowanie na Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce

Trwa głosowanie internautów w plebiscycie Terra Flower
Power – Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce. Jego celem
jest wyłonienie i nagrodzenie miejscowości, która w tym roku
stworzyła najpiękniejszą dekorację kwiatową swojej przestrzeni.
Wśród zgłoszonych miast jest Ustroń. Głos na nasze miasto można
oddać na stronie internetowej: plebiscyt.inspirowaninatura.pl/
ustron. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos dziennie na to
samo miasto. Głosowanie trwa do 29 sierpnia. Zwycięskie miasto
otrzyma profesjonalną kaskadową donicę, a jego zdjęcie znajdzie
się na jednej ze stron firmowego kalendarza Terra.

Ambasador Marka-Śląskie

Miasto Ustroń bierze udział w Plebiscycie na tytuł „Ambasador Marka-Śląskie”, organizowanym w ramach Konkursu „Marka-Śląskie”. Laureat plebiscytu zostanie wyłoniony
w drodze głosowania internautów. Głosować można na 3 sposoby:
klikami – 1 klik to jeden głos (można oddać 5 głosów z jednego
urządzenia), Facebook – 1 głos to 3 punkty w głosowaniu (można
oddać jeden głos dziennie z jednego urządzenia), SMS-owo – 1
SMS to 10 głosów w konkursie (bez limitu), koszt 1 SMS-a to
2,46 zł brutto. Głosowanie potrwa do 26.08.2016 r. godz. 11.59.
Informacje i głosowanie: dziennikzachodni.pl/plebiscyt/karta/
miasto-ustron,35297,1590537,t,id,kid.html.
Wyróżnienie jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji pracujących w regionie, podkreśla to, co o Śląsku powinna
wiedzieć Polska, Europa i świat, a wśród organizatorów plebiscytu
znajdziemy: Marszałka Województwa Śląskiego, Regionalną
Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, Dziennik Zachodni,
Polskie Radio Katowice i TVP Katowice.

OPOWIEŚCI GARGANTUICZNE
Na motywach „Gargantui i Pantagruela” autorstwa
Francois’a Rabelais´go, w tłumaczeniu Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Reżyseria: Andrzej Sadowski.

„Opowieści gargantuiczne” nawiązują w swej stylistyce i treści do jednego z arcydzieł francuskiej literatury renesansowej,
powieści liczącej ponad 700 stron pt. „Gargantua i Pantagruel”
Francois’a Rabelais´go. Zachowują to co najcenniejsze w literaturze jarmarcznej - specyficzne poczucie humoru, sowizdrzalskie
puszczenie oka. Autor nie stroni od żartu, nawet dosadnego, ale
nade wszystko sławi życie we wszelkich przejawach. W żywiołowym i rubasznym widowisku dominuje zasada umiłowania
życia pod wszelkimi jego postaciami fizycznymi i duchowymi.
Głównym podłożem wszystkich opowieści jest wesołość. Śmiech
do potęgi, bez jakichkolwiek dodatkowych podtekstów. To ten
rodzaj śmiechu, który jest celem samym w sobie. To opowieść
o pantagruelowej kompanii, która udaje się w niezwykłą, pełną
niebezpieczeństw podróż do wyroczni Boskiej Flaszy. Wyjazd
na spektakl dla grupy abonamentowej niedzielnej 4 września
o godz. 16.00, a dla grupy wtorkowej 13 września o godz. 17.30.
Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.skalickamuzeum.pl, gdzie znajdują się wszelkie aktualności związane
z działalnością Muzeum.

KONSULTACJE
I PRZETARGI

Ogłoszono konkurs ofert pn.:
• Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem i z powrotem do
miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów
do szkół” – termin składania ofert – do dnia 18.08.2016 do
godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

10 Gazeta Ustrońska

Pokaz strzyżenia owiec w wykonaniu Karola Zorychty.

Fot. M. Niemiec

OWCZARSTWO ZANIKA
(cd. ze str. 8)
pracowałbym sam. Dlaczego się tym zajmuję? Po pracy w kopalni,
człowiek rwie się do słońca, a hodowla owiec daje możliwość
obcowania z przyrodą.
Pytam o zainteresowanie tymi gatunkami mięsa, a gospodarz
opowiada:
– Baranina nie jest w Polsce zbyt popularna, ale są amatorzy
tego mięsa. Ja je lubię i szczerze mówiąc, wolę baraninę od
jagnięciny. Ma intensywniejszy smak. Jednak jagnięcina stała
się modna, chociaż w restauracjach czasem podają zamiast niej
baraninę. Jak się jada te mięsa, to łatwo je rozróżnić, chociażby
po kolorze, bo baranina jest ciemniejsza. W naszym domu nie
jada się baraniny na co dzień, ale raz w miesiącu musi się pojawić
na stole. Najlepiej zrobić z niej pieczeń. Dzień wcześniej należy
mięso zabejcować w rozmarynie, majeranku, czosnku, pieprzu
i niewielkiej ilości soli, a później upiec w rękawie w piekarniku.
A jaka część barana najlepiej nadaje się na taka pieczeń?
– Wszyscy chcieliby, żeby baran był stonogą, bo najczęściej
pytają o tylne udźce, ale moim zdaniem najlepszy jest karczek.
Smutnym zakończeniem rozmowy było stwierdzenie Karola
Zorychty, że ani wsparcie państwa, programy unijne, ani imprezy
typu Święto Baraniny nie zmienią faktu, że hodowla owiec zanika.
Ludzi zajmujących się taką działalnością jest za mało, by stworzyć skuteczne lobby, a też zazwyczaj są to osoby w podeszłym
wieku. Młodzi ludzie przejmujący gospodarstwa to wyjątki. Są
małe szanse, by owczarstwo stało się atrakcyjną finansowo działalnością i dlatego zaniknie.
W Czechach baranina jest treoche bardziej popularna, a mówił
o tym Dawid Riedel, prezes RM Gastro Polska, który jest współorganizatorem Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny. W tym
roku został mianowany ciupagą na Honorowego Zbójnika.
– To teraz chyba będę grabił bogatych i rozdawał biednym –
dziękował wzruszony D. Riedel.
Na pytanie, czy miał wątpliwości, żeby się zaangażować
w organizację Święta Baraniny odpowiadał:
– Na początku lat 90. przyjechałem do Ustronia jako obcokrajowiec i nie miałem z Polską nic wspólnego, a teraz po 15 latach
zostałem mianowany zbójnikiem i czuję się, jakbym był stąd.
Wprawdzie nie mam zamiaru się przeprowadzać, ale prowadząc
tak dużą firmę, spędzam w Ustroniu mnóstwo czasu, jakbym tu
mieszkał. Kiedy wybudowaliśmy nową siedzibę, otwarliśmy
Studio Kulinarne, pojawiła się możliwość współpracy. Po wizycie
organizatorów imprezy, nie zastanawiałem się długo. Wystarczyło
ich poznać – ludzi rzetelnych, zaangażowanych, profesjonalnie
podchodzących do sprawy. Dzisiaj nie żałuję, jestem dumny z
tej imprezy i z faktu, że zostałem zbójnikiem. Monika Niemiec
18 sierpnia 2016 r.

Przy ustrońskim stole
Kołocz

Trudno sobie wyobrazić świąteczny stół bez tradycyjnych
kołoczy. Jak pisze Józef Szymik w swojej książce „Doroczne
zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim”, piekło się je na Boże
Narodzenie, Nowy Rok, urodziny, wesela, festyny i oczywiście
– święto plonów. Na Ustrońskich Dożynkach kołocze sprzedają
panie z naszych Kół Gospodyń Wiejskich i każdego roku za
obecność tych aromatycznych ciast odpowiada inne KGW. Kołocze z serem, makiem, owocami sprzedawane są już w piątek
na Ustrońskim Torgu, podczas jarmarku na rynku i w niedzielę
w Parku Kuracyjnym, w tym roku czynić to będą członkinie
KGW Ustroń Lipowiec.
Kołocz bardzo dobrze sprawdza się jako niedzielne ciasto,
zwłaszcza gdy rodzina liczna albo zapowiedziało się sporo gości.
Wiedzą o tym doświadczone gospodynie i mają swoje sprawdzone przepisy. Tak jak na przykład Urszula Śliwka z Gojów, znana
kucharka weselna, która tajnikami sztuki dzieli się w „Kalendarzu
Ustrońskim” z roku 1999. Mniej wprawione w pieczeniu ciast
panie mogą myśleć, że kołocz to zbyt dużo pracy i obawiać się,
czy ciasto drożdżowe się uda. Dla nich dzisiaj przepis na kołocz
z owocami – śliwkami, borówkami, jabłkami, który można zrobić
przy pomocy miksera. Jego przygotowanie nie wymaga wiele
czasu, pracy ani niezwykłych zdolności.
Składniki: Ciasto – szklanka ciepłego mleka, pół kostki
drożdży, 2 jajka, 3/4 szklanki cukru + 1 łyżka, 3/4 kostki masła,
1/2 kg mąki pszennej + 1 łyżka, 0,7-0,8 kg owoców (mogą być
z puszki); Kruszonka – 2 łyżki masła, 1/2 szklanki mąki, 1/2
szklanki cukru.
1. Do ciepłego mleka dodać drożdże, 1 łyżkę cukru i 1 łyżkę
mąki, wymieszać dokładnie, aż drożdże się rozpuszczą. Odstawić
do wyrośnięcia na około 15 minut.
2. Jajka ubić z cukrem, ubijać mikserem na najwyższych obrotach przez około 2-3 minuty. Masło roztopić.
3. Do drożdży dodać jajka, wymieszać. Wsypać mąkę i wymieszać mikserem na jednolite ciasto (ciasto będzie dość luźne
i będzie obklejało mieszadła do miksera). Następnie w dwóch-trzech partiach dodać masło i dokładnie wymieszać. Ciasto
odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 60 minut
(ma podwoić objętość).
4. Wyrośnięte ciasto wylać do blaszki o wymiarach 23x33cm,
wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównać i na wierzchu po-

układać owoce (śliwki przepołowione, ułożone skórką do dołu).
Kruszonka:
5. Do miseczki wsypać cukier, mąkę i dodać masło. Zagnieść,
aż powstanie kruszonka (jeśli będzie klejąca, proszę dodać
jeszcze mąki, a jeśli zbyt luźna, to masła). Owoce w blaszce
posypać kruszonką.
6. Ciasto wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec w temperaturze 170oC na funkcji góra-dół przez około 50 minut. (mn)

B I B L I O T E K A POLECA:
Dixit: Obraz jest wart tysiąca słów!
Wstrzymaj na chwilę oddech! Karty
zostały odkryte. Ich wspólną cechą jest
tajemnicze zdanie, lecz tylko jedna z kart
jest do niego kluczem. Użyj swojego
sprytu i intuicji, by nie dać się złapać
w pułapkę zastawioną przez pozostałych
graczy.
Dixit to wesoła i zaskakująca gra
skojarzeń do wspólnego odkrywania
w gronie przyjaciół i rodziny.

Kolejka

Czy masz odwagę zmierzyć się z rzeczywistością lat osiemdziesiątych? Kolejka jest
grą planszową, opowiadającą o realiach
życia codziennego w latach schyłkowego komunizmu w Polsce. Zadanie
graczy wydaje się proste - muszą wysłać
swoją rodzinę do sklepów na planszy
i kupić wszystkie towary z listy zakupów.
Problem polega jednak na tym, że półki
w pięciu osiedlowych sklepach są puste. W tej realistycznej
grze planszowej trzeba nieźle „kombinować”, żeby zdobyć
upragniony towar.

*

*

*

POPOŁUDNIA Z GRAMI PLANSZOWYMI
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza dzieci
i młodzież do czytelni na popołudnia z grami planszowymi.
W sierpniu: środy 15.30 -18.00. Od września: środy i piątki
15.30 - 18.00.

W
dawnym

USTRONIU
Nie każdy dziś pamięta, iż w nieco
obecnie opustoszałym Ustroniu dolnym
znajdowały się kiedyś słynne lokale kupieckie. Na fotografii ze zbiorów Mariana
Żyromskiego, liczącej już ponad wiek,
widać dolnoustrońskie „centrum handlowe”. Z lewej strony podziwiać możemy
w pełnej krasie dom towarowy Wilhelma
Scharberta. Można tu było nabyć zarówno
żywność, artykuły kolonialne i delikatesowe, jak i tekstylne, sportowe, budowlane,
papiernicze, ogrodnicze i gospodarstwa
domowego, a także galanterię, obuwie,
zabawki i pamiątki. W okresie międzywojennym Scharbertowie prowadzili także
pocztę oraz wydawnictwo widokówek,
z których wiele przetrwało do dziś. Dalej
znajdowała się piekarnia wraz z elegan18 sierpnia 2016 r.			

cko utrzymanym sklepem piekarniczym
Maksymiliana Bergera. Przedsiębiorca
posiadał nawet swojego kuriera, który
na rowerze dostarczał świeże pieczywo
bezpośrednio do domów klientów. Po
prawej stronie widoczny jest budynek

sklepu mięsnego, zakładu wyrobu wędlin
oraz rzeźni prowadzonych przez ponad
70 lat przez rodzinę Grünkrautów. Do
dziś nazwisko to stanowi dla ustroniaków
symbol doskonałej jakości wyrobów.
Alicja Michałek
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WAKACYJNA FIZYKA

14 i 15 sierpnia odbywała się bezpłatna
impreza plenerowa dla dzieci, oferująca
atrakcje z robotyki i elektryczności pt.
„RoboEVENT”. W czasie wakacji dzieci

nie chcą słyszeć o szkole, ale podczas tak
deszczowego lata nawet nieróbstwo może
się znudzić. Dlatego też zainteresowanie
fizyką i chemią było ogromne, nie bez

znaczenia była oczywiście forma podania
wiedzy – atrakcyjna i wciągająca.
Miasto Ustroń zaprosiło do współpracy
firmę pod nazwą „Fabryka Kreatywności”,
która przygotowała dwa bloki zabaw. 14
sierpnia w godz. 12-15 na ustrońskim rynku odbyły się warsztaty: „RoboTwórcy”,
„Elektryczność i Magnetyzm”, „RoboZawody z Lego Mindstorms”, „Naukowe
Show”, a także pokaz baniek mydlanych.
15 sierpnia w godz. 13-16 organizatorzy
zaprosili najmłodszych do Parku Kościuszki, gdzie przygotowano pokazy baniek mydlanych, zabawy animacyjne
(nauka chodzenia na szczudłach, żonglowanie, wirujące talerze i inne atrakcje).
Misją Fabryki Kreatywności jest zaprzyjaźnienie dzieci z naukami ścisłymi,
udowodnienie, że chemia, biologia, czy
fizyka nie musi być wcale nudna, a wręcz
przeciwnie, może zachwycać, dostarczać
rozwiązań dla wielu codziennych problemów, wreszcie dawać wiele radości
podczas obcowania z poszczególnymi
zagadnieniami, szczególnie, gdy są one
tłumaczone za pomocą praktycznych
doświadczeń doprawionych odpowiednią
ilością humoru.
W Ustroniu misja została wykonana, bo
zarówno dzieci, jak i ich rodzice, bawili
się doskonale, chłonąc przy okazji bardzo
konkretną wiedzę.
(mn)

Jak piszą organizatorzy, inspiracją do wystawienia spektaklu
na Małej Czantorii jest fakt, że minęło właśnie 300 lat od śmierci legendarnego śląskiego zbójnika, a wieść ludowa opowiada
o wielkich skarbach ukrytych przez zbójników Ondraszka w tajemniczych lasach na górze Czantorii.
(mn)
33/2016/4/R

PAN ŁYSEJ GÓRY
NA MAŁEJ CZANTORII

27 sierpnia będzie można obejrzeć pierwszy w historii plenerowy spektakl teatralny, który odbędzie się na wysokości 844
m n.p.m. Niezwykła sztuka nosi tytuł „Ondraszek – Pan Łysej
Góry”, a wystawi ją Scena Polska Teatru Cieszyńskiego, w reżyserii Bogdana Kokotka, Renaty Putzlacher i Tomáša Kočko.
Oprócz znakomitych aktorów z Czeskiego Cieszyna na scenie
wystąpią: Klaudia Walencik – półfinalistka „Mam Talent”, artystka występująca na deskach Teatru Małego w Tychach oraz
kapela góralska „Śtyry”. Prowadzenie: Jerzy Mazur.
W Polsce po raz pierwszy „Ondraszka” wystawiono w 2014
roku na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Po dwóch latach od
premiery będzie wystawiony w niezwykłej scenerii góry Poniwiec
w Ustroniu. Bilety w przedsprzedaży do nabycia w Informacji
Turystycznej Ustroń, Rynek 2, oraz na www.promo-deal.pl.
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W tym sezonie nie zagra w Kuźni Piotr Husar, który przeszedł do Zamku Grodziec. Fot. W. Suchta

SAME ZWYCIĘSTWA
LKS Skałka Żabnica - KS Kuźnia Ustroń - 0:4 (0:1)
Mecz, który odbył się 13 sierpnia w Węgierskiej Górce pozwoli zapomnieć
o porażce w meczu inaugurującym sezon. Kibice byli zadowoleni z gry naszych
zawodników, którzy wykazali się dojrzałością techniczną i dobrą grą zespołową.

Wprawdzie przez pierwsze 25 minut
drużyny były nieco przyczajone i akcja
rozgrywała się głównie w środku pola, ale
już w 36. minucie zmienił się obraz gry.
Stało się tak, gdy z rzutu rożnego precyzyjnie dośrodkował Adrian Sikora, a Tomasz
Zaręba pokonał główką bramkarza Skałki
Żabnica. Drugi gol również zdobyto głową

i też po dośrodkowaniu z rogu. Dokonał
tego w 48 minucie Adrian Gibiec, przyjmując piłkę od Tomasza Czyża. Na 3:0
wynik podwyższył w 55 minucie Czyż,
finalizując tym razem indywidualną akcję. Autorem czwartej bramki był znowu
Adrian Gibiec, który popisał się celnym
strzałem z dwudziestu metrów, współau-

W Ustroniu nie można narzekać na brak imprez. Już
niedługo odbędzie się Festival Etnopole na Czantorii.
Jak podkreślają organizatorzy, jest to największe górskie
wydarzenie lata. To 4 dni pełne inspiracji i przygody w górskiej
18 sierpnia 2016 r.			

torem podający Michał Pietraczyk.
Skład: Kierlin – Szczęsny (65' Brachaczek), Pala (30' Zaręba), Pszczółka, Madzia D. ( 80' A. Moskała) – Czyż, Gibiec,
Szymala (75' Brak), Sikora – Pietraczyk,
Madzia R.
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o zawodnikach, których pozyskała Kuźnia,
jednak 10 sierpnia zadebiutował w drużynie jeszcze jeden nabytek – Patryk Kierlin, rocznik 1998, wychowanek Zapory
Wapienica. Podczas swojej obecności na
boisku nie pozwolił, by przeciwnik umieścił piłkę w siatce. Zaległy mecz I rundy
piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Skoczów Kuźnia pewnie wygrała z Błyskawicą Kończyce Wielkie.
Wynik 3:0 (2:0) mówi sam za siebie,
a bramki zdobyli: Michał Pietraczyk –
dwie (31, 41) oraz Adrian Gibiec (51).
Mecz pierwotnie miał odbyć się na boisku
w Kończycach, ale ze względu na warunki
atmosferyczne został rozegrany na boisku
ze sztuczną nawierzchnią w Ustroniu.
II runda Pucharu Polski odbyła się
w środę 17 sierpnia już po zamknięciu numeru gazety, więc o wyniku meczu Kuźnia
Ustroń – Iskra Iskrzyczyn napiszemy za
tydzień. 			
(mn)
1 Wisła
2 Bestwina
3 Wilkowice
4 Żywiec
5 Chybie
5 Czechowice
7 Drogomyśl
8 KS Kuźnia
9 Koszarawa
10 Pruchna
11 Dankowice
12 Zebrzydowice
13 Cisiec
14 Leśna
15 Pietrzykowice
16 Skałka Żabnica
		

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
4
4
4
4
3
3
2
1
1
0
0
0
0

14:2		
8:3		
2:0		
6:3		
3:2		
3:2		
0:0		
4:1
2:5		
0:0		
3:4		
2:3		
1:3		
0:4		
1:9		
2:13

atmosferze. Kolej Linowa „Czantoria”, Miasto Ustroń oraz Etno
Chata Topolej zapraszają na wielkie święto dla ciała i ducha,
święto lasu i góry – Czantoria szykuje się na Górę Kolorów
i Festival Etnopole, który odbędzie się 25 – 28 sierpnia, codziennie od 12.00 – 21.00.
W ramach tego wydarzenia będzie można zobaczyć aleję rękodzielników oraz uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach
i animacjach dla dzieci. Nie zabraknie tanecznych motywów,
m.in. przy rytmach salsy i zumby. Zainteresowani będą mogli
wziąć udział w zajęciach z jogi oraz… parzenia herbaty. Oprócz
tego, na wszystkich będą czekały bańki mydlane, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzach zebranych gości. Ten, kto
nie miał okazji być na zielonej górskiej plaży, teraz będzie mógł
się na takiej znaleźć. Do tego dojdą ogniskowe spotkania oraz
zachody słońca.
A to nie wszystko: codziennie odbywać się będą bezpłatne koncerty bałkańskie, ukraińskie, hiszpańskie i beskidzkie
w wyjątkowo skocznych kompozycjach.
25 sierpnia od 17.00 – 20.30 wystąpią: Gooral, Po pieronie,
Chicaga Group.
26 sierpnia od 17.00 – 21.00 zagrają: Caravana Banda
& Magda Navarrete oraz Goralska Hora.
27 sierpnia od 17.00 – 20.30 zagrają: Chicaga Group, Otava-Yo, Nawrocki & Donczew.
28 sierpnia od 17.00 – 20.30 wystąpią: Sing it out, Rura
i Chicaga Group.
Po koncertach wszyscy mogą udać się na after party do Etno
Chaty Topolej.
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18 VIII 9.45		Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - rynek
19 -21 VIII		Dni Ustronia i Dożynki (program str. 5)
20 VIII 19.30		26. Bieg Romantyczny Parami - start ul. Nad			rzeczna przy Karczmie Góralskiej
22 VIII 15.00		Spotkanie z okazji 90. URODZIN STEFANA
			STELLERA syna wybitnego artysty Pawła Stel			lera, rodem z Ustronia - Muzeum Marii Skalickiej
23 VIII 15.30		Międzypokoleniowe warsztaty teatralne,
		
w ramach projektu „O, graj mi ziemio organistko”		siedziba Stowarzyszenia ul. Rynek 4
25-28 VIII 		Festiwal Kolorów i Etnopole - KL Czantoria
27 VIII 17.00		XXIX Międzynarodowy Studencki Festiwal
		
Folklorystyczny - rynek/amfiteatr
28 VIII 14.30		Koncert Muzyczny na Rynku – Amadeus
		
Trio - rynek
28 VIII 16.00		Śląska Gala Biesiadna - amfiteatr

Ładne stadko.

Fot. M. Niemiec
Malowanie dachów. 505-168-217.

Czyszczenia dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 85447-10.
Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul.
Cieszyńska (pod apteką).
Brukarstwo, ogrodzenia, zlecenia
nietypowe. 534-850-919.

Sprzedam rowerek stacjonarny - 50
zł. 501 122 115.
Przyjmę uczennicę do nauki zawodu sprzedawca. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w bezstresowym
szkoleniu uczniów. 886 313 429.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
na terenie Ustronia. 517-563-618.
Wy n aj m ę m i e s z k a n i e 5 5 m 2
w Ustroniu Nierodzimiu. 799-4938-75, 799-227-252.
Sprzedam mieszkanie 50,26 m 2
– os. Manhatan, blok 3, piętro 2.
Cena 3900 zł/m 2 do negocjacji.
606125425
Przeprowadzki + ekipa. Usługi
transportowe. 601-47-81-08.
Pokój do wynajęcia na długi czas.
33 854 51 16, 721 922 920.
Oddam małego kotka w dobre ręce.
501 122 115.

18.08					 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
19-20.08		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
21-22.08		 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 		 tel. 856-11-93
23-24.08		 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
25-26.08		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
27-28.08		 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.
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dziesięć lat temu
15 sierpnia obchodziliśmy Dzień Wojska Polskiego, przypadający w rocznicę bitwy warszawskiej w 1920 r. Tego samego dnia
w Kościele katolickim obchodzone jest święto Wniebowstąpienia
Najświętszej Maryi Panny. W tych dwóch intencjach odprawiona
została msza święta w kościele pw. św. Klemensa.

*

*

*

*

*

*

W Ustroniu możemy się pochwalić licznymi wydawnictwami
o mieście, jego historii, kulturze, ale najcenniejsze z nich opowiadają o ludziach, którzy tu mieszkali, tworzyli albo tu mieli swoje
korzenie, potem poszli w świat. Prezentacja książek zawsze jest
starannie przygotowana, nie brakuje na takich spotkaniach ludzi,
którzy znali bohaterów książek, przyjaźnili się z nimi, dają świadectwo ich wielkości. W czerwcu, w 30. rocznicę śmierci księdza
biskupa profesora Andrzeja Wantuły (1905-1976), zaprezentowano
w Muzeum Ustrońskim książkę o wojennych losach biskupa Wantuły.
W sali zorganizowano wystawę pamiątek, dokumentów, fotografii
i w tej scenerii przybyłych powitała dyrektor muzeum, Lidia Szkaradnik.
W dalszym ciągu spada liczba bezrobotnych w naszym mieście.
Z jednej strony to dobra wiadomość, z drugiej jednak, trzeba mieć
świadomość, że sprawiły to nie nowe oferty pracy, bo tych w ciągu
miesiąca ubyło, ale wyjazdy za chlebem na Zachód.Wybrała: (aj)

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU

W związku z organizacją korowodu dożynkowego w niedzielę
21 sierpnia będą utrudnienia w ruchu na drogach głównych oraz
na ul. Kuźniczej i Źródlanej. Na ul. Kuźniczej i Źródlanej od
godz. 13.00 do godz. 14.00 będzie formować się korowód dożynkowy. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników korowodu
drogę zabezpieczy Straż Miejska, Policja oraz Strażacy OSP.
Organizatorzy proszą mieszkańców ulic o możliwie ograniczone
korzystanie w tym czasie z dróg. Przemarsz korowodu rozpocznie
się o godz. 14.00 ulicami: Kuźnicza, Skoczowska, Daszyńskiego,
3 maja, Hutnicza, Parkowa. W godz. od 13.50 do ok. 14.45 drogi
te będą wyłączone z ruchu.
18 sierpnia 2016 r.

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (233)

1. Na horyzoncie coraz bliżej pierwszy
września i początek nowego roku szkolnego.
W debacie publicznej powraca intensywniejsza dyskusja o edukacji i systemie oświaty.
Warto w tej debacie uwzględniać także głos
filozofii.
2. W dziejach myśli o wychowaniu zauważalny jest istotny związek refleksji pedagogicznej z rzetelnym uprawieniem filozofii,
która zmaga się z właściwymi jej – źródłowymi, najbardziej podstawowymi, niejako
odwiecznymi – pytaniami. Dostrzeganie
i roztrząsanie różnych aspektów filozoficznych pytań odsłania bliskie relacje między
pozornie odległymi problemami i naprowadza
również na zagadnienia antropologiczno-pedagogiczne, które są dla myśli – i dla praktyki
– pedagogicznej kwestiami zasadniczymi.
2.1. Jeśli wnikliwie i konsekwentnie rozpatruje się wielowymiarową problematykę
antropologiczną (dotyczącą m.in. swoistości sposobu istnienia i działania człowieka)
i etyczną (dotyczącą m.in. wartości i powinności moralnych), ale także bardziej fundamentalną – i pozornie oderwaną od praktyki
– problematykę metafizyczną (dotyczącą porządku istnienia) i epistemologiczną (dotyczącą porządku poznania), czyniąc to z właściwą
filozoficznemu nastawieniu nieustępliwą dociekliwością i pozostając wiernym rzeczywistości ludzkiej egzystencji oraz jej dynamice,
to zarazem – z natury rzeczy – wchodzi się
w obszar zagadnień i dyskusji antropologiczno-pedagogicznych oraz roztrząsa się kwestie
z zakresu teorii wychowania. Ta potrzeba
rozwijania refleksji antropologiczno-pedagogicznej na sprzyjającym jej gruncie rzetelnie

uprawianej filozofii ujawnia się począwszy
od rozważań podejmowanych w starożytności
przez Sokratesa, Platona i Arystotelesa.
2.2. Nie da się pominąć kwestii wychowania i samowychowania, gdy dogłębnie
i całościowo rozpatruje się rzeczywistość
ludzkiej aktywności. Dociekania wychodzące od odwiecznych pytań filozofii splatają
się z analizami i badaniami podejmowanymi
przez nauki o wychowaniu, które dążą do
rozpoznania różnych i dopełniających się
aspektów aktywności pedagogicznej.
2.3. Refleksja pedagogiczna nie jest – jak
niekiedy się sugeruje – tylko usługowym
dodatkiem do głównych nurtów filozoficznych analiz, do „wielkich spraw” istnienia
i poznania, lecz jej problematyka pojawia się
w powiązaniu z centralnymi kwestiami filozofii. Bez podjęcia refleksji ukierunkowanej
na różne aspekty wychowania i samowychowania, filozofia zdradzałaby intelektualną,
poznawczą i duchową misję, którą realizuje
w kulturze europejskiej od czasów ateńskich
dialogów Sokratesa.
3. W dociekaniach filozoficznych Stefana
Swieżawskiego (1907-2004), dociekaniach
nawiązujących do tradycji filozofii klasycznej, jako ich integralna część obecna jest
refleksja pedagogiczna. Uzasadnia on przekonanie, że „uprawa filozofii jako kultury
mądrości, jako prawdziwa paideia” pełni
kluczową rolę w kształtowaniu ludzkiej egzystencji. Filozofia jako paideia jest niezbywalna w wychowaniu i samowychowaniu, gdyż
w paideę, w rozwijanie człowieczeństwa,
wpisane jest uprawianie filozoficznego namysłu nad rzeczywistością. Każdy człowiek
w pewnej mierze powinien stawać się filozofem i – dbając o swój rozwój intelektualny
i duchowy – powinien wychowywać siebie
jako filozofa, który poznawczo, kontemplacyjnie obcuje z rzeczywistością.
3.1. Rozpatrując cele, powinności i czynności wychowania S. Swieżawski uwzględnia

destrukcyjne skutki utrwalania się konsumpcyjnego stylu życia: „Współczesny człowiek
z krajów bogatych, żyjąc w swym «ziemskim
raju» pełnym zachwycających barw i świateł,
rozkosznych zapachów, wyżywienia coraz
bardziej wyrafinowanego, ułatwień i nowości
technicznych, gubi mimo wszystko swój pogodny uśmiech i swą radość życia, staje się
niespokojny i smutny”. Jednym z ważnych
celów wychowania i samowychowania mają
być także – jako pożądane sprawności i cechy
charakteru – pogodny uśmiech i radość życia,
które są zagrożone przez nerwicujący, konsumpcyjny, wiecznie nienasycony styl życia.
3.2. Pogodny uśmiech i radość życia powinny towarzyszyć wychowaniu i samowychowaniu, gdyż stosowne do sytuacji
poczucie humoru jest cnotą odgrywającą
ważną rolę w dobrym życiu, a kształtowanie
ludzkich zdolności w wychowaniu i samowychowaniu zmierza także do przekraczania przygnębiających człowieka słabości,
smutków i niepowodzeń. Marek Rembierz
33/2016/5/R

Lato czeka...!!!

U nas zawsze znajdziesz dobrą ofertę!
Wyślij zapytanie mailem,
zadzwoń lub wejdź na stronę:

www.kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl
Pawilon nad potoczkiem 1 piętro
czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) obok żółtek, 8) wchodzi w życie,
9) kolega Rokity, 10) punkt widzenia w danej sprawie,
12) egzotyczny przysmak, 14) uwielbia porządek,
15) wydziergany na skórze, 16) obywatelski w Ustroniu, 19) tnąca krawędź noża, 22) z nich uzbiera się
miarka, 23) autor, 24) kolorowy w oknie.
PIONOWO: 2) cienka skórka do polerowania, 3) kusi
go lewa kasa, 4) pogoda, 5) znak drogowy, 6) zajęcie
marudy, 7) gruba kłoda, 11) żyje z giełdy, 13) angielski powiat, 17) rosyjskie imię żeńskie, 18) pracuje
w cylindrze, 20) element kanalizacji, 21) syn Izaaka.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 26 sierpnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 31

MUZEUM ZAPRASZA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Maria Bobkiewicz
z Ustronia, ul. Ogrodowa. Zapraszamy do redakcji.
18 sierpnia 2016 r.			
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DODATNI WYNIK
W najbliższy weekend ruszają rozgrywki o mistrzostwo klasy B podokręgu
Skoczów, do których przystępuje drużyna Klubu Sportowego Nierodzim. Ostatni
sezon zespół zakończył na 8. miejscu, zdobywając 21 punktów, przy stosunku
bramek 32:45. Miejsce lidera zajął Strażak Pielgrzymowice, drugi był Strażak
Dębowiec, trzeci LKS Pogórze.

Wybrana na kolejną kadencję prezes
KS Nierodzim Katarzyna Brandys powiedziała:
– W nowym sezonie 2016/2017 klub
zgłosił do rozgrywek drużynę trampkarzy,
juniorów oraz seniorów, a także planujemy
zgłosić do turniejów grupę żaków, jeżeli
takie będą w podokręgu organizowane.
Trenerami drużyn w chwili obecnej są:
dla grupy żaków i drużyny trampkarzy –
Tomasz Sztwiertnia, dla drużyn juniorów
i seniorów – Tomasz Matuszek.
Drużyna KS Nierodzim rozegrała przed
sezonem 5 zwycięskich meczy sparingowych. 22 lipca spotkanie z LKS Zamek
Grodziec zakończyło się wygraną naszych
piłkarzy 2:3, 24 lipca spotkanie LKS
Goleszów – KS Nierodzim zakończyło
się wynikiem 1:2, 30 lipca taka sama wygrana z LKS Victoria Hażlach, 4 sierpnia
Nierodzim pokonał LKS Błyskawicę Drogomyśl 2:8, a 7 sierpnia LKS Rudnik 2:9.
Klub Sportowy Nierodzim od 19 czerwca, kiedy to odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, działa
pod kierownictwem nowego Zarządu
w składzie: Katarzyna Brandys – prezes,
Krzysztof Galiński – wiceprezes ds. administracyjnych, Rafał Dudela – wiceprezes ds. sportowych, Agnieszka Sęk
– sekretarz, Michał Głąbik – skarbnik,
członkowie Zarządu: Sebastian Czyż,
Kazimierz Kanafek. Komisję Rewizyjną
tworzą: Tomasz Sztwiertnia, Patrycja
Gryz, Szymon Brodacz.
Wybory, w których głosowały 23 obecne

na zebraniu osoby na 30 członków, przeprowadzono po jednogłośnym udzieleniu
absolutorium poprzedniemu Zarządowi,
czego gratulował obecny na zebraniu
przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
i wiceprzewodnicząca RM Anna Rottermund. Najpierw jednak przewodnicząca
przedstawiła sprawozdanie z działalności
podczas czteroletniej kadencji i bardziej
szczegółowe za poprzedni rok:
– W 2015 roku Klub Sportowy „Nierodzim” prowadził cztery grupy treningowe
w kilku kategoriach wiekowych: żaków
trampkarzy, juniorów oraz seniorów.
W sumie w klubie zarejestrowanych było
69 zawodników ligowych oraz 28 dzieci
w dwóch grupach żaków. Natomiast
w pierwszej połowie 2016 roku mieliśmy
pięć grup treningowych, ponieważ grupa
żaków została podzielona na żaki młodsze
i żaki starsze. Drużyny młodzieżowe oraz
seniorzy zostały zgłoszone do rozgrywek
ligowych Podokręgu Skoczów i w sezonie
2014/2015 brały udział w rozgrywkach
grupy B (młodzież) oraz w rozgrywkach
klasy B (seniorzy), a w sezonie 2015/2016
w rozgrywkach IV ligi okręgowej (młodzież) oraz klasy B (seniorzy). Końcowe
wyniki naszych drużyn ligowych na dzień
złożenia niniejszego sprawozdania wyglądają następująco: drużyny młodzieżowe:
trampkarze - 7 miejsce, 17 punktów,
juniorzy - 8 miejsce, 6 punktów, seniorzy - 8 miejsce, 21 punktów. W tym roku
zgłosiliśmy też do turniejów organizowanych przez Podokręg Skoczów grupę

żaków kwalifikującą się rocznikowo do
rozgrywek, tj. rocznik 2005, które właśnie się zakończyły. Dzieci wzięły udział
w rozgrywkach grupy C i po rozegranych
4 meczach zajęły 3. miejsce, zdobywając
13 punktów. Nie zakwalifikowały się co
prawda do finału, ale patrząc na liczbę
punktów w pozostałych trzech grupach,
to na 24 drużyny zajęły 12. miejsce, oraz
z uwagi na fakt, że był to ich pierwszy
udział w tego typu rozgrywkach jest
to wynik całkiem dobry. W roku 2015
Miasto Ustroń wsparło nas dotacjami
w łącznej wysokości 60.000 zł, w tym na
żaki – 10.000 zł, na drużyny młodzieżowe – 30.000 zł a na seniorów – 20.000 zł,
a w tym roku dotacje wynoszą łącznie
85.200 złotych, w tym na żaki – 13.500
zł, żaki młodsze – 4.200 zł, na drużyny
młodzieżowe – 41.500 zł, a na seniorów
– 26.000 zł. Za wsparcie finansowe chcielibyśmy w tym miejscu podziękować serdecznie obecnym tutaj przedstawicielom
Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Środki
własne, jakie musieliśmy wypracować na
realizację dotowanych zadań wyniosły
w roku 2015 - 6 150 złotych, a w 2016
musimy pozyskać w sumie do dotacji 11
169,14 złotych. Wszystkie działania dodatkowe zarządu skierowane były głównie na wypracowanie tych środków, które
są uwzględnione w zadaniach dotacyjnych oraz środków na utrzymanie klubu
w zakresie nie dofinansowywanym przez
miasto. Rok 2015 zakończyliśmy z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
5.231,54 złote, a ustępujący zarząd kończy swoją pracę bez zadłużenia. W okresie
sprawozdawczym zatrudnialiśmy na umowę zlecenia trzech trenerów z uprawnieniami, gospodarza obiektu oraz księgową.
Zarząd zbierał się w okresie sprawozdawczym kilkunastokrotnie, głównie
w trakcie niedzielnych rozgrywek ligowych drużyny seniorów.
Monika Niemiec
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godz. 16:00
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godz. 16:00
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godz. 15:00
godz. 15:00
godz. 15:00
godz. 11:00

KS Nierodzim – LKS Orzeł Zabłocie
KP Trójwieś Istebna – KS Nierodzim
KS Nierodzim – LKS Victoria Polifarb Hażlach
KS Nierodzim – MKS Promyk Golasowice
TS 1909 Piast Cieszyn – KS Nierodzim
KS Nierodzim – LKS Spójnia Górki Wielkie
LKS Błyskawica II Kończyce Wlk – KS Nierodzim
KS Nierodzim – KS Brzezówka
LKS Iskra Iskrzyczyn – KS Nierodzim
KS Nierodzim – LKS Rudnik
LKS Błękitni Pierściec – KS Nierodzim
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