Ustroń żyje rajdami,
obecnie rajdem Barum ,
w którym wystartowały 3 załogi z ustroniakami.
Więcej na str. 4
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Już od jutra można głosować
na projekty , które zo-

staną zrealizowane
w ramach Budżetu
Obywatelskiego na
rok 2018. Zamieszczamy
wszystkie propozycje.
		 Więcej na str. 6

W zeszłym roku pierwszy
raz nie mieliśmy tej wyjątkowej uroczystości, bo byliśmy tak bardzo zajęci, że
nie było kiedy jej zorganizować. Nagrody za 10 lat

Sycylijski temperament.

Fot. M. Niemiec

STUDENCKI FOLKLOR
Koncert inauguracyjny XXX Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego odbył się 26 sierpnia w Ustroniu. Po raz pierwszy to renomowane wydarzenie kulturalne zawitało do naszego miasta dwa lata temu, w ubiegłym roku
ustroński amfiteatr był miejscem koncertu galowego, a w tym mieliśmy zaszczyt być
pierwszym miastem, w którym można było obejrzeć spektakl młodości i folkloru.

Festiwal odbywa się od 1979 roku,
a jego gospodarzem jest Studencki Zespół
Pieśni i Tańca „Katowice” działający
w ramach Uniwersytetu Śląskiego –
głównego organizatora tej prestiżowej

imprezy. Zaczynano w Katowicach, ale
z biegiem lat włączały się inne miasta.
W tym roku ze swoją muzyka i tańcem
uczestnicy MSFF odwiedzili też Ustroń,
Cieszyn, Brenną, Chorzów i Tychy.

(cd. na str. 5)

pracy w zespole wręczono podczas dożynek.
Więcej na str. 9
pokrywy są kolorowe,
a ich powierzchnia bywa
bogato rzeźbiona, co
czyni z chrząszczy
fascynującą wręcz pod
U wielu gatunków

względem przeżyć estetycznych grupę owadów.
Więcej na str. 12

UCHWAŁA

ANTYSMOGOWA
Już od jutra obowiązuje uchwała, zwana
antysmogową, podjęta w kwietniu przez
Sejmik Województwa Śląskiego. Informowaliśmy wielokrotnie o jej zapisach,
dzisiaj podsumowanie. Warto jeszcze
zaznaczyć, że uchwała nie zakazuje sprzedaży paliwa, którym nie wolno ogrzewać
domów. Będą one dostępne w składach
opału i ich zakup nie jest niezgodny
z prawem, jednak zapalenie w piecu
mułu, flotu, węgla brunatnego czy mokrego drewna, będzie już wykroczeniem.
(cd. na str. 2)
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UCHWAŁA

ANTYSMOGOWA
(cd. ze str. 1)
Kontrole przeprowadzać będzie straż
miejska. Grzywna za niestosowanie się
do zapisów uchwały może wynieść od
20 do 5000 zł.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
- Uchwała dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków
na paliwo stałe w całym województwie
śląskim.
- Zakazy i ograniczenia dotyczą całego
roku kalendarzowego.
- Uchwała antysmogowa reguluje sposób spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych, bo są one główną
przyczyną niskiej emisji. Uchwała nie
zakazuje w żaden sposób ogrzewania
budynku w inny sposób.
- Zakazane jest stosowanie: węgla
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem, paliw, w których udział
masowy węgla kamiennego o uziarnieniu
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %.
- Uchwała zakazuje spalania biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.
Biomasa stała jest tu rozumiana jako
drewno, pellet, słoma itp. Drewno
o wilgotności poniżej 20% można uzyskać poprzez jego sezonowanie przez
okres około dwóch lat. Warto zauważyć,
że różne gatunki drewna suszy się zupełnie inaczej. Różne gatunki drewna mają
zupełnie inne optymalne parametry, co
wymusza stosowanie na nich innych
technik suszenia i dalszej obróbki. Suszenie naturalne trwa od pół roku do
kilku lat w zależności od wymiarów
drewna i jego wilgotności wynikającej
z gatunku drzewa i pory roku, w którym
drzewo zostało ścięte. Stopień wilgotno-

to i owo
z
okolicy
W dniach 23-27 sierpnia, odbył
się III Zjazd Karpacki, którego gospodarzem była gmina
Istebna. W Beskidy przyjechali
górale z Podhala oraz z Czech,
Słowacji, Rumunii i Węgier.
Szeroką reprezentację mieli
górale z Beskidu Śląskiego
i Żywieckiego.

* * *

W miniony weekend dożynkowe imprezy odbyły się
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ści drewna każdy jego użytkownik może
stwierdzić samodzielnie przy zastosowaniu prostego wilgotnościomierza, natomiast przy wilgotności powyżej 23-25%
wystarczy dotknięcie ręki, aby odczuć, że
drewno jest mokre. Wybierając drewno,
zwracajmy uwagę na jego wilgotność
i gatunek. Im bardziej suche i twarde
(buk, lub dąb), tym lepiej i wydajniej.
- Użytkownicy kotłów mają wyznaczony czas na wymianę pieców minimum
klasy 5. Harmonogram wymiany pieców
i kotłów został rozłożony na 10 lat
i zawiera cztery daty graniczne wymiany

kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji,
trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do
końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują
kotły od 5-10 lat, powinni wymienić
je do końca 2023 roku, a użytkownicy
najmłodszych kotłów mają czas do końca
2025 roku.
Szczegółowo o uchwale można przeczytać w naszej Gazecie Ustrońskiej nr
16/2017, wszystkie numery z wyjątkiem
najnowszych dostępne są na www.archiwum.ustron.pl
(mn)

Od 1 września 2017 r.

uchwała antysmogowa dla Śląskiego!

Dotyczy cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi,jak węgiel, drewno, pellet!
KROK 1 Sprawdź datę produkcji i klasę kotła węglowego.
KROK 2 Jeśli nie jest to kocioł klasy 5 lub ECODESIGN - masz obowiązek wymienić
			

go na te standardy. (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.)

w gminach Brenna, Goleszów
i Zebrzydowice. W ten weekend plony świętowane będą
w gminach Hażlach, Dębowiec i Strumień oraz w Wiśle.
10 września Skoczów będzie
gospodarzem dożynek powiatowych, a tydzień później ostatnie Święto Plonów tradycyjnie
odbędzie się w Istebnej.

* * *

Trwa przebudowa drogi powiatowej (ulica Zofii Kossak)
w Górkach Wielkich, przebudowa mostu w alei Jana Łyska
w Cieszynie oraz przebudowa drogi powiatowej (ulica
Asnyka) w Zebrzydowicach
i Marklowicach Górnych (ulica
Mickiewicza). Te inwestycje
pochłoną ponad 6,5 mln zł.

A do tego prawie 5 mln zł pójdzie na remonty dróg powiatowych.

* * *

Ponad rok temu oddano do
użytku pierwszą ścianę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. W planach
jest budowa jeszcze dziesięciu
ścian. W każdej ze ścian znajdą
się 144 miejsca na urny. Dotąd
sprzedano 41 nisz, zaś w 22
są urny.

* * *

Cieszyn długo nie miał bezpośredniego połączenia kolejowego z Zebrzydowicami. Dopiero
w 1934 roku uruchomiono linię
przez Marklowice. Obecnie
kursują tędy pociągi do Katowic. Ani jeden pociąg nie jeździ

natomiast do Bielska-Białej.
Likwidacja połączeń nastąpiła
w styczniu 2009 roku, co tłumaczono brakiem rentowności.
Tory zdążyły już zarosnąć…

* * *

W Ochabach po raz kolejny
ścigano się na papajach, czyli
ciągnikach własnej konstrukcji.
Rywalizowało kilkudziesięciu
uczestników, w tym... burmistrz
Skoczowa i jego zastępca.

* * *

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie obchodzi
w tym roku jubileusz 25-lecia. Jest pierwszą niepubliczną szkołą średnią w powiecie
cieszyńskim. Po niej powstały,
m. in. ewangelickie i katolickie
licea ogólnokształcące. (nik)
31 sierpnia 2017 r.

KRONIKA MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

STRAŻ MIEJSKA

NARODOWE CZYTANIE WESELA

Numer alarmowy 112

21 VIII 2017 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwencja na ul. Papiernia w sprawie
bezpańskiego psa. Pies trafił do
schroniska w Cieszynie.
21 VIII 2017 r.
Interwencja w sprawie padniętej
sarny przy ul. Potokowej. Zwierzę
trafiło do utylizacji.
22 VIII 2017 r.
Przeprowadzono kontrole porządkowe przy ul. Bładnickiej, m. in.
w sprawie wywozu nieczystości.
23 VIII 2017 r.
Strażnicy miejscy w dalszym ciągu
prowadzą działania w ramach akcji
Bezpieczne Wakacje 2017. Kontrolowane są parki, okolice placów
zabaw, boiska.
25 VIII 2017 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
właściciela psa za niestosowanie
wymaganych środków ostrożności
przy trzymaniu psa.
26 VIII 2017 r.
Interweniowano w sprawie padniętej sarny przy ul. Nadrzecznej.
Zwierzę trafiło do utylizacji. (mn)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
zaprasza na Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, które odbędzie się 2 września (sobota) na rynku o godz.
11.00. W programie: słowo o weselach na Śląsku Cieszyńskim
– dr hab. Grzegorz Studnicki, wspólne czytanie tekstu dramatu,
występ kapeli „Beskidzcy Zbóje”.
W związku z Narodowym Czytaniem, 1 września biblioteka
czynna będzie od godz. 8 do 15, a w sobotę wypożyczalnia dla
dorosłych będzie nieczynna.

* * *

CIESZYNKI – INKRUSTOWANE
Spotkanie z Jerzym Wałgą – ostatnim rusznikarzem Europy, który od 40 lat pasjonuje się rękodziełem artystycznym i jest twórcą
izby pamięci cieszyńskich rzemieślników, który opowie o swoim
rusznikarskim warsztacie. Przedstawi mini wystawę „cieszynek”
i ich historię. Muzeum Marii Skalickiej zaprasza w sobotę,
9 września o godz. 16.00. Wstęp wolny.

* * *

UTRUDNIENIA W RUCHU

W związku z imprezą Rajdowy Ustroń nastąpią utrudnienia
w ruchu. 3.09.2017 r. Od godz. 14.00 do 19.00 zamknięte będą
ulice: A. Brody, 3 Maja do skrzyżowania z ul. Hutniczą oraz
Rondo Miast Partnerskich. Wytyczone zostaną objazdy.

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Bogusław Tomiczek lat 63		ul. Konopnickiej
Jakub Jamróz
lat 32 		ul. Leśna
Ludwik Michalik
lat 69 		ul. Wiosenna
Jadwiga Młoczek
lat 83 		ul. Jesionowa
35/2017/1/N

Serdeczne podziękowania wszystkim Księżom,
całej rodzinie, znajomym, sąsiadom
za udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Jadwigi

Młoczek

składają

Mąż i Syn
35/2017/2/N

Serdeczne podziękowania za okazane
wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty
oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej
mojego kochanego Męża

śp. Henryka

Tomaszka

składa

Żona z Rodziną
35/2017/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

Straż Miejska

33 854-34-83

		

604-558-321

Pogotowie Energetyczne
		

991

		

33 857-26-00

Kominiarz

33 854-37-59

		

602-777-897

Urząd Miasta

33 857-93-00

ZAPISY
DO OGNISKA MUZYCZNEGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje,
że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2017/2018
odbywają się w miesiącu sierpniu oraz we wrześniu w sali nr 18
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego
28. Oferujemy naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, keyboardzie, flecie poprzecznym, saksofonie,
gitarze klasycznej, klarnecie, akordeonie oraz trąbce (nowość)
– dla dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, a także
zajęcia w formie indywidualnej oraz grupowej w przedszkolu
muzycznym dla dzieci w wieku 3-6 lat. Dalej kontynuujemy
zajęcia w klasie wokalu.
Miesięczna opłata za lekcje wynosi: 140 zł (4 x 45 min.), 160
zł (8 x 30 min. lub 4 x 60 min.), 100 zł (4 x 30 min.), przedszkole
muzyczne – 70 zł (4 x 45 min.).
TKA zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
najniższe ceny spośród placówek o podobnym charakterze, komfortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu.
Szczegółowych informacji dotyczących zapisów udziela kierownik Ogniska Muzycznego (telefon komórkowy: 501 057 750).
Zarząd TKA

* * *

SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI
USTROŃ
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 4 września
o godzinie 10.00 w Muzeum Ustrońskim. W programie filmowe
sprawozdanie z wycieczki do Ziemi Świętokrzyskiej oraz prezentacja filmu „Uzdrowisko w opracowaniach ustrońskich pisarzy”.
35/2017/2/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

31 sierpnia 2017 r.
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USTROŃ ŻYJE RAJDAMI. Nie brakuje u nas wybitnych fachowców od motoryzacji, pasjonatów, byłych zawodników i hobbystów, którzy ścigają się amatorsko, jest też wielu kibiców, którzy jeżdżą na rajdy za naszymi, odnoszącymi sukcesy krajanami.
W najbliższy weekend wszyscy będą się mogli spotkać na rynku pod szyldem imprezy hasłem Rajdowy Ustroń.

darny Autowir, symulatory rajdowe. Będzie można zobaczyć
prawdziwe rajdówki, a także spotkać rajdowego mistrza Europy
Kajetana Kajetanowicza, braci Szejów, Łukasza Sitka, Arkadiusza
Lechoszesta, Szymona Żarłoka czy Roberta Wanickiego.
Program:

W niedzielę 3 września na ustrońskim rynku odbędzie
się impreza dla fanów „czterech kółek” – Rajdowy Ustroń.
A w jej ramach: warsztaty, pokazy, przejazdy pokazowe, legen-

10.00-20.00
		
		
		
12.00-13.00
14.00-15.00
16.00-19.00

stoiska załóg rajdowych
symulatory rajdowe
strefa bezpieczeństwa
animacje dla dzieci
spotkania z rajdowcami
przejazdy pokazowe
Autowir

USTRONIACY W RAJDZIE BARUM
Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran ukończyli na piątej pozycji
zmagania w czeskim Rajdzie Barum, który odbył się w ostatni
weekend na wschodnich Morawach, z bazą w mieście Zlin.
Ustroniaka dopingowali licznie zgromadzeni kibice, ale tym
razem mistrz nie wygrał ani jednego odcinka. Zgromadził jednak
12 punktów (ma ich w sumie 120) i powiększył swoją przewagę
w klasyfikacji generalnej. Jest coraz bliżej historycznego - trzeciego zwycięstwa w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach
Europy.
Zawody rozgrywane były w wysokich temperaturach i przy
słonecznej pogodzie, która sprzyjała tłumom kibiców zgromadzonym przy trasie. Załoga LOTOS Rally trzymała dobre tempo i to
pozwoliło powiększyć przewagę nad drugimi w FIA ERC Portugalczykami Magalhães (97 pkt) i Rosjaninem Łukjaniukiem (73
pkt). Polacy realizują swój cel założony przed sezonem – walkę
o trzeci z rzędu tytuł mistrzowski.
– To był dobry rajd – nie perfekcyjny, ale naprawdę dobry
i wymagający psychicznie. Cieszę się, że przyjechaliśmy tutaj
i daliśmy radę walczyć, powstrzymując się przed podejmowaniem
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szalonego ryzyka. Jak po każdym rajdzie zastanowimy się, co
możemy poprawić.
Druga pętla sobotniego etapu Rajdu Barum była pechowa
dla Jarka i Marcina Szejów. Na pierwszym przejeździe odcinka
Brezova, w samochodzie polskiej załogi ukręciła się półoś. Auto
stało się bardzo nieprzewidywalne, a dodatkowo nie rozpędzało
się tak jak powinno. Ta awaria rozpoczęła serię niefortunnych
zdarzeń. Najpierw bracia z Ustronia uderzyli w jedną z szykan,
uszkadzając prawy przód samochodu. Fiesta ucierpiała, ale nie na
tyle poważnie, żeby zmusiło to załogę do wycofania się. Szejowie
zanotowali stratę, ale co najważniejsze kontynuowali rywalizację.
Niestety szybko okazało się, że to nie koniec pecha polskiej załogi.
Na odcinku Semetin Jarek i Marcin wypadli z drogi po przejeździe
przez szczyt, na którym zalegało dużo piachu i żwiru wyniesionego
na drogę przez jadące wcześniej załogi. Tym razem uszkodzeniu
uległa chłodnica, więc dalsza jazda groziła uszkodzeniem silnika.
W pierwszym dniu po trzech odcinkach i 43 km rywalizacji Jarek
i Marcin poprawili swoje miejsce aż o 9 pozycji i wjeżdżali na
serwis jako szesnasta załoga „generalki” i druga wśród Polaków.
Na kolejnych próbach Polacy chcieli sukcesywnie podnosić tempo,
walczyć o cenne punkty do klasyfikacji mistrzostw Czech i cieszyć
swoją jazdą polskich kibiców, którzy licznie gromadzą się wzdłuż
odcinków specjalnych czeskiego rajdu, jednak po wcześniejszych
wydarzeniach, dalsza jazda groziła poważnym uszkodzeniem
silnika w Fordzie Fiesta R5. Zespół GK FORGE był zmuszony
do rezygnacji z walki w finałowym etapie Barumki.
W kultowym czeskim rajdzie wystartował też jako pilot Łukasz
Sitek (na zdjęciu obok z lewej strony), a obok niego za kierownicą peugeota 208 RC zasiadał Arkadiusz Lechoszest. Panowie
byli bardzo zadowoleni z ukończenia jednego z najtrudniejszych
asfaltowych rajdów w Europie. To był niezwykle wymagający
debiut, zakończony na 50. miejscu w klasyfikacji generalnej (13.
m. w RC4).
Rajd wygrał po raz siódmy w karierze Jan Kopecký, Czech triumfował na 11 z 15 rozegranych odcinków.
(mn)
31 sierpnia 2017 r.

Zdaniem
Burmistrza

O rozpoczęciu roku szkolnego
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

W egzotycznych tańcach zaprezentowali się Turcy.

Fot. M. Niemiec

STUDENCKI FOLKLOR
(cd. ze str. 1)
Na deskach naszego amfiteatru wystąpił
– Z radością do państwa wracamy
zespół „Katowice” i będący tegorocznym i będziemy wracać, bo takiej atmosfery jak
współorganizatorem Zespół Pieśni i Tańca w Ustroniu nie ma chyba nigdzie.
Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny MarcinOdbiór był tak gorący, że każdy z zekowej. Ten pierwszy zaprezentował suitę społów musiał bisować, a po występie,
tańców spiskich, a drugi tańce krakowskie. na pamiątkę wizyty w naszym mieście
Widownia niemal w komplecie oklaskiwa- otrzymywał maskotkę Ustroniaczka.
ła piękne stroje, tańce i oryginalną muzykę
Przyjęcie w ustrońskim amfiteatrze
na żywo. Szczególnie gorąco przyjęto ponad 200 członków zespołów nie było
zespoły zagraniczne „Sicilia 'nu cori” łatwe logistycznie, ale z drugiej strony,
z Sycylii, KUD LJUBOMIR IVANOVIC to profesjonaliści, więc obeszło się bez
z Serbii, OYFAD Folklore Associationz większych problemów. W sumie, w czasie
Turcji, Folkloretanzensemble „Thea Maa- festiwalu, który potrwa do 3 września,
ss” der TU Dresden z Niemiec i „Trim występuje dwa razy więcej artystów,
the Velvet” Irish Dance Group Kathy również ze Słowacji, Algierii, Zimbabwe.
O’Connor School of Dance z Irlandii. Mieszkają w akademikach Uniwersytetu
Ich występy zawierały scenki rodzajowe, Śląskiego w Cieszynie, gdzie spotykają
obrzędy i lokalne zabawy ludowe, a ka- się między koncertami, jedzą posiłki,
pele grały na tradycyjnych instrumentach. wspólnie spędzają czas, integrują się 24
Publiczność reagowała bardzo żywiołowo godziny na dobę.
i często wspierała artystów wyklaskując
Można jeszcze wziąć udział w jednym
rytm. Nic dziwnego, że prowadząca kon- z wydarzeń festiwalu, np. w Cieszynie,
cert powiedziała:
bo trwać on będzie do 3 września. (mn)

Niemki tańczyły z kieliszkami na głowach.
31 sierpnia 2017 r.

		

Fot. M. Niemiec

Koniec wakacji to czas przygotowania
placówek oświatowych do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego. Przerwa w nauce wykorzystana została, jak co roku
w naszym mieście, na przeprowadzenie
prac remontowych w placówkach, ale
także na podjęcie działań, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie szkół
w zreformowanych realiach. W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego zajdą
dwie zmiany - w szkołach podstawowych
pojawią się siódme klasy, a w gimnazjach
uczyć się będą tylko klasy drugie i trzecie.
Zgodnie z podjętymi decyzjami przez organ prowadzący, jakim jest Miasto Ustroń,
sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych
nie zmieni się. Gimnazjaliści będą kontynuować naukę w swoich placówkach,
a absolwenci klas szóstych, w klasach
siódmych szkół, do których uczęszczali
wcześniej. Takie rozwiązanie nie powoduje
zmiany obwodów szkolnych, a tym samym
przenoszenia uczniów do innych szkół.
Jeśli chodzi prace remontowe, to największe prowadzone były w Szkole Podstawowej nr 5 w Lipowcu, gdzie wymienione zostało centralne ogrzewanie,
a także oddane do użytku zmodernizowane
skrzydło przy sali gimnastycznej, w którym stworzono nowe sale lekcyjne. Także
w Szkole Podstawowej nr 1 została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania,
a w Przedszkolu nr 7 na os. Manhatan
rozpoczęły się prace związane z kompleksową wymianą instalacji sanitarnych.
W pozostałych szkołach prowadzono prace
związane z odświeżaniem, malowaniem,
naprawami.
Rozpoczęcie roku szkolnego wypadło
w tym roku korzystnie dla uczniów, bo do
szkół udadzą się dopiero 4 września. Do
tego czasu wszystkie placówki oświatowe
w Ustroniu będą przygotowane na przyjęcie dzieci i młodzieży.
W związku z tym, że dodatkowe klasy
pojawią się w szkołach podstawowych,
a zmniejszy się liczba uczniów w gimnazjach, w szkołach nr 1 i 2 w centrum
miasta, porozumiano się, by jak najlepiej
wykorzystać warunki lokalowe. W szkołach podstawowych, które nie sąsiadują
z gimnazjami, konieczne będzie pewne
przystosowanie placówek do pracy ze starszymi uczniami. Mam tu na myśli głównie
pracownie, pomoce naukowe, zasoby biblioteczne. Koszty przystosowania szkół
do założeń reformy oczywiście poniesie
miasto, które w możliwie jak najkrótszym
czasie dokona koniecznych uzupełnień.
Jestem przekonany, że wszystkie nasze
placówki oświatowe są dobrze przygotowane, dlatego możemy bez obaw rozpoczynać rok szkolny 2017/2018.
Spisała: (mn)
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Od jutra można głosować na projekty, które będą zrealizowane w przyszłym roku w ramach BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO Ustronia. Wyboru można dokonywać do 14 września drogą elektroniczną poprzez stronę
www.budżetobywatelski.uston.pl lub bezpośrednio i tradycyjnie w Urzędzie Miasta, w biurze nr 4 na parterze od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, czyli od 7.30 do 15.30.
Głosować będą mieszkańcy osiedli: Poniwiec, Lipowiec, Nierodzim, Hermanice, Ustroń Dolny. Mieszkańcy Osiedli: Ustroń Górny,
Zawodzie, Ustroń Centrum i Polana, nie muszą głosować, ponieważ złożone projekty z ich osiedli, które zostały formalnie zaakceptowane, automatycznie trafią na listę do realizacji w roku 2018. W tych dzielnicach albo zgłoszono jeden projekt – os. Centrum,
Zawodzie albo koszt realizacji wszystkich projektów nie przekracza sumy 40 tys. zł, przypadających na każde osiedle.

Tytuł projektu (krótka treść)

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Marzena Szlajss

Przedszkole budzi naturalną ciekawość dzieci.

Hermanice

38 950,00 zł

2.

Agata Mynarz

Bezpieczne przejście nad Wisłę przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni
w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej

Hermanice

40 000,00 zł

3.

Maria Jaworska

Ławka miejscem spoczynku.

Hermanice

40 000,00 zł

4.

Michał Zając

Budowa ścieżki rowerowej jako łącznika ul Przetnica - fragment łączący
cześć ul. Przetnica od strony ul Bernadka z częścią ul. Przetnica biegnącej
od strony cmentarza (Dawny żółty szlak na Równicę)

Lipowiec

40 000,00 zł

5.

Joanna Cieślar

Roztańczone Przedszkole

Lipowiec

19 514,00 zł

6.

Michał Zając

Bezpieczny Lipowiec - Miejsca postojowe dla samochodów nad Wisłą

Lipowiec

40 000,00 zł

Lp.

Wnioskodawca

1.

7.

Michał Zając

NOWOCZESNA SZKOŁA

Lipowiec

40 000,00 zł

8.

Grzegorz Górniok

Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec

Lipowiec

13 010,00 zł

9.

Bronisława Noszczyk

My som stela - podtrzymujemy tradycje ludowe.

Nierodzim

10 220,00 zł

10.

Wit Kozub

Siłownia zewnętrzna

Nierodzim

28 730,00 zł

11.

Karina Szpak

Mały reporter - Osiedle Nierodzim w obiektywie dzieci.

Nierodzim

10 000,00 zł

12.

Sylwia Wojciechowska-Witkowska

Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia
kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi
w Ustroniu, ul. Polańska 25.

Polana

18 069,00 zł

13.

Marek Witkowski

Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu, ul. Polańska 25.

Polana

21 599,00 zł

14.

Monika Linert

Poniwiec - Szkolenie Integracyjne - szkolenie strzeleckie, amatorski
turniej strzelecki i piknik integracyjny

Poniwiec

39 670,00 zł

15.

Anna Supeł

Kino Plenerowe Poniwiec

Poniwiec

39 600,00 zł

16.

Karolina Makarewicz

Zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Poniwiec

40 000,00 zł

Anna Rottermund

„Nasze Zielone Osiedle”- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni
wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS.

Ustroń
Centrum

40 000,00 zł

18.

Alina Brudny

„Kolorowe Przedszkole”- wymiana zewnętrznej elewacji części budynku

Ustroń Dolny

39 998,00 zł

19.

Halina RakowskaDzierżewicz

Słup reklamowy- jako prototyp

Ustroń Dolny

40 000,00 zł

17.

20.

Andrzej Szeja

Rewitalizacja skwerku przy ul. Daszyńskiego za MDK „Prażakówka”

Ustroń Dolny

40 000,00 zł

21.

Kinga Ludorowska

Hałas? Nie dla nas!

Ustroń Dolny

39 956,00 zł

22.

Andrzej Szcześniewski

Osiedlowe centrum aktywności fizycznej

Ustroń Dolny

40 000,00 zł

23.

Joanna Cieślar

Codziennie w formie- fizycznej i intelektualnej.

Ustroń Górny

39 975,00 zł

24.

Barbara Staniek-Siekierka

Wymiana barier energochłonnych - ul. Skalica

Zawodzie

40 000,00 zł

ZMIENIAJĄ SIEDZIBĘ,
PROSZĄ
O POMOC
Odkąd 10 lat temu redakcja naszej Gazety Ustrońskiej znalazła
swoją siedzibę w dawnej szkole przy rynku, sąsiadowała z Ośrodkiem Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można inaczej” prowadzonym
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można
Inaczej”. Bardzo miło będziemy wspominać czas koegzystencji,
mimo iż z powodu niewystarczającego metrażu ośrodka, pojawiały
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się zakusy zaanektowania naszych pomieszczeń i przeniesienia
redakcji gdzie indziej.
Być może skończą się lokalowe problemy stowarzyszenia,
gdyż właśnie trwa urządzanie jego nowej siedziby na parterze
Gimnazjum nr 1. Remont idzie pełną parą i zgodnie z planem sale
nabrały już kolorów. Zapracowani są pracownicy ośrodka, członkowie stowarzyszenia, wolontariusze i podopieczni, niestety nie na
wszystko wystarczy pieniędzy. Dlatego za naszym pośrednictwem
zwracają się do czytelników z prośbą o przekazanie wszystkiego,
co pomoże urządzić ośrodek. Potrzebne są przede wszystkim meble
i elementy wyposażenia wnętrz. Wiele razy podopieczni Ośrodka
mogły liczyć na pomoc dobrych ludzi i mają nadzieję, że i tym
razem ustroniacy nie zawiodą. Dzięki temu doświadczone przez los
dzieci będą mogły znaleźć swoje miejsce do odpoczynku, nauki,
zabawy i terapii.
Monika Niemiec
31 sierpnia 2017 r.

WYREMONTOWANA
KUCHNIA
ZNÓW WYDA OBIADY

Kończą się wakacje i od 4 września Fundacja św. Antoniego będzie kontynuować swoją działalność pełną parą. Do siedziby przy
ul. Kościelnej można przyjść od poniedziałku do piątku w godz. od
7 do 14. Jak zapewnia prezes Fundacji Tadeusz Browiński, każdy
znajdzie pomoc, tradycyjnie wydawane będą obiady. Ale nie tylko.
Ludzie dobrej woli przekazują Fundacji żywność, ubrania, meble i inne rzeczy, z których mogą korzystać potrzebujący. Fundacja
użycza też sprzętu medycznego, pomocnego przy opiece nad chorymi. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta i darczyńcom, na co dzień
wspierającym działalność Fundacji, remont przeszła kuchnia. Ze
względów sanitarnych konieczna była wymiana wyposażenia, co
udało się zrobić w czasie wakacji.
Nie zrezygnowano z pośrednictwa w przekazywaniu żywności
z europejskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020, który formalnie na naszym terenie realizuje bielski
Caritas. Żywność trzeba jednak do Ustronia przywieźć i wydać
osobom uprawnionym, a tym zajmuje się Fundacja św. Antoniego
i jej podopieczni. Darmowa pomoc żywnościowa przysługuje
osobom z określonymi dochodami, które złożą wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu.
Warto też podkreślić, że na ul. Kościelnej w drugą i czwartą
środę miesiąca w godz. 16.30-18.00 przyjmuje radca prawny, który
bezpłatnie udziela porad w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych,
praw do opieki nad dziećmi itp.
(mn)

TRZEBA POINFORMOWAĆ
SZKOŁĘ
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mają w Polsce dzieci
i młodzież do 18 roku życia. Każdy, kogo ten obowiązek dotyczy
jest przypisany do konkretnej szkoły, tzw. obwodowej, z racji
miejsca swojego zameldowania. Ta właśnie szkoła musi dopilnować młodego obywatela, żeby chodził do szkoły. Nierzadko
zdarza się, że dzieci chodzą do innych szkół niż ta przypisana,
bo np. mieszkają gdzie indziej niż wskazują dokumenty. Nie ma
w tym nic złego, jednak należy poinformować szkołę przypisaną nam według ustawy, że obowiązek szkolny realizowany jest
w innej placówce.
Dlatego dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów oraz
burmistrz miasta przypominają rodzicom dzieci zameldowanych
w Ustroniu, które uczęszczają do szkół innych niż obwodowe,
o konieczności dostarczenia do 30 września dokumentu potwierdzającego fakt uczęszczania do szkoły. Dotyczy to zarówno
placówek w kraju, jak i za granicą. Obowiązek ten wynika z art.
40 ust. 1 i 2 prawa oświatowego.

SCENA POLSKA ZAPRASZA

Tym razem będzie to KLUB KAWALERÓW Michała Bałuckiego w reżyserii Adama Sroki
Michał Bałucki w komedii „Klub kawalerów” stworzył galerię
zróżnicowanych, wyrazistych postaci, z których każda jest na
swój sposób nieodparcie zabawna. Łączy je jedno - przynależność do tytułowego klubu kawalerów. Pisarz pokazuje zabiegi
kobiet w odpowiedzi na kawalerskie postanowienia mężczyzn.
Odwieczna walka płci pięknej z tą drugą o dominację i panowanie
nad światem przybiera różne formy i posługuje się wymyślnymi
narzędziami. Istnieje jednak wiele historii o tych, którzy tej walki
nie chcieli toczyć. Członkowie Klubu Kawalerów nieustannie
podsycają przekonanie o elitarności i awangardzie życia bez
kobiet. Coś musi się jednak stać, by kluby kawalerskie w puch
rozbite zostały!
Wyjazd na spektakl dla niedzielnej grupy abonamentowej 10
września o godz. 16.00, zaś dla wtorkowej 12 września o godz.
17.30. Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.
31 sierpnia 2017 r.

		

LIPOWIEC
DAWNIEJ I DZIŚ
Czy jest możliwe wiejskie życie w mieście uzdrowiskowym?
Na to pytanie będzie można spróbować znaleźć odpowiedź
przychodząc na warsztaty 9 września 2017 r. na godz. 15:00 do
Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu. Wydarzenie to jest
realizowane przez Stowarzyszenie Lipowiec, a dofinansowane ze
środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży
Twórczej.
W tym dniu każdy, kto nas odwiedzi, będzie mógł się przekonać,
ile pozostało z dawnych czasów, a ile odeszło już bezpowrotnie.
Na warsztatach prezentowane będą tylko niektóre zajęcia
wykonywane w dawnych domostwach. Wśród nich zobaczymy
stoisko przygotowane przez dzieci z lipowskiego przedszkola,
na którym przedstawione zostaną zboża oraz narzędzia do ich
obróbki. Będzie można również spróbować różnych rodzajów
chleba. Kolejnymi demonstrowanymi zajęciami domowymi będą
m.in: szkubaczki, robótki ręczne, zdobienie stroju cieszyńskiego, obróbka wełny. Skosztować będzie można dawnych potraw,
takich jak: buchta, placki ziemniaczane z blachy, placki z mąki
a wszystko można będzie zapić herbatą z zielin. Odważni będą
mogli podpatrzeć pracę pszczółek w ulu pokazowym lub wydrążyć otwór na łozembiec w ostrewce.
Zaprezentowane zostaną: wystawa fotograficzna „Dawny Lipowiec na zdjęciach”, rzeźby lokalnego artysty Wiktora Pasternego
oraz wiersze jego autorstwa.
Oprawę muzyczną zapewni Zespół Regionalny Wisła oraz
multiinstrumentalista Józef Broda urodzony w Lipowcu.
Serdecznie zapraszamy do spędzenia tego sobotniego popołudnia w atmosferze wspomnień.
Stowarzyszenie Lipowiec

KONSULTACJE
I PRZETARGI

24.08.2017 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. : Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - termin składania ofert – do dnia
08.09.2017 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl
35/2017/3/R

PUH „RAJGRASS”
- Usługi koparko-ładowarką
- Brukarstwo
- Zakładanie ogrodów
- Wycinka drzew metodą alpinistyczną
- Transport drewna przyczepą HDS
- Koszenie kosiarką bijakową
- Prace leśne
tel. 507-054-163

Gazeta Ustrońska 7

Uczestnicy wycieczki.

Fot. E. Depta

ŻELIWO, EXLIBRIS, CYSTERSI
Województwo Śląskie od jakiegoś czasu walczy z wizerunkiem nieciekawego
i zanieczyszczonego rejonu przemysłowego, starając się promować swoje zabytki, dziedzictwo kulturowe, a także przyrodę. Właśnie z tym jego obliczem
mogli zapoznać się uczestnicy wycieczki organizowanej przez Muzeum Zbiory
Marii Skalickiej.

Wyjazd miał miejsce w środę, 16 sierpnia i zaplanowany został na cały dzień,
aby znalazł się czas i na zwiedzanie i na
odpoczynek. Pierwszym przystankiem
były Gliwice, a konkretnie Muzeum Odlewnictwa Artystycznego, którego kolekcja liczy sobie około 2 tysięcy obiektów.
Tworzą ją odlewy artystyczne z żeliwa
i brązu powstałe w XIX i XX wieku
w dawnej Królewskiej Odlewni Żelaza,
z którą związany był wybitny rzeźbiarz
śląski - urodzony w 1801 roku Theodor
Erdmann Kalide. Poszczególne egzem-

plarze żeliwnych naczyń, mniejszych
i większych rzeźb ludzi, zwierząt, przedmioty codziennego użytku, ogromne kandelabry i inne budzą duże zainteresowanie
zwiedzających, a sama ekspozycja jest
nowoczesna i oryginalna, chociaż może
odrobinę zbyt ciemna, zwłaszcza jeśli
ktoś nie może pochwalić się doskonałym
wzrokiem.
Drugim przystankiem był również
znajdujący się w Gliwicach Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – zapisany
w rejestrze zabytków wspaniały obiekt,

niedawno odrestaurowany przez miasto,
który aktualnie tworzy oddział Muzeum
w Gliwicach. Jest to dawny dom przedpogrzebowy wraz z cmentarzem czyli
kirkutem. Już sam budynek i działalność
jego pracowników są warte uwagi, celem
wycieczki była jednak również wystawa
ekslibrisów o tematyce żydowskiej.
Główną atrakcję wyjazdu stanowił
przeszło 700-letni Pocysterski Zespół
Klasztorno-Pałacowy w Rudach Raciborskich leżący na tzw. Europejskim Szlaku
Cysterskim, który jest jednym z najcenniejszych architektonicznych zabytków
Górnego Śląska. W skład Pocysterskiego
Zespołu Klasztorno-Pałacowego wchodzi
gotycko-barokowy kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wybudowany ok. 1300 r. na planie krzyża łacińskiego,
z elementami romańskimi. Za jego fundatora uchodzi książę Władysław III.
Kościół na przestrzeni siedmiu wieków
przechodził liczne zmiany. Klasztor dewastowany był wielokrotnie przez grabieże i pożary, a w styczniu 1945 r. kompleks wraz z kościołem został zniszczony
w 80% przez wkraczające oddziały armii
radzieckiej. Po wojnie konserwatorzy
zdecydowali o regotyzacji świątyni. Odbudowa trwała 5 lat. W roku 1995 kościół
został podniesiony do rangi Diecezjalnego
Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej,
bowiem znajduje się w nim barokowa
Kaplica Maryjna z słynącym łaskami
obrazem Matki Bożej Pokornej. W roku
1998 rozpoczął się nowy rozdział historii
kościoła, związany z przekazaniem opactwa rudzkiego diecezji gliwickiej oraz
dofinansowaniem przez Miasto Gliwice.
Dziś kompleks ten odgrywa ważną rolę
ośrodka duchowego, artystycznego i edukacyjnego, stanowiąc cenne dziedzictwo
kulturowe.
Muzeum organizuje tego typu wyjazdy
regularnie, warto więc śledzić informację
na ten temat (pojawiają się na stronie internetowej placówki, ale również na łamach
Gazety Ustrońskiej). W tym przypadku
opisywanej wycieczki koszt wyjazdu
wynosił 50 zł (plus, ewentualnie, cena
zamówionego posiłku w przyklasztornej
restauracji), a w tej sumie zamykały się
ceny biletów i przejazdu autokarem. Wyjazd trwał cały dzień, a w jego ramach
odbywało się zwiedzanie wspomnianych
obiektów, był też czas na obiad oraz dość
duża ilość czasu wolnego.
35/2017/4/R
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Michał i Mateusz pięknie się kłaniają, 11 lat w Równicy już za sobą mają.

Fot. M. Niemiec

po raz pierwszy w dziejach, bo byliśmy
tak bardzo zajęci, że nie było kiedy jej
zorganizować. Zajmowały nas sesje zdjęciowe, kalendarzowe i koncerty, koncerty,
koncerty, które zakończyliśmy dopiero
5 lutego. Tylko w styczniu daliśmy 22
koncerty w całej Polsce – mówiła podczas
dożynkowego koncertu R. Ciszewska.
–Nie mogłam zatem wręczyć dwóch portretów dla naszych solenizantów, dlatego
poprosiłam o tę możliwość organizatorów
dzisiejszego koncertu. Prezent jest zacny,
okazja piękna i dlatego cieszę się, że mamy
taką wspaniałą oprawę i taką wspaniałą
publiczność. To będzie gorące podziękowanie dla chłopców, którzy przyszli jako
bajtle, a teraz są dorosłymi mężczyznami.
Poproszę na scenę Michała Cieślara i Mateusza Matuszyńskiego.
Nastąpiło wręczenie portretów, a Renata
Ciszewska uściskała chłopaków i opowiedziała jeszcze o życiu zespołu:

PAMIĄTKA Z MŁODOŚCI
NA DZIESIĄTE URODZINY
Tradycyjny dożynkowy koncert Estrady Regionalnej „Równica” zakończył się w tym
roku nietypowo. Oczywiście były gromkie brawa, owacja na stojąco, bisy, to nie
ulega wątpliwości, jednak po raz pierwszy widzowie mogli poznać prywatne życie
naszego zespołu reprezentacyjnego. Informacjami podzieliła się z publicznością
kierownik artystyczna, choreograf, scenarzystka i reżyserka Renata Ciszewska.

Dzieki niej dowiedzieliśmy się, że
pierwsza próba „Równicy” odbyła się 2
listopada 1995 roku, jak łatwo policzyć,
w tym roku zespół będzie obchodził 22.
urodziny. Jedną z najważniejszych jego
tradycji jest obchodzenie kolejnych urodzin Estrady, podczas których członkowie
obchodzą również osobiste jubileusze.
Wspólnie świętuje się np. osiemnastki
i z tej okazji dziewczynki otrzymują wy-

grawerowane srebrne kasety, a chłopcy zegarki. Szczególnie zaś ważne są jubileusze 10-lecia przynależności do „Równicy”.
To osiągnięcie honorowane jest portretami.
Zwykle wszystkie te okazje obchodzone są
podczas corocznej, mającej iście baśniową
oprawę, wigilijki, ale w roku 2016 wigilijka się nie odbyła.
– W zeszłym roku pierwszy raz nie
mieliśmy tej wyjątkowej uroczystości,
Kolejna zaręczona para, która poznała się
w zespole.
Fot. M. Niemiec

„Równica” rozśpiewała i rozbawiła publiczność podczas Ustrońskich Dożynek, jednak Renata
Ciszewska obserwuje koncert w napięciu, bo na krótko przed nim musiała zmienić obsadę
i powierzyć główne role młodszym artystom. Poradzili sobie wspaniale. Ustroniacy byli
szczęśliwi, że mogli obejrzeć „Równicę” u siebie, bo przez cały rok daje wiele wyjazdowych koncertów w kraju i za granicą. Ostatnie sukcesy to dwa 1. miejsca w kategorii śpiew
i w kategorii taniec na Międzynarodowym Festiwalu „Słońce – Radość – Piękno” w Nesebyr
w Bułgarii i entuzjastycznie przyjęte występy w Wiśle i Makowie podczas tegorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Fot. M. Niemiec
31 sierpnia 2017 r.

		

– Dziękuję wam za te lata wspólnej
pracy. Pamiętam jak dziś pierwszy obóz,
kiedy uczyłam was tańczyć. Jak zwykle na
obozach, pracowaliśmy od rana do nocy.
Przychodziłam do pokoju skonana i marudziłam Lidce, która jest moją cierpliwą powiernicą, że nigdy ich nie nauczę tańczyć.
A ona mi na to: „Cicho, cicho, zawsze tak
mówisz. Nauczysz, nauczysz...” Nauczyłam! A są to wyjątkowi chłopcy. Mówi
się, że to trudny okres - dojrzewanie, bunt,
pyskówki. Nigdy mi tak nie robili. Zawsze
byli uprzejmi, grzeczni, ciepli i serdeczni.
Za to im też dziękuję, bo teraz już tak jest
na wyjazdach, że zamiast ja nimi, to oni
się mną opiekują.
R. Ciszewska pochwaliła się, że z „Równicy” wywodzą się pary małżeńskie: Anna
Szwarc została żoną Dawida Sztwiertni
i doczekali się już syna Michałka, Patrycja Jędrusik i Marcin Cieślar, mają córkę
Juleczkę. Na koniec szefowa zespołu
ogłosiła dobrą nowinę, że Michał Cieślar
i Marzena Błanik są zaręczeni.
Monika Niemiec
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SPOTKANIA
ORGANIZACYJNE

ZESPOŁÓW ZAINTERESOWAŃ
Zapisy dzieci i młodzieży do zespołów zainteresowań MDK
„Prażakówka” zaczynają się 4 września (poniedziałek) w sekretariacie MDK.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych (oprócz
akrobatyki oraz zespołów „Rytm” i „Uśmiech”) jest ukończony
7 rok życia dziecka. Na pozostałe zajęcia artystyczne zapraszamy
dzieci szkolne od 6 roku życia. Pierwsze spotkania organizacyjne
dla dzieci i rodziców są obowiązkowe, odbędą się:
● taniec nowoczesny – Katarzyna Rymanowska 11 IX (poniedziałek): Zespół „FANTAZJA” (kl. I-III SP) godz. 15.30 – sala 7
Zespół „KOLOR” (kl. I-III SP) godz. 15.30 – sala 7
● zajęcia plastyczne – Agnes Nagy 11 IX (poniedziałek): godz.
16.00 – sala 8
● taniec nowoczesny – Kinga Stasiuk 12 IX (wtorek):
Zespół „RYTM” (5-6 lat) godz. 15.00 – sala 7
Zespół „IMPULS” (kl. IV-VI SP) grupa średniozaawansowana
godz. 15.30 – sala 7
Zespół „ABSURD” (kl. VII SP, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne), grupa zaawansowana godz. 16.00 – sala 7
● zajęcia teatralne – Janina Barnaś i Maria Kozub 13 IX (środa)
godz. 16.00 – sala 2
● taniec nowoczesny – Wojciech Twardzik 13 IX (środa) godz.
16.00 – sala 7, Zespół „ECHO” (kl. IV-VI SP) grupa zamknięta
● break dance – Wojciech Twardzik 13 IX (środa) godz. 16.00
– sala 7
● mażoretki – Katarzyna Rymanowska 14 IX (czwartek):
Zespół „UŚMIECH” (5-7 lat) godz. 15.30 – sala 7
Zespół „TĘCZA” (kl. I-IV SP) grupa zamknięta godz. 15.30
– sala 7
● robotyka – Daniel Iryszek 14 IX (czwartek) godz. 16.00
sala 10
● zespół wokalno-instrumentalny „Purple Sky”– Patryk Sobek
15 IX (piątek) godz. 17.00 – sala 2
● zajęcia rękodzieła – Wanda Węglorz 20 IX (środa) godz.
15.30 – sala 10
● akrobatyka – Wanda Węglorz i Czesława Chlebek
Zespół „ARABESKA” 21 IX (czwartek) godz. 15.00 sala
gimnastyczna SP 2.

35/2017/5/R

Akademia Esprit z Ustronia, mając na uwadze dbałość o wysoki

poziom artystyczny realizowanych przez nią projektów oraz świadczonych usług edukacyjnych, informuje, że z dniem 30 czerwca
2017 r. zakończyła współpracę z p. Sebastianem Chmielem i prowadzonym przez niego Teatrem Na Dłoni oraz z wszelkimi osobami
z jego zespołu.
Decyzja taka została podjęta z powodu niezadowolenia Akademii
z dotychczasowego przebiegu współpracy z p. Sebastianem Chmielem.
Wobec powyższego informujemy, że wszelkie przedsięwzięcia realizowane przez p. Sebastiana Chmiela odbywają się obecnie bez
udziału Akademii Esprit, nie są przez nią firmowane i nie powinny
być z nią utożsamiane.
W nadchodzącym roku zajęcia musicalowe w Akademii prowadzone
będą przez nowego reżysera i nowy zespół instruktorów, których
wizja i poziom artystyczny, a także standardy etyczne będą tożsame
z filozofią wyznawaną przez Akademię Esprit.

Zespół Akademii Esprit

ZGŁOSZENIA DO LAURU
SREBRNEJ
CIESZYNIANKI
W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją Rad Gmin
Ziemi Cieszyńskiej z okazji 11 listopada połączoną z wręczeniem
Laurów Srebrnej Cieszynianki przypomina się o możliwości
zgłoszenia jednego kandydata przez stowarzyszenia, organizacje,
instytucje działające na terenie Ustronia. Kandydatem może być
każdy mieszkaniec gminy. Zgłoszenie musi być dokonane na
piśmie i zawierać oświadczenie kandydata zawierające zgodę
na wyróżnienie i ujawnienie danych osobowych. Zgłoszenia
przyjmuje się w Urzędzie Miasta w terminie do 11 września 2017
r. Kartę zgłoszenia kandydata oraz wszelkich informacji można
uzyskać w wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM,
pok. nr 16, tel. 33 857-93-28. Wyboru laureata dokona Rada
Miasta podczas wrześniowej sesji. Przy wyborze Rada weźmie
pod uwagę przede wszystkim szczególne zasługi dla społeczności,
w której działają kandydaci a zwłaszcza wniesienie przez nich i
propagowanie nowych, pozytywnych wartości będących godnymi
naśladowania i stanowiące wzór dla innych.

BIBLIOTEKA
Marcin Kozioł
„Skrzynia władcy
piorunów”
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Książka stanowi pierwszą część
cyklu „Detektywi na kółkach”,
wpisana została na listę lektur
uzupełniających szkoły podstawowej. To wielowątkowy kryminał
z licznymi zwrotami akcji, książka
przygodowa obfitująca w szyfry
i zagadki, doskonale napisana biografia wielkiego wynalazcy Nikoli
Tesli dla młodszych nastolatków.
Czternastoletnia Julia pomaga swemu o rok starszemu przyjacielowi
Tomowi odszukać porwanego ojca.
Po wypadku dziewczyna jeździ na
wózku (stąd tytuł cyklu: „Detektywi
na kółkach”), nie przeszkadza jej to
jednak uczestniczyć w tropieniu przestępców, wręcz przeciwnie – często to
ona wpada na trop, świetnie kojarząc
fakty i… odczytując szyfry. W poszukiwaniach bierze udział jeszcze jeden
niezwykły bohater: pies Julii, labrador Spajk-Biszkopt, pamiętający…
swoje poprzednie wcielenia.

POLECA:

Agnieszka Stelmaszyk
„Wybrzeże
Szkieletów”

Książka stanowi 2. część serii pod
tytułem „Terra Incognita”, co można przetłumaczyć jako „nieznany
ląd”. Bohaterowie serii - rodzina
Bratkowskich - pojadą do Namibii. Ich zadaniem będzie rozwiązanie zagadki znikających plemion
Buszmenów. Pomocą służy im mały
Buszmen Gubi, który musi odzyskać
skradzione przed wiekami kryształy,
bardzo ważne dla jego ludu. Z historią tą ma związek jeden z marynarzy,
ocalałych z portugalskiego okrętu,
który rozbił się na wybrzeżu Namibii
w 1533 roku. W tej fikcyjnej historii
tkwi ziarno prawdy - podobny statek
rozbił się u wybrzeży Namibii i został przed kilkoma laty odnaleziony
na plaży pełnej diamentów. Jak we
wszystkich książkach Agnieszki
Stelmaszyk, także i w tej znajdziecie mnóstwo opisów krajobrazów
i dzikich zwierząt oraz wiele przygód na pustyni Namib.

31 sierpnia 2017 r.

Po naszymu...
Ludkowie kochani

Pumóżcie mi rozwiónzać takóm miejscowóm tajymnice,
a je to doista strasznucnie zaimawe. Na ulicy Cieszyński,
w budynku, kaj je bank PKO i sklep z bótkami, z boku już
doś dłógo był pustostan. Jakosi żodyn sklep ni móg sie
w tym miejscu dłóżyj udzierżeć. Aż tu w zeszłym miesióncu
zaczyły sie remónty, tóż byłach ciekawo i rozmyślałach, co
też tam bydzie?
Łoto na poczóntku siyrpnia idym z kamratkóm kole tego
budynku i ni mogym sie nadziwić. W łoknach fotki jakichsik
paniczek, szyby pobiylóne, coby nic nie było widać, a przed
dwiyrzami szumne kwiotki w dóniczkach. Tóż my hónym
zozdrziły do postrzodka, a tam pore paniczek siedziało se
na stołkach. Tak byłach ciekawo, że zaczepiłach takóm
starszawóm babke, co miyszko na Mariynsztacie i pytóm
sie, co też tam może być? Dyć przeca widzi to z łokiyn i fórt
sie szmatle tam a haw. A łóna sie tym nie zainteresowała
i łodpowiado, że to jeszcze ni może być łodewrzite, bo szyby

MALARSTWO
ELŻBIETY SZOŁOMIAK
W miesiącu wrześniu Muzeum Marii Skalickiej proponuje
wystawę ustrońskiej artystki Elżbiety Szołomiak. Wystawa potrwa do końca września. Spotkajmy się na wernisażu we wtorek
5 września o godz. 18.00. O drodze artystycznej i dorobku malarskim autorki opowiedzą m.in. Anna Guznar, a także opolska
dziennikarka Maria Teresa Zielińska.

W dawnym

USTRONIU

nie sóm umyte, nó bo taki biołe jakby wopnym zamazane.
Ale przeca teroski je tako moda, że jak łokna w połówce zamalujóm, to ludzie sóm bardziyj ciekawi, niż jakby wszycko
łod razu było widać.
Na drugi dziyń zaś tam idym, dziwóm sie i paniczki siedzóm na stołkach, jakby na co czakały. Tóż, co tam je do
licha? Czy jaki fryzjer, czy salón piekności? Powiycie: „Na
gupio babo, nie umiysz czytać? Dyć tam musi być jakisi
szyld”. Na, tóż przijdźcie i podziwejcie sie! Do dzisio żodyn
szyld nie wisi, ani nigdzi ni ma godzin łotwarcio, tóż jako
dowiadujóm sie ty klijyntki, co tam kaździutki dziyń czakajóm? Musi to być cosik dlo szumnych paniczek (a nie dlo
bab, bo tam sóm same elegantki), no a chłopa w postrzodku
żodniuśkigo. Jedyny chłop jyny na śćmiywku zamykoł tyn
przibytek. Bo chodzym tam aji dwa razy na dziyń i fórt ni
miałach łodwagi, coby tam wlyź i spytać sie: „Co też tu idzie
dostać?” Paniczki siedzóm na stołkach taki spokojne, tóż
musi to być cosi przijymnego, bo jakby tam łoto baji rwali
zymby, toby przeca miały moc strachu.
Tóż ustrónioczki, niech kiero łodważniejszo wlezie do
postrzodka i napisze w gazecie, co też tam robióm i czymu
sie nie łogłoszajóm na dwiyrzach? Co to za tajymne usługi?
Ciekawsko Jewa

II ZJAZD WISEŁKÓW
W dniu 9 września o godz. 14.00, w Roku Rzeki Wisły Wisełkowie zapraszają Wisełków, mieszkańców Wisły oraz wszystkich
sympatyków Zjazdu do „Rancza Cieńków” (Wisła, ul. Cieńków
14) na II Zjazd Wisełków. W programie między innymi: występy,
pokazy, gry i zabawy dla dzieci młodzieży i dorosłych, zwiedzanie
Bacówki na Cieńkowie. Biuro zjazdu czynne w dniu imprezy od
godz. 11.00.

czego. Jak mówił Jan „Haker” Podżorski:
„Wyrąb lodu robił Holeksa na stawie hutniczym (na wysokości domu lotnika Jana
Cholewy). Jak były mrozy, a lód bardzo
gruby, to przychodziła brygada ludzi, która
piłami do drewna cięła ten lód i wywoziła
do lodowni. Trociny były z każdej strony,

w środku lód i przez całe lato rzeźnik miał
świeże mięso”. Po lewej stronie widoczna
jest mała drewniana chatka, zamieszkana wówczas przez szewca Szarca, rodem
z Czech, posiadającego liczne potomstwo.
Domek ten zniknął z powierzchni ziemi
w czasie II wojny światowej. Alicja Michałek

Tym razem przedstawiamy wiekopomne
zdjęcie z ok. 1930 r., przekazane przez nieżyjącego Ottona Wineckiego-Windholza,
a opisane przez Jana „Hakera” Podżorskiego. Na pierwszym planie Rudek Sadlik, na
rowerze jedzie Otek Windholz. Po prawej
stronie widoczna jest kantyna fabryczna
prowadzona przez Julię i Emila Przybyłów
(Emil zmarł w 1934 r., po II wojnie Julii pomagał w prowadzeniu interesu jej drugi mąż
Alfons Jamróz). Wówczas Kuźnia kończyła
się właśnie na tym budynku, granica zakładu
ciągnęła się dalej w kierunku wschodnim
wzdłuż ściany stolarni. W północnej części
obiektu kantyny, częściowo w przyziemiu,
znajdowała się masarnia Rudolfa Holeksy,
a dalej za budynkiem, już poza terenem
zakładu, ubojnia, magazyny oraz ciekawy
obiekt – lodownia. Była to drewniana budowla z podwójnymi ścianami izolowanymi
trocinami. Lód czerpano ze stawu hutni31 sierpnia 2017 r.
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Łups! Ni z tego ni z owego coś z impetem uderzyło w okno,
zdecydowanie przyspieszając moje tętno i podwyższając ciśnienie krwi! No, może trochę – ale tylko trochę – przesadzam:
to nie było tak głośne „łups”, że wymaga użycia w tekście
samych dużych liter i wielu „u” pośrodku, ale okoliczności
tego zdarzenia były takie, że nawet najcichsze i maleńkie, ale
niespodziewane „łups” i tak przyprawiłoby mnie o tak zwane
„hercklekoty”. W domu byłem akurat sam, zbliżała się północ,
a w telewizji leciał jakiś całkiem przyzwoity, czyli budzący
strach i przerażenie horror. Mieszkam tuż pod lasem, więc w
takich „okolicznościach przyrody” każde niespodziewane stuknięcie w okno może sprawić,
że włosy stają dęba. Jednak
kiedy uzbrojony w latarkę
wyjrzałem na zewnątrz, nie
znalazłem nikogo, ani niczego, co mogłoby być źródłem
hałasu. Potem było jeszcze
gorzej, bowiem jak tylko
w miarę uspokojony umościłem się z powrotem w fotelu,
znowu coś stuknęło w szybę,
a potem jeszcze raz i kolejny
raz… Dźwięki stały się nie tyle
zaskakująco-przerażające, co
wręcz denerwująco-irytujące.
Tyle tylko, że wciąż za oknem
nie dostrzegałem nikogo i nabierałem już przekonania, że
to dzieciaki z sąsiedztwa postanowiły sprawić sobie moim
kosztem (a w zasadzie kosztem moich nerwów) zabawę,
rzucając czymś w okna domu.
Za którymś wreszcie razem
kątem oka dostrzegłem, że
na parapecie coś się porusza i
światłem latarki przyłapałem
sprawcę całego zamieszania
i nadszarpnięcia moich nerwów, czyli jednego z największych krajowych chrząszczy – dyląża garbarza.
Chrząszcze zwane są również tęgopokrywowymi, gdyż
wspólną cechą przedstawicieli tej bodaj najliczniejszej pod
względem gatunków grupy owadów, są skrzydła (konkretnie
pierwsza ich para) przekształcone w mocne i tęgie pokrywy.
Skrzydła te nie służą do latania, lecz zbudowane z grubego
chitynowego oskórka, niczym solidnej jakości pancerzyk
chronią błoniaste i „lotne” skrzydła drugiej pary. U wielu
gatunków pokrywy są kolorowe, a ich powierzchnia bywa
bogato rzeźbiona, czyli pokryta różnymi fałdami, żeberkami,
gruzełkami, rysami i zagłębieniami, co czyni z chrząszczy
fascynującą wręcz pod względem przeżyć estetycznych
grupę owadów. Do tego dochodzą jeszcze rozmiary – chociaż większość chrząszczy to zwierzęta raczej niewielkie,
a do podziwiania barw i zdobień pokryw wielu gatunków przydaje się lupa, to jednym z największych żyjących współcześnie
na świecie owadów jest chrząszcz właśnie, a konkretnie występujący w amazońskich lasach Titanus giganteus, którego okazy
mogą osiągnąć kilkanaście, a nawet 20 centymetrów długości
ciała. W tym przypadku wielkość ma nie tylko znaczenie, ale
i przełożenie na masę ciała, co w połączeniu z twardością pokryw i pokrywającego całe ciało chitynowego pancerza sprawia,
że taki chrząszcz zapewne nie tylko solidnie stuknąłby w okno,
ale mógłby wybić szybę!
Nasze rodzime chrząszcze do największych nie należą, ale
i tak w masie krajowych owadów niektóre prezentują się imponująco. Z pewnością największym jest jelonek rogacz dorastający
do 7,5 cm i to bez swoich słynnych „rogów”, czyli masywnych
żuwaczek przypominających kształtem poroże jelenia. Równie
duży jest borodziej cieśla, którego ciało może mierzyć do 6 cm.

Na ich tle rozmiary dyląża garbarza nie wydają się nadmiernie
emocjonujące, ale i tak największe dorosłe owady osiągają 4,5
cm długości, jest więc na czym „oko zawiesić”.
Dyląż garbarz występuje powszechnie na terenie całej Polski, szczególne zamiłowanie wykazując do lasów liściastych,
w których ostały się stare, a jeszcze lepiej osłabione i chorujące,
bądź wręcz zamierające czy martwe drzewa. To ulubione miejsce
przebywania, żerowania i schronienia tego chrząszcza, ale przede
wszystkim miejsce składania jaj i rozwoju wyklutych z nich larw.
Dyląż należy do rodziny kózkowatych, co z reguły wiąże się
z wydłużonym i „szczupłym” ciałem z często różnobarwnymi
pokrywami oraz z długimi
czułkami. Tym czasem bohater niniejszego tekstu –
a przynajmniej jego dojrzałe,
tzn. dorosłe formy – mają
ciała dość krępe i mocno zbudowane, w zasadzie jednolicie ciemne (rdzawobrunatne
u samic, lub czarno-brązowe
u samców), a jedyną ozdobą zdają się być ledwo widoczne podłużne żeberka na
pokrywach. Również czułki
dyląża do długich nie należą,
są dość masywne (zwłaszcza u samców) i piłkowane.
Po budowie czułków można
określić płeć, bowiem samce
dyląża mają czułki zbudowane z 12 członów-segmentów,
a samice – z 11. Różnica
raczej subtelna i aby móc ją
w pełni dostrzec i segmenty
policzyć, lepiej żeby obserwowany owad się nie ruszał.
Bynajmniej nie wszystkie
chrząszcze mają ochotę stać
nieruchomo, toteż jedyną
skuteczną metodą wydaje
się wziąć takiego dyląża na
rękę, przytrzymać i spokojnie przeanalizować długość czułków.
Ja osobiście tej metody nie polecam – dyląże mają bardzo mocne
żuwaczki, którymi potrafią nie tylko rozdrabniać pokarm, ale
także bronić się, mocno przy tym gryząc.
Za dnia dyląże kryją się w dziuplach drzew, w różnych zagłębieniach i zakamarkach pośród korzeni lub w ściółce. Zbliżający
się wieczór uaktywnia te owady, które w nocy biegają i fruwają
co sił w odnóżach i skrzydłach, aczkolwiek latają bardzo kiepskawo. I wówczas dochodzić może do sytuacji, która stała się moim
udziałem – skoro mieszkam w pobliżu lasu, a dyląże ciągną do
światła niczym przysłowiowe i nie tylko przysłowiowe ćmy, to
w moje okno „zastukał” zawabiony światłem lampy tęgopokrywy
chrząszcz.
Celem nocnej aktywności dyląża garbarza jest przede wszystkim znalezienie partnera/partnerki i odbycie godów. Kiedy
miłosne spotkanie zostanie już skonsumowane, samica szuka
zmurszałego pniaka, bądź leżącego pnia czy kłody, aby złożyć
jaja. Zdecydowanie preferuje przy tym drewno liściaste, ale nie
gardzi i iglastym. Wyklute z jaj larwy obżerają się próchniejącym drewnem i rosną, rosną, rosną mniej więcej od 2 do5 lat.
Ostatecznie osiągają iście gargantuiczne – w porównaniu do
swych rodziców – rozmiary, bowiem ich ciała mogą mieć nawet
i 7,5 cm długości. Wówczas buduję w ziemi kokony, w których
przepoczwarzają się i na przełomie lipca i sierpnia dorosłe formy
dylążą garbarza wydostają się na powierzchnię, aby cały cykl
zacząć od nowa.
Warto dodać, że dorosłe dyląże potrafią… skrzypieć, czyli
pocierając brzegami pokryw o listwy wykształcone na udach
tylnych nóg wydają dźwięki, aby odstraszyć polujące na nie
drapieżniki.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

BLIŻEJ NATURY
DYLĄŻ GARBARZ
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W. Górniak w akcji.

w tenisie ziemnym Zarmen Cup. W rywalizacji singlistów najlepsi okazali się Natalia
Łężniak (KKS Olsza Kraków) i Martyn
Pawelski (KS Mostostal Zabrze), natomiast
w zmaganiach deblistów triumfowali:
Natalia Łężniak i Zuzanna Jeschke (PT
Olimpia Poznań) oraz Adam Marcinkowski
(PR-S FairPlayce Poznań) i Maksymilian
Rozwadowski (AZS Poznań). Nieźle zaprezentował się jedyny zawodnik gospodarzy
Wojciech Górniak, który w deblu w parze
z Julianem Szczepaniakiem (KS Mostostal
Zabrze) zagrał w finale, natomiast w singlu
dotarł do ćwierćfinału.
Zawody były trudne organizacyjnie, bo
tym razem nie dopisała pogoda.
W ostatni weekend odbył się kolejny tenisowy OTK juniorów, tym razem
w Zabrzu. Wzięli w nim udział zawodnicy UKS Beskidy Ustroń: Klaudia Rduch
(miejsce 5-8) oraz Michał Czech (9-16).
W podobnym terminie w Bytomiu odbyły
się Mistrzostwa Śląska Skrzatów (U-12),
na których ustroński klub reprezentowała
10-letnia Natalia Kostka (miejsca 9-16).
Zawodnicy UKS Beskidy mają bardzo
pracowite wakacje, poniżej tylko wybrane wydarzenia, w których brali udział
w sierpniu.
1-3 sierpnia w Bytomiu Maciej Kazanowski wygrał Ogólnopolski Turniej
Klasyfikacyjny Seniorów, Kamil Stach był
12., a Filip Kaleta 16.

Fot. M. Niemiec

PRACOWITE
WAKACJE
Od 19 do 21 sierpnia w na kortach UKS
„Beskidy” nad Wisłą odbył się Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzików

1-6 sierpnia w Mrągowie Paweł Ciaś
przegrał z Maciejem Rajskim (KT TenisWil
Warszawa-Wilanów) 7:6 (7:5), 5:7, 3:6
w finale Międzynarodowego Turnieju Tenisa Ziemnego Seniorów ITF 'Poland F8 Futures'. Jednak warto odnnotować, że tydzień
wcześniej triumfował w turnieju 'Poland F7
Futures'. W Mrągowie wystąpili również:
Łukasz Kozielski (9-16), Grzegorz Panfil
(17-32), Mateusz Kowalczyk (17-32).
11 sierpnia w tureckiej miejscowości
Mersin, w Międzynarodowym Turnieju
Tenisa Ziemnego Seniorów ITF 'Turkey
F25 Futures' Bartosz Wojnar przeszedł
przez kwalifikacje i I rundę, ale w drugiej
przegrał z rozstawionym z numerem pierwszym Rosjaninem Iwanem Niedełko.
16 sierpnia Natalia Kostka znalazła się w
gronie zwycięzców turnieju dzieci z cyklu
„SCT Tenis 10”, zawodniczka triumfowała
w grupie zielonej (do lat 10) dziewcząt.
25 sierpnia pięciu zawodników UKS-u
wzięło udział w Międzynarodowym Turnieju Tenisa Ziemnego Seniorów ITF „Poland F10 Futures” w Poznaniu. Najlepiej
zaprezentowali się Mateusz Kowalczyk
oraz Jakub Grzegorczyk, którzy dotarli do
półfinału debla.
23-25 sierpnia w Kołobrzegu Maciej Kazanowski wygrał Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Hotel Pro-Vita Cup.
W rywalizacji kobiet na piątej pozycji została sklasyfikowana Beata Światłoń. (mn)

PUCHAROWA PORAŻKA

odbitej piłki jako pierwszy doszedł Dariusz
Rucki, który umieścił piłkę w bramce. Po
utracie bramki zawodnicy Kuźni ruszyli
do ataku, jednak nie udał im się doprowadzić do wyrównania. Podopieczni trenera
Mateusza Żebrowskiego pożegnali się
z Pucharem Polski i teraz pozostaje im już
tylko walka w IV lidze. Kuźnia wystąpiła
w składzie: Paweł Sztefek - Paweł Michałek, Konrad Pala, Dawid Foldyna, Mateusz
Brak, Tomasz Czyż, Konrad Kuder (od 46
min. Arkadiusz Trybulec), Szymon Chmiel,
Bartosz Iskrzycki (od 46 min. Damian Madzia), Maksymilian Wojtasik (od 46 min.
Mateusz Zaczek), Michał Pietraczyk (od 60
min. Krystian Strach). Arkdiusz Czapek

BRATOBÓJCZY POJEDYNEK

dzia, Arkadiusz Trybulec, Bartosz Iskrzycki,
Michał Pietraczyk, Konrad Kuder (od 75
minuty Szymon Chmiel), Maksymilian Wojtasik, Adrian Sikora (od 63 minuty Tomasz
Czyż).
Arkdiusz Czapek

W środę 23 sierpnia w ramach trzeciej
rundy Pucharu Polski podokręgu Skoczów
WSS Wisła mierzyła się z Kuźnią Ustroń.
Drużyna z Wisły w zeszłym sezonie walczyła razem z Kuźnią o awans do IV ligi,
jednak w obecnych rozgrywkach rozczarowuje. Po trzech kolejkach ma na swoim
koncie tylko jeden punkt i zajmuje miejsce
w strefie spadkowej. Z tego względu należało postrzegać Kuźnię jako faworyta tego
meczu. Spotkanie zaczęło się od przewagi
i ataków podopiecznych trenera Mateusza
Żebrowskiego. Taka gra dosyć szybko spo-

wodowała zmianę wyniku. W 15 minucie
Tomasz Czyż podał do Maksymiliana Wojtasika, a ten pokonał bramkarza gospodarzy. Kuźnia po zdobyciu bramki próbowała
dalej atakować, jednak wynik w pierwszej
połowie nie uległ już zmianie. Po przerwie
do odrabiania strat ruszyli gospodarze.
Swój cel osiągnęli w 65 minucie, kiedy to
Szymon Płoszaj doprowadził do wyrównania. Osiem minut później miejscowi mieli
kolejną okazję do radości. Napastnik Wisły
strzałem z rzutu wolnego trafił w słupek
bramki strzeżonej przez Pawła Sztefka. Do

KS Spójnia Landek - KS Kuźnia Ustroń - 1:0
Sobotni mecz pomiędzy Spójnią Landek
i Kuźnią Ustroń był nie tylko rywalizacją
o ligowe punkty, ale też pomiędzy braćmi.
W ubiegłym sezonie Mieczysław Sikora
był kapitanem ustrońskiej drużyny i jednym
z architektów historycznego awansu do IV
ligi. Nie było mu jednak dane w niej zagrać
jako zawodnik Kuźni, ponieważ przeszedł
do Spójni Landek. Kibice obserwujący
ten mecz zobaczyli tylko jedną bramkę,
jednak nie mogli narzekać na nudę. W 41
minucie Mateusz Skrobol pokonał Patryka
Kierlina i wyprowadził Spójnię na prowadzenie, którego gospodarze już nie oddali.
Zawodnicy Kuźni w drugiej połowie grali
dużo lepiej i ruszyli do odrabiania strat,
31 sierpnia 2017 r.

jednak żaden z ich ataków nie skończył się
bramką wyrównującą. W doliczonym czasie
gry gospodarze mogli jeszcze podwyższyć
swoje prowadzenie, jednak po ich akcji
i strzale Skrobola w sukurs bramkarzowi
Kuźni przyszedł słupek. Podopieczni trenera
Mateusza Żebrowskiego zanotowali drugą
porażkę w tym sezonie, a w rywalizacji braci
górą był Mieczysław. W przyszłej kolejce
zawodnicy Kuźni udadzą się do Raciborza,
gdzie o kolejne ligowe punkty będą walczyć
z miejscową Unią.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Patryk Kierlin - Ariel Moskała (od 46 minuty Mateusz
Zaczek), Michał Pszczółka (od 89 minuty
Mateusz Brak), Konrad Pala, Damian Ma-

		

1
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5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Wilcza		
Skoczów		
Czaniec		
Landek		
Bytomski Sport 		
Wodzisław		
Gaszowice		
Bełk		
Racibórz		
Goczałkowice		
KS Kuźnia 		
Radziechowy-Wieprz
Jasienica		
Podbeskidzie II B-B
Tyski Sport		
Lędziny		

9
6
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
1
1
1

9:3
6:4
4:2
4:3
3:2
3:2
6:5
7:6
5:5
6:8
4:3
5:5
4:5
3:6
6:11
2:7
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"Kobieta mnie bije..."

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn,
ul.Stawowa 27 - szafy, garderoby, zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, (33)854-22-57.
www.komandor.pl
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, schodów, desek. Mocne
lakiery, 20zł/m2. 666-989-914.
Naprawa plastików, spawanie.
Ustroń ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.
Bagażówka - przeprowadzki + ekipa.
Usługi transportowe. 601-478-108.
OPIEKA I PIELĘGNACJA DLA
SENIORÓW ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w miejscu
zamieszkania. 607-224-972.

Fot. M. Niemiec
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń ul.
Rynek 3 (33)444-60-40.
Drewno kominkowe.(33)854-47-10.
Profesjonalne czyszczenie kostki
brukowej.798-081-406.
Kompleksowe remonty mieszkań
i domów. 690-652-685.
Sprzedam Golfa 3 1997 automatic.
503-815-971.
Malowanie dachów. 505-168-217.
Poszukuję na stałe pomocy domowej (gotowanie, sprzątanie, pranie) na 10-20 godzin tygodniowo.
Dobre warunki. Zawodzie Dolne.
607-654-344.
Usługi remontowo-budowlane SOLIDNIE. 518-100-852.
Sprzedam płytki chodnikowe.
601-396-648.

DYŻURY APTEK
31.08				 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
1-2.09		 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
3-4.09		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
5-6.09		 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
7-8.09		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
9-10.09 Cent. Leków MAX				ul. Daszyńskiego 1
tel. 856-11-93
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

JAZZTIVAL W USTRONIU

We wrześniu w naszym mieście i w Bielsku-Białej odbywał
się będzie nowy festiwal jazzowy, a w ramach jego otwarcia
– koncert specjalny „One Wolrd” w ustrońskim amfiteatrze,
w piątek, 15 września o godzinie 19.00, z udziałem Sebastiana
Karpiela Bułecki.
Pozostałe wydarzenia i koncerty odbywały się będą 15-17.09
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Rudi Schuberth & Big Silesian Band, amfiteatr
Ustroń kocha Rower, rynek
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego, scena - rynek
Mecz piłki nożnej KP Unia Racibórz - KS Kuźnia
Ustroń
Rajdowy Ustroń, rynek
Mecz piłki nożnej KS Nierodzim Ustroń - UKS
APN Góral Istebna, stadion w Nierodzimiu
One Word Jazztival, Ustroń 2017, amfiteatr,
bilety: www.ebilet.pl

10 lat temu
HOCZKI Z FRANCYM JOZEFYM
O specyfice stroju cieszyńskiego mówił Leszek Gańczarczyk
z CKH. Podkreślał unikalność każdego wzoru na żywotku, który
początkowo dzielono haftami na wyraźne pola, czyli bordy. Ongiś
stosowano nici srebrne i złote, lecz gdy ów szumny ubiór mieszczek
się upowszechniał, zastępowano je tańszymi, kolorowymi. Hoczki
także nie kosztowały wiele, gdyż częściej niż filigranowych używano
(wyglądających jak srebrne) odlewanych albo tłoczonych ze zwykłej
blachy. Dla kolekcjonerów te właśnie są najwartościowsze, bo po
prostu – nietrwałe. Liczne odlewane ze srebra bardzo niskiej próby
przepadły, kiedy babuleńki niosły je w latach 70. czy 80. do skupu
i słysząc, że nie przedstawiają nic drogocennego, zwyczajnie się
ich pozbywały. A bywały śliczne: z ażurowymi motywami roślinno-kwiatowymi, syrenami, lwami, lub nawet w kształcie monet z datą
1914 r. i podobizną cysorza... Od maleńkich z jednym oczkiem po
masywne, imponujące wagą powyżej 0,2 kg!

* * *

PO CIEŻKIEJ PRACY
– To doroczne Święto Dziękczynienia za udane zbiory związane
jest z chlebem, który darzę czcią i swojskim kultem stanowiącym
owoc i źródło ciężkiej pracy rolnika. (…)
Ustrońskie dożynki mają w sobie jakąś swoistą magię. Nie bez
powodu na tę tradycyjną imprezę przyjeżdżają ludzie z całego
śląska, a już pół godziny przed rozpoczęciem korowodu przez tłum
ludzi stojący na ulicach trudno się przecisnąć.

* * *

CHÓW KRÓW
Rozmowa z Aliną i Karolem Krystami, gazdami tegorocznych
dożynek. Mówi się o specjalnym aromacie mleka od krów wypasanych na podgórskich łąkach. Niestety my w tym roku nie
wypasamy na pastwiskach. Powodem różne komplikacje. Powstało
wiele nowych budynków, coraz więcej samochodów i krowy ludziom przeszkadzają. A my do ostatniego pastwiska mamy ponad
kilometr. To krowy ludziom przeszkadzają? Tak. A Lipowiec to
powinna być wioska. Tak jak w Skoczowie jest miasto i gmina. My
jako mieszkańcy miasta nie możemy korzystać ze wszystkich dotacji
unijnych.
Wybrała:(ed)
w bielskim Metrum Jazz Club. Bilety można nabyć na stronie
internetowej: www.ebilet.pl
Inicjatywa JAZZTIVALU to łączenie światowych gwiazd muzyki jazzowej z najlepszymi, lokalnymi artystami jazzowymi,
czerpiącymi inspiracje z tradycji regionu i sięgającymi do korzeni
muzyki ludowej, a także obecność artystów młodego pokolenia.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tej pozytywnie
wyróżniającej się imprezie.
(ed)
31 sierpnia 2017 r.

MAŁGORZATA SZEWIECZEK

Dla Wacława Czapli z okazji 70 urodzin

URODZINY

Skoro kończysz już 70 latek,
Powinnam Ci kupić chociaż kwiatek,
Ale jako pszczelarz uważasz, że kwiaty są dla pszczół,
Więc może powinnam Ci postawić Johnnie Walkera na stół,
Ale że alkohol Ci zbytnio nie służy
Nie będę Ci przeszkadzać w tej „urodzinowej podróży”.
Może koniak byłby prezentem „co się zowie”
Bo pije się go tylko żeby polepszyć swoje zdrowie.
A że odżywiasz się wyłącznie ekologicznie
Jedząc masło i twaróg robione przez ciocię rzecz biorąc technicznie,
Miód i pyłek pszczeli też są stałe w Twojej diecie,
Więc zdrowia Ci chyba nie brakuje najbardziej na świecie.
Życzę Ci więc pogody ducha,
Żebyś śmiał się z ludzkich wpadek od ucha do ucha,
A że masz „osobliwe” poczucie humoru
Głupie żarty dodają Ci wigoru.
Więc póki jeszcze kręci się ten świat
Żyj nam 100 lat.
Życzenia od dzieci i wnuków napisała córka Barbara Czapla.

35/2017/6/R

OGŁASZA
NABÓR
chętnych do odbycia praktyk w zawodzie:

- kowal, operator pras matrycowych
Uczeń po trzech latach nauki będzie posługiwał się
umiejętnościami kucia matrycowego i zabudowy pras.

- operator maszyn CNC
Uczeń po trzech latach nauki będzie posługiwał się
umiejętnościami samodzielnego ustawiania maszyn CNC.
Partnerem w zakresie edukacji jest Zespół Szkół Technicznych
w Ustroniu, który przeprowadza rekrutacje do nauki zawodu.
Po odbyciu praktyk gwarantujemy stałe zatrudnienie z dobrym
wynagrodzeniem.

Prosimy o składanie ofert na adres:
PROMOT ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 49
lub na e-mail: info@promot-zm.com

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) samochód lub traktor, 8) nierób, 9) nauczyciel i wychowawca, 10) wynik dzielenia, 12) miejsce
bitwy (12 X 1943), 14) imię żeńskie, 15) pukiel włosów,
16) trawiasta równina w Argentynie, 19) internetowa
gazeta, 22) filia dużej firmy, 23) pleciony z kwiatów,
24) miejsce bitwy podczas Powstania Listopadowego
(1831).
PIONOWO: 2) bronił Reduty, 3) królestwo tanga,
4) rasowe psy, 5) dawniej twarz, 6) nauka o przyrodzie, 7) kuzyn volkswagena, 11) kraina we Włoszech, 13) nauka społeczna, 17) tekstowe i graficzne
w komputerze, 18) płynie przez Żywiec, 20) tysiąc kilo,
21) kręcone na głowie.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 8 września.
		
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 33

DOŻYNKOWA NIEDZIELA
NAGRODĘ W WYS. 50 zł otrzymuje: Anna Rozmus
z Ustronia, ul. M. Konopnickiej. Zapraszamy do redakcji.
KSIĄŻKI DLA KRZYŻÓWKOWICZÓW - o tematyce wojskowej ufundowane przez Tadeusza Dytkę, twórcę Military Festival.
31 sierpnia 2017 r.
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5 miejsce – Foidyna Filip 1565 pkt.
W sumie w zawodach, które trwały 3
godziny złowiono: 16 karpi, 12 karasi
i 21 płoci.
Zawody były wzorowo przygotowane
i przeprowadzone. Podczas rywalizacji
panował sportowy duch, o co zadbał
sędzia główny — kapitan sportowy kol.
Grzegorz Czyż. Jeszcze długo po zakończeniu zawodów uczestnicy wraz
z innymi członkami Towarzystwa spędzali
czas w ośrodku rekreacyjnym w miłej
i rodzinnej atmosferze.
W imieniu uczestników zawodów
Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego
„Ustroń” serdecznie dziękuje Burmistrzowi Miasta za ufundowanie pucharów.

Uczestnicy zawodów.

ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI
19 sierpnia Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń” zorganizowało zawody wędkarskie dla dzieci i wnuków członków Towarzystwa. Odbyły się one na stawach
w Ośrodku Rekreacyjnym w Hermanicach.

Po zapoznaniu uczestników z regulaminem zawodów, dokonano losowania
stanowisk do łowienia na stawie nr 3. Do
rywalizacji stanęły dzieci, a każde z nich
pozostawało pod czujną opieką rodzica
lub innej osoby dorosłej.
Przed rozpoczęciem łowienia)dzieci zostały zaopatrzone w wodę i słodycze, zaś
po zakończeniu zawodów otrzymały ciepły posiłek. Następnie została odczytana

lista startujących oraz uzyskana punktacja,
poczym przystąpiono do dekoracji najlepszych wędkarzy. Otrzymali oni puchary
i nagrody rzeczowe.
Wyniki zawodów przedstawiają się
następująco:
1 miejsce – Pustówka Oliwia 3475 pkt.
2 miejsce – Chlebowska Laura 3080 pkt.
3 miejsce – Czyż Dominik 2410 pkt.
4 miejsce – Cieślar Mikołaj 1665 pkt.

PORAŻKA
NA
POCZĄTEK

dwie czerwone kartki i pięć bramek.
Mecz zaczął się bardzo dobrze dla drużyny z Ustronia, ponieważ już w 6 minucie Patryk Fatalski otworzył wynik
tego spotkania. Prowadzenie nie trwało
jednak długo, ponieważ jedenaście minut później padła bramka wyrównująca
i właśnie takim wynikiem zakończyła
się pierwsza połowa. Po zmianie stron
podopieczni trenera Rafała Dudeli po raz
drugi wyszli na prowadzenie. Tym razem
bramkę dla Nierodzimia zdobył Rafał Tomaszko. Oba zespoły nie skończyły tego
meczu w komplecie. W 78 minucie Szymon Górniok otrzymał czerwoną kartkę,
a minutę później to samo spotkało obrońcę
gospodarzy. Gra w osłabieniu nie wyszła
przyjezdnym na dobre. W 82 minucie
Pierściec po uderzeniu z rzutu karnego doprowadził do wyrównania, a cztery minuty
później objął prowadzenie i nie oddał go

LKS Błękitni Pierściec
- KS Nierodzim
- 3:2
KS Nierodzim dopiero w drugiej kolejce zagrał po raz pierwszy w tym sezonie. Wszyscy kibice, którzy zgromadzili
się na boisku w Pierścu nie mogli czuć
rozczarowania, ponieważ obejrzeli aż

Oliwia Pustówka i Grzegorz Czyż kapitan
sportowy.

aż do końcowego gwizdka sędziego. KS
Nierodzim wystąpił w składzie: Tomasz
Siekierka - Daniel Husar, Szymon Górniak, Szymon Brodacz, Mariusz Przybyła,
Marcin Czyż, Mateusz Czyż, Łukasz
Cekiera, Szymon Bączek, Patryk Fatalski,
Rafał Tomaszko.
Arkadiusz Czapek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

Pogórze		
Górki Wielkie		
Pierściec		
Iskrzyczyn		
Istebna		
Kończyce Wielkie		
KS Nierodzim		
Rudnik		
Golasowice		
Hażlach		
Brzezówka		

6
4
4
4
3
1
0
0
0
0
0

5:0
5:3
6:5
5:4
6:3
6:9
2:3
2:4
1:3
0:4
0:0
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