Ciekawa jestem,

czy
ktoś dziś potrafiłby wskazać

tak dobrego gospodarza i lidera, jakim był gen.
Jerzy Ziętek.
Więcej na str. 10
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Chcieli wyjść z kagankiem oświaty na zewnątrz, czyli na rynek, żeby
dotrzeć do osób, które

może nigdy nie sięgnęły po ten
wybitny dramat. Pogoda
nie dopisała, ale Narodowe
Czytanie odbyło się.
Więcej na str. 4

Dziś oddajemy głos

radnej Nierodzimia Jolancie
Hazuce, która nieraz mu-

siała studzić emocje
wokół tematu Młynówki.
		 Więcej na str. 7

Rajdowcy związani z Ustroniem (od lewej): Łukasz Sitek, Jarosław Szeja i Kajetan Kajetanowicz z burmistrzem miasta Ireneuszem Szarcem podczas konferencji. Fot. M. Niemiec

URATOWANI DZIĘKI PASOM
Miał rację Kajetan Kajetanowicz, kiedy mówił, że gdyby w ostatnią niedzielę podczas
Rajdowego Ustronia, była ładna pogoda, to na rynek przyszłyby tłumy, bo coraz
większe jest zamiłowanie do sportów motorowych naszych rodaków. A tak, w zimną
i deszczową pogodę, można było w bardziej kameralnej atmosferze porozmawiać
o dzieciach i różnicach między kobietami i mężczyznami.

Cenne są chwile, gdy można

całkowicie oddać się
pracy artystycznej, wymienić doświadczenia i poznać nowe techniki.

Taką możliwość daje udział
w letnich plenerach.
Więcej na str. 8

Stali cierpliwie w kolejkach po autograWcale nie było tak kameralnie. Pogoda
fy, fotografowali się z rajdowcami i ich
nie wystraszyła fanów motoryzacji i na
pojazdami, zaglądali w każdy zakamarek
drugą edycję imprezy przyszły setki ludzi.
(cd. na str. 9)

AUTOWIR W DESZCZU
Dzwonili do redakcji czytelnicy z pytaniem, czy Zygmuntowi Molinowi zabrali AutoWir. Imprezy, o której nawet najlepsi mówią - kultowa, nikt nie zabrał pomysłodawcy
i organizatorowi. Sam mówi, że brak jego nazwiska na plakacie to niedopatrzenie.
Jest na nim wymieniony Automobilklub Cieszyński, pod którego auspicjami rajd się
odbywa, żeby wszystko było zgodne z przepisami, a jazda bezpieczna.

Na pytanie, czy gdy organizował pierwszy AutoWir, spodziewał się aż takiego zainteresowania i przez tyle lat, Z. Molin odpowiada:
- Oczywiście, że nie. To był impuls i co roku zastanawialiśmy się, czy robić ten
AutoWir, czy nie. Jednak chętnych nigdy nie brakowało, a i kibiców z biegiem lat
przybywało. Gdy w zeszłym roku po raz pierwszy zorganizowano Rajdowy Ustroń
i zabrano AutoWir z Dni Ustronia, odebrałem bardzo dużo telefonów z pytaniami, czy
się odbędzie. To mi sprawiło dużą satysfakcję, bo świadczyło o tym, że AutoWir wrósł
w krajobraz Ustronia. Niektórzy nasi kibice planowali specjalnie urlopy, żeby być na
dożynkach i na AutoWirze.
(cd. na str. 13)
7 września 2017 r.
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ZGŁOSZENIA DO LAURU
SREBRNEJ CIESZYNIANKI

LIPOWIEC
DAWNIEJ I DZIŚ

9 września o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 5
w Ustroniu Lipowcu odbędą się Warsztaty Rzemiosła dla dzieci
i dorosłych. 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.
Na warsztatach prezentowane będą niektóre zajęcia wykonywane w dawnych domostwach m.in: szkubaczki, robótki ręczne,
zdobienie stroju cieszyńskiego, obróbka wełny. Będzie można
również spróbować różnych rodzajów chleba, dawnych potraw,
takich jak: buchta, placki ziemniaczane z blachy, placki z mąki
a wszystko 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.
Stowarzyszenie Lipowiec

GŁOSUJEMY NA BUDŻET
Do 14 września można głosować na projekty, które będą zrealizowane w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego
Ustronia. Wyboru można dokonywać drogą elektroniczną poprzez stronę www.budżetobywatelski.uston.pl lub bezpośrednio
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.

to i owo
z
okolicy
Wisła przymierza się do modernizacji kąpieliska, które od
kilku lat jest zamknięte. Powołano spółkę „Baseny Wisła”,
która zajmie się realizacją tej
inwestycji. Nie obejdzie się
bez kredytu.

* * *

Trwa dożynkowy serial w powiecie cieszyńskim. W miniony
weekend plony świętowano
w gminach Hażlach, Dębowiec

2 Gazeta Ustrońska

i Strumień oraz w Wiśle. 10
września gospodarzem dożynek powiatowych będzie Skoczów, a 17 września ostatnie
Święto Plonów, odbędzie się
w Istebnej.

* * *

Do połowy września wyłączony jest z ruchu odcinek ulicy
Goleszowskiej w Dzięgielowie. Trwa remont tej drogi.
Trzeba korzystać z objazdów
od strony ulicy Zamkowej
w Dzięgielowie lub od strony
ulicy Grabowej w Goleszowie.

* * *

Podczas wakacji w szkołach
i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński, wykonano szereg prac

Stowarzyszenia, organizacje, instytucje działające na terenie
Ustronia mogą zgłaszać jednego kandydata do Lauru Srebrnej
Cieszynianki. 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.

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
NA ZAWODZIU

W związku z organizacją imprezy sportowo-rekreacyjnej
„Downhill City Tour” na ulicy Sanatoryjnej w dniu 9 września
2017 roku będą występować utrudnienia w ruchu. Zostanie ona
zamknięta na wysokości kościoła pw. Św. Brata Alberta. Ruch
będzie odbywał się objazdem. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy wszystkich do kibicowania
zawodnikom podczas festiwalu. Edycja w Ustroniu jest finałem
Polskiego Pucharu w Miejskim Downhill’u, a organizatorzy
przewidzieli także wiele atrakcji i konkursów z nagrodami dla
widzów.

BENEFIS
PROF. DANIELA KADŁUBCA
Grono przyjaciół i Urząd Miasta w Ustroniu serdecznie zapraszają na benefis z okazji 80. urodzin prof. Daniela Kadłubca
Honorowego Obywatela Ustronia, etnografa i historyka literatury,
badacza kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego, który
odbędzie się 22 września o godz. 17.00 w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”. Wstęp wolny.
inwestycyjno-remontowych.
W „Osuchu” została wymieniona instalacja elektryczna
za 125 tys. zł, a ponad 560
tys. zł kosztowała adaptacja
pomieszczeń internatu Zespołu
Szkół w Cieszynie na potrzeby
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Nastąpiła
przeprowadzka z budynku PUP.

* * *

Stylowy dworek na Czuplu
w Brennej, stanowił onegdaj
własność Bruno Konczakowskiego - słynnego cieszyńskiego kolekcjonera. Utrzymywał
się on głównie z kupiectwa.
Drewniany dworek polecił wybudować pośród świerkowego
lasu. W okresie międzywojennym gościł tu, m.in. prezydent

Ignacy Mościcki, kiedy przyjeżdżał na polowania. Bywał
tu także Wojciech Kossak Od
blisko 30 lat obiektem opiekuje
się Nadleśnictwo Ustroń.

* * *

Sposobem na wzbogacenie
kasy miejskiej Cieszyna, może
być powrót do zasad obowiązujących na początku XVI wieku.
Wtedy most na Olzie był własnością grodu i pobierano myto
za jego przekraczanie. Teraz
Cieszyn ma trzy mosty...
		
8 września, Scena Polska Teatru
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, pokaże plenerową wersję popularnego spektaklu pt.
„Ondraszek. Pan Łysej Góry”.
Początek o 19.30.
(nik)

* * *

7 września 2017 r.

KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA
DLA JUBILATÓW:
Aleksander Buszka 		
80 lat
Janina Chojnacka z d. Machnik 92 lata
Waleria Gawliczek z d. Rozmus 85 lat
Aniela Górniak z d. Błaszczyk
91 lat
Karol Herzyk 			
80 lat
Jerzy Kędzior 			
85 lat
Michał Kidoń 			
80 lat
Maria Langer z d. Burska
80 lat
Ludwik Podżorski 		
85 lat
Jan Śliwka 			
91 lat
Helena Śliż z d. Turoń 		
80 lat
Marian Tomiak 		
92 lata
Anna Wantulok z d. Rymorz
80 lat
Izabela Wójcik z d. Kosińska
92 lata
Hildegarda Wróbel z d. Czapczyńska 92 lata

ul. Lipowa
ul. Wiślańska
os. Manhatan
ul. Długa
ul. Skoczowska
ul. Skowronków
ul. Brody
os. Manhatan
ul. Równica
ul. Pod Grapą
ul. Zagajnik
ul. Jelenica
ul. Potokowa
ul. Brody
ul. Grażyńskiego

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Aniela Górniak
lat 91		ul. Długa
Henryk Banszel
lat 73 		ul. Gałczyńskiego

36/2017/1/N

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.....
ks. J. Twardowski

Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Prezesa Towarzystwa Kształcenia Artystycznego
w Ustroniu

śp. HENRYKA

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112

28 VIII 2017 r.
Jak co tydzień kontrola osób
handlujących na targowisku pod
kątem przestrzegania regulaminu oraz kontrola parkowania
wokół targowiska.
30 VIII 2017 r.
Prowadzono kontrole sanitarno-porządkowe na prywatnych
posesjach przy ul. Jaśminowej
i Bładnickiej, m.in. w sprawie
wywozu nieczystości.
1 IX 2017 r.
Prowadzono kontrole sanitarno-porządkowe na prywatnych posesjach przy ul. Wodnej i Dobrej
w Hermanicach, m.in. w sprawie
wywozu nieczystości.
3 IX 2017 r.
Zabezpieczenie porządkowe
w trakcie imprezy Rajdowy
(mn)
Ustroń. 		

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

36/2017/3/N

Serdeczne podziękowanie
za okazane wyrazy współczucia,
liczny udział w uroczystości pogrzebowej
mojego kochanego Męża

śp. Bogusława

Tomiczka

Ks. Proboszczowi Wiesławowi Bajgerowi,
Siostrom Boromeuszkom, pracownikom Kol. i Kol. SP-1,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, kolegom i znajomym
składa

Żona z Rodziną

BANSZLA

W związku z tym faktem składamy
żonie Teresie oraz córkom i synowi
z rodzinami
wyrazy najgłębszego i najszczerszego współczucia.
Członkowie Zarządu TKA
oraz
pedagodzy Ogniska Muzycznego

36/2017/4/N

Pani Teresie Banszel
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci męża

śp.

Henryka Banszla
składają

36/2017/2/N

Burmistrz
oraz pracownicy Urzędu Miasta Ustroń

Zawiadamiamy, że 5 września 2017 r.
zmarła

śp. Aniela

36/2017/5/N

Górniak zd. Błaszczyk

zamieszkała w Ustroniu przy ul. Długiej.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 8 września o godz. 15.00
z kościoła ewangelickiego na lokalny cmentarz.

Rodzina

Serdeczne podziękowanie
za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Ludwika

Michalika

rodzinie, sąsiadom, znajomym i delegacjom
składa

36/2017/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Żona z Córką i Synem
36/2017/2/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

7 września 2017 r.

		

Gazeta Ustrońska 3

WESELE PO NASZYMU

Dorota Mendrek.
- Witam serdecznie przybyłych na kolejną odsłonę Narodowego Czytania
mimo niekorzystnej pogody, która pokrzyżowała nasze plany - rozpoczynał
spotkanie z „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego Krzysztof Krysta, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana
Wantuły w Ustroniu. - Chcieliśmy wyjść
z kagankiem oświaty na zewnątrz, czyli
na rynek, żeby dotrzeć do osób, które
może nigdy nie sięgnęły po ten wybitny
dramat czy nie oglądały filmu na jego
podstawie w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Nie udało się, jesteśmy za to w gronie
miłośników literatury, którzy na pewno
znają tę lekturę, ale też chętnie do niej
wrócą.

Wspólne czytanie w ustrońskiej bibliotece odbyło się w ramach Narodowego
Czytania, zainicjowanego przez prezydenta
Bolesława Komorowskiego w 2012 roku,
kiedy to lekturą był „Pan Tadeusz” Adama
Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce
czytano „Zemstę” Aleksandra Fredry,
a podczas następnych edycji „Trylogię”
Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa oraz „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza.
W tym roku internauci wybrali Wyspiańskiego, a mieli jeszcze do wyboru:
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,
„Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego, „Beniowski” Juliusza Słowackiego.
Oddano łącznie blisko 37 tys. głosów,
a „Wesele” uzyskało prawie 18 tys.
W naszym mieście Narodowe Czytanie dzieł klasyki litearatury polskiej
odbywa się od początku akcji i zawsze
ma ciekawą oprawę. Występowali przedstawiciele ustrońskiego samorządu,
pracownicy instytucji kultury i aktorzy.
W tym roku zaangażowali się: naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki UM Katarzyna Czyż-Kaźmierczak z Magdaleną Lupinek, kustoszem Muzeum Ustrońskiego, Karolina
Fojcik-Pustelnik z mężem Jerzym Pustelnikiem, artyści fotograficy, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie, Monika Grzywna, nauczycielka, wykładowczyni w Akademii Esprit
i dyrektor biblioteki Krzysztof Krysta

oraz Magdalena Kozłowska, inspektor
ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
w ratuszu i nauczycielka Zespołu Szkół
Hotelarskich w Wiśle Dorota Mendrek.
Dramat wystawiono po raz pierwszy
w Teatrze Miejskim w Krakowie 16 marca 1901 roku, a przedstawia autentyczne
wydarzenie – wesele poety Lucjana Rydla
z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną,
które odbyło się 20 listopada 1900 roku
w podkrakowskiej wsi Bronowice. Dzięki
organizatorom czytania w Ustroniu, mogliśmy uczestniczyć w weselu po cieszyńsku,
osadzonym w bliskiej nam tradycji.
- Kraków jest daleko, a my jesteśmy
stąd - mówił K. Krysta. - Nie musimy się
wstydzić przed krakusami, że nasza kultura
ludowa jest gorsza czy mniej barwna.
Aktorzy spektaklu wystąpili w strojach
ludowych, zagrała kapela „Beskidzcy
zbóje”, częstowano tradycyjnymi weselnymi kołaczykami, a ze szczególnie
interesującym wykładem na temat tradycji
weselnych na Śląsku Cieszyńskim wystąpił
dr hab. Grzegorz Studnicki z Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie. Postaramy się przybliżyć jego treść w jednym z najbliższych
numerów, wszak przed nami 2 miesiące
z literą „r” w nazwie, więc niejedno weselisko się odbędzie.
Kolejna edycja Narodowego Czytania za
nami i trzeba powiedzieć, że mimo zimna
i deszczu do czytelni przyszło sporo osób.
Szkoda, że zabrakło uczniów i młodych ludzi.
Tekst i foto: Monika Niemiec

x

Monika Grzywna i Krzysztof Krysta.

Państwo Pustelnikowie.

Magdalena Kozłowska.

Magdalena Lupinek i Katarzyna Czyż-Kaźmierczak.
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Zdaniem
Burmistrza

O imprezach plenerowych
i pogodzie
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

1 września przy Pomniku Pamięci Narodowej spotkali się ustroniacy, chcący upamiętnić dzień
wybuchu II wojny światowej i uczcić pamięć żołnierzy walczących w bitwie pod Lenino. Co
ważne, spotkali się przedstawiciele różnych pokoleń - ci, którzy pamiętają jeszcze wydarzenia
sprzed 78. lat, i ci, którzy urodzili się w XXI wieku. Podczas uroczystości odśpiewano hymn
państwowy, a program artystyczny przedstawili uczniowie Gimnazjum nr 1 im. prof. Jana
Szczepańskiego. Mimo że w tym roku 1 września były jeszcze wakacje, przybyły reprezentacje
wszystkich szkół. Służbę przy pomniku pełnili harcerze Hufca Ziemi Cieszyńskiej, stawił sie
poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 2. Kwiaty złożyli: burmistrz Ireneusz Szarzec i
przewodniczący Rady Miasta Ustronia Artur Kluz, delegacja organizacji kombatanckich działających w Ustroniu, prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego "Ustroń" Bartosz Sadowski,
delegacja Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, Instytutu Śląska Cieszyńskiego,
Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz młodzież.
Fot. M. Niemiec

NOWY ROK AKADEMICKI UTW
Już od sierpnia w siedzibie UTW Ustroń w Akademii Esprit
trwają zapisy na nowy rok akademicki. Przypominamy, że
zapisy przyjmuje się w siedzibie UTW do 29 września. Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 7 października o godz.
15.00 w auli Gimnazjum nr 1. Wykład inauguracyjny przedstawią znani i lubiani dziennikarze krakowscy - Leszek Mazan
i Mieczysław Czuma. Temat: „Za Cesarza Pana i Jego Rodziny”.
Zapisy na rok akademicki 2017/2018 przyjmowane są na następujące zajęcia: język angielski – grupa początkująca i średniozaawansowana, język niemiecki – grupa
początkująca i średniozaawansowana, zajęcia komputerowe - grupa początkująca
i średniozaawansowana, gimnastyka dla pań, gimnastyka dla panów, joga, taniec liniowy,
trening pamięci, basen i zajęcia ruchowe, nordic walking.
Raz w miesiącu odbywać się będą wykłady. Realizowany będzie także cykl wycieczek do kina, teatru i krajoznawczych. Harmonogram zajęć, wykładów i wycieczek
przedstawiony zostanie do 5 października.
Osoby zainteresowane udziałem w propozycjach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
proszone są o uiszczenie składki członkowskiej w wysokości 10 zł za miesiąc płatne
z góry za pierwszy semestr (4 miesiące) tj. 40 zł. Opłaty za 1 godzinę zajęć pozostają
bez zmian, wynoszą 8 zł za 1 godzinę zegarową. Opłaty należy regulować z góry za
każdy miesiąc, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć danego miesiąca.
Szczegóły na stronie www.esprit-akademia.pl
36/2017/3/R
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Minęły wakacje, a wraz z nimi letni sezon
imprez plenerowych przygotowywanych
dla naszych mieszkańców i gości. Mimo
inwestycji, zrealizowanych przez miasto
w latach poprzednich, mających poprawić
warunki, w jakich odbywają się imprezy,
najgorszym zagrożeniem dla ich powodzenia, pozostaje pogoda. Udało nam się zminimalizować jej wpływ dzięki remontowi
zadaszenia nad sceną amfiteatru, budowie
zadaszenia nad widownią oraz zadaszeniu
sceny na rynku i doraźnemu stawianiu
namiotów. Jednak, gdy pada deszcz, nawet najlepiej przygotowane wydarzenie,
nie jest tak udane jak mogłoby być przy
słonecznej, pięknej pogodzie. W dalszym
ciągu przy organizacji imprez plenerowych kluczem do sukcesu jest trafienie
w „okienko pogodowe”.
Tego lata aura wyjątkowo nie rozpieszczała organizatorów, a lato nie należało
do nadzwyczaj udanych. Odnotowaliśmy
upały, dużo słońca, ale w kluczowych
momentach pogoda dawała się we znaki. A szkoda, bo miasto we współpracy
z firmami, stowarzyszeniami, obiektami
turystycznymi i hotelami przygotowało
bardzo ciekawe i zróżnicowane propozycje
kulturalne, rekreacyjne i sportowe.
Już od lat staramy się, by nie tylko
w weekendy, ale i w dni powszednie, coś
się w mieście działo. Tak samo nie zaczynamy sezonu na początku wakacji, ale
dużo wcześniej, od świąt wielkanocnych,
poprzez Ustrońską Majówkę, Otwarcie
Sezonu Uzdrowiskowego, wszystkie letnie
imprezy aż po Ustrońskie Dożynki i po raz
drugi organizowaną imprezę - Rajdowy
Ustroń. Właściwie wszystkie te najważniejsze wydarzenia pokrzyżowała nieco
pogoda, choć frekwencja i tak była wysoka. Szczególnie hartem ducha wykazali
się uczestnicy Rajdowego Ustronia, ale
wśród nich było wielu kibiców rajdowych, zaprawionych w trudach i różnych
warunkach, którym nie straszne są opady,
mogące nawet w jakiś sposób uatrakcyjnić
rywalizację.
Deszcz nie jest straszny publiczności
w amfiteatrze, o czym mogliśmy się przekonać i podczas koncertów, i podczas
dożynek. Jasne jest jednak, że i tam odstraszać mogą niskie temperatury i one
w tym roku zdecydowały o niższej nieco
frekwencji nawet na bezpłatnych koncertach, a takie w większości staramy się
organizować. I tak liczba widzów, która
zasiadła w amfitetarze była imponująca.
Chciałbym podziękować uczestnikom
wszystkich imprez za tak liczny udział,
mimo niekorzystnej czasem pogody, bo
jest to też dla nas sygnał, że praca, którą
wykonujemy, ma sens.
Spisała: (mn)
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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
Rajdowy Ustroń kobiecy...

Fot. M. Niemiec

XVIII JESIEŃ MUZYCZNA
21.10. – 24.11. 2017 r.
21.10
godz. 18.00 sobota
Koncert Młodych Talentów z udziałem gości z miasta
partnerskiego Ustronia – Neukirchen Vluyn - Niemcy
wstęp wolny
29.10
godz. 18.00 niedziela
Charytatywny Koncert Fortepianowy Adama Makowicza światowej sławy pianisty i jazzmana
cena biletu 40 zł
3.11		
godz. 18.00 piątek
Koncert Trzech Tenorów cz. V
Artyści scen poznańskich i łódzkich - Bartosz Kuczyk, Mirek Niewiadomski, Kordian Kacperski cena biletu 25 zł
10.11
godz. 18.00 piątek
Niepoprawni Marzyciele czyli z głową w chmurach,
spektakl muzyczny, wystąpią: Maria Górniok – Matula wokal, Mateusz Wachowiak – akordeon, Hipolit Woźniak gitara, Kacper Matula – współpraca
cena biletu 20 zł
17.11
godz. 18.00 piątek
Legendy Muzyczne - Frank Sinatra, Nat King Cole
Piosenki artystów niezwykłych w wykonaniu zespołu
muzycznego w składzie: Marek Janik – wokal, Tomasz
Pala – piano, Marcin Żupański – saksofon, Bartłomiej
Stuchlik – kontrabas, Łukasz Walczak – szemrzące instrumenty perkusyjne		
cena biletu 20 zł
24.11
godz. 18.00 piątek
Złote struny harf – koncert artystów z udziałem profesor Ewy Jaślar. Koncert przy świecach
cena biletu 20 zł
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USTROŃ ZAWODZIE

- ARCHITEKTURA MODERNIZMU
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Mateuszem
Bieleszem na temat „Ustroń Zawodzie - architektura modernizmu” połączone z projekcją nowego filmu dokumentalnego pt.
„Uzdrowisko. Architektura Zawodzia”. Spotkanie odbędzie się
w sobotę 16 września o godz. 16.00.

GRZYBY JADALNE,
CHRONIONE I CIEKAWE
Ustroński Klub Ekologiczny oraz Nadleśnictwo Ustroń serdecznie zapraszają na prelekcję Justyna Kołka p.t. „Grzyby
jadalne, chronione i ciekawe. Profilaktyka zatruć grzybami”.
Prelegent jest grzyboznawcą, członkiem Polskiego Towarzystwa
Mykologicznego. Prelekcja odbędzie się w czwartek 14 września
o godz. 17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 3 Maja 108).

77. ROCZNICA
SPALENIA
USTROŃSKIEJ SYNAGOGI
Instytut Śląska Cieszyńskiego zaprasza na uroczystości
związane z 78. rocznicą spalenia Synagogi w Ustroniu, które
odbędą się 15 września o godz. 16.30 przy pomniku na ul.
Ogrodowej 10. Rozpocznie je dźwięk szofaru – żydowskiego
rogu modlitewnego. W ramach programu przytoczona zostanie
krótka historia ustrońskiej społeczności żydowskiej, odczytany
zostanie także apel pamięci. Ekumeniczne modlitwy poprowadzą
duchowni Kościoła katolickiego, ewangelicko-augsburskiego,
zielonoświątkowego oraz przedstawiciele Gmin Żydowskich.
W ramach apelu pamięci odczytane zostaną nazwiska ustrońskich ofiar Holocaustu. Rocznicowe wystąpienie wygłosi Dorota
Wiewióra - przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Bielsku-Białej. Uroczystościom towarzyszył będzie program
artystyczny z utworami muzyki klasycznej oraz żydowskiej. Na
koniec zaproszone delegacje oraz goście zapalą znicze oraz złożą
kwiaty pod pomnikiem. Honorowy patronat nad wydarzeniem
objął poseł na Sejm RP Mirosław Suchoń. Christian Jaworski,
		
prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego
7 września 2017 r.

RADNA
O MŁYNÓWCE
Kontynuujemy temat Młynówki i dziś oddajemy głos radnej
Nierodzimia Jolancie Hazuce, która już jako przewodnicząca
Zarządu Osiedla musiała nieraz studzić emocje, jakie pojawiały
się podczas zebrań mieszkańców, gdy tylko wypływał temat Młynówki. Zapowiadane przez nas spotkanie osób zainteresowanych ciekiem odbyło się 24 sierpnia w Urzędzie Miasta Ustroń,
a jego przebieg przedstawimy w kolejnych numerach.

– Jako radna nie mam wpływu na sprawę Młynówki, ani też
żadnej mocy sprawczej. Mogę jedynie rozmawiać i prosić –
stwierdza J. Hazuka. – Mieszkańcy nie są zadowoleni z ustaleń,
jakie miały być osiągnięte po spotkaniu z obecnym przewodniczącym Spółki Wodnej. Szkoda, że z tego spotkania nie została
wtedy sporządzona notatka. Obecnie nie można zweryfikować,
co tak naprawdę zostało powiedziane i ustalone. Skontaktowałam
się z panem burmistrzem z prośbą o zorganizowanie spotkania,
na którym obecny był przewodniczący Spółki Wodnej oraz zainteresowani tą sprawą mieszkańcy. Dla nas, jako zarządu osiedla
i radnych dzielnicy dobrze by było, gdyby Młynówka płynęła.
W momencie, kiedy tej wody nie ma, brzegi koryta zaczynają
zarastać chwastami i trawami, a po puszczeniu wody trawy
i zgromadzone śmieci tworzą zatory.
Kiedy poruszany jest problem nie płynącej wody, odpowiedź
jest zawsze jedna: Młynówka nie jest potokiem, tylko rowem, do
którego ma być odprowadzany nadmiar wody. Ludzie są jednak
przyzwyczajeni do tego, że woda płynie. Tymczasem Młynówka do pewnego miejsca płynie, po czym traci się wsiąkając
w podłoże. Jedynie Spółka Wodna może sprawdzić, dlaczego tak
się dzieje. W ubiegłym roku zwróciłam się do pana burmistrza
z prośbą o zlecenie wykoszenia koryta Młynówki. Trawa miała
prawie 2 metry, a spółka tłumaczyła się, że nie ma środków na
ten cel. O porządek powinno się przecież dbać na bieżąco i nie
dopuszczać do takich sytuacji.
Największym problemem jest to, że Miasto nie jest właścicielem Młynówki. Poszczególne odcinki należą do różnych właścicieli i tak naprawdę to oni powinni dbać o brzegi oraz koryto.
Spółka tłumaczy się, że nie ma wystarczających środków na ten
cel. Jest to problem, który wraca jak bumerang.
Spółka Wodna otrzymała dotacje z Miasta na wykonanie zniwelowania terenu pod mostkiem, który jest przy DW 941, bo
w momencie niskiego poziomu Młynówki, odbija się ona od
betonu w korycie, po czym się cofa. W związku z tym dochodzi
do zastoju wody przed budynkami mieszkańców, do rozkładu
roślin, a co za tym idzie - do wytwarzania bardzo niemiłego
zapachu. Wnioskowałam już w ubiegłym roku, aby ta sprawa
została załatwiona. Wiem, że Spółka Wodna otrzymała środki na
ten cel i ma to być wykonane w najbliższym czasie. Spisała: (aj)

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.
7 września 2017 r.

		

...i dziecięcy.

Fot. M. Niemiec

KONSULTACJE
I PRZETARGI
30.08.2017 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Rozbudowa
oświetlenia ul. Uroczej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”- termin składania ofert – do
dnia 07.09.2017 do godziny 10:00.
30.08.2017 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. Dostawa
wraz z montażem mechanicznej kraty zgrzebłowej wraz z układem transportu skratek i prasopłuczką w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakupy
inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”- termin składania
ofert – do dnia 07.09.2017 do godziny 10:00.
31.08.2017 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Rozbudowa oświetlenia ul. Myśliwskiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”- termin składania ofert – do
dnia 08.09.2017 do godziny 10:00.
30.08.2017 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Ustroniu w rejonie ulic Krzywaniec,
Przetnica i Bernadka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”- termin składania
ofert – do dnia 07.09.2017 do godziny 10:00.
31.08.2017 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Modernizacja
ścieżek spacerowych w Ustroniu Jaszowcu wraz z naprawą schodów terenowych betonowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie
integracyjnych stref rekreacji”- termin składania ofert – do dnia 08.09.2017
do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl
36/2017/5/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
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Polsko-węgiersko-japońska grupa twórców wśród pól i łąk Hajdúnánás.

LATO BRZIMÓW W HAJDÚNÁNÁS, BRENNEJ I USTRONIU
Artyści przez cały rok mają oczy szeroko
otwarte, patrzą na świat w specyficzny
sposób, próbując przekazać w swojej
twórczości, co myślą i czują. Jednak nie
sposób zajmować się sztuką na co dzień,
bo praca, rodzina, inne obowiązki... Tym
cenniejsze są chwile, gdy można się całkowicie oddać pracy artystycznej, wymienić
doświadczenia i poznać nowe techniki.
Taką możliwość daje członkom Stowarzyszenia twórczego „Brzimy” udział
w letnich plenerach.
Od 19 do 29 lipca w Hajdúnánás na
Węgrzech odbył się Międzynarodowy
Plener Artystyczny, na który pojechali nasi
twórcy, a następnie oni zaprosili na plener,
tradycyjnie organizowany przez ST „Brzimy” w Dworku Myśliwskim w Brennej,
w gościnnych progach Nadleśnictwa
Ustroń.
Do Hajdúnánas plastycy z Ustronia
zapraszani są od lat. W tym roku w plenerze wzięło udział 25 artystów, w tym
5 z Polski. Z „Brzimów” byli to: Iwona
Dzierżewicz, Robert Heczko, Kazimierz
Heczko, Beata Sikora oraz z Krakowa,
znana artystka – Małgorzata Maćkowiak.
Mimo bariery językowej, a nawet różnic
kulturowych, znakomicie dogadywali się

Artyści podczas pleneru w Brennej.
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z gospodarzami oraz dwoma twórcami
z Japonii. Wspólnie pracowano, bawiono
się, a także otwierano i podziwiano wystawę z okazji otwarcia pleneru i z okazji
jego zakończenia.
Hajdúnánás nizinne uzdrowisko, które
zachowuje tradycje ludowe, wita wszystkich jako gospodarz otwarty na nowe
trendy. Miasto i miejscowi przedsiębiorcy
wspierają sztukę i plener. Na dobry nastrój
i wenę twórczą mają wpływ: interesujący
dom twórczy (główna baza artystów),
spokój leczniczych basenów i spa, zabytki
architektoniczne miasta. Atmosferę pracy
i sztuki wspierali współcześni artyści,
profesorowie budapesztańskiej Akademii
i przyjazna społeczność. Grupa brała
udział w koncertach oraz występach artystycznych i kulturalnych, które także
były inspirujące.
Brenna i Ustroń czekały na członków
„Brzimów" i zaproszonych artystów od
12 do 20 sierpnia. Dworek Myśliwski
gościł 16 artystów, a piękne Beskidy były
inspiracją dla wielu interesujących prac.
Uczestniczyli artyści z ST „Brzimy” oraz
miast partnerskich: z Ustonia Morskiego
– Dorota Waligóra, z Hajdúnánás – Ágnes
Nagy, Imre Demeter, Imre Fejér, a także

znakomite Małgorzata Maćkowiak z Krakowa i Anita Benisch-Juda z Katowic.
Grupa, poza wycieczkami do Muzeum Zofii Kossak w Górkach, Muzeum
Beskidzkiego i Muzeum Magicznego

Dla mieszkańców i gości Hajdúnánás zorganizowano plenerową wystawę - performance
Roberta Heczko, która spotkała się z dużym
zainteresowaniem Węgrów.

Realizmu w Wiśle, zajmowała się głównie
twórczością artystyczną. Piękno beskidzkich lasów urzekło gości, a ciepłe przyjęcie przez Nadleśnictwo Ustroń w Dworku
Myśliwskim dało komfort bezstresowej
pracy. Artyści wzięli także udział w wernisażu w Galerii Rynek.
Na zakończenie pleneru, mimo deszczu
zorganizowano wystawę nowych prac.
Na wernisaż zaproszono gości z Miasta
Ustroń i Nadleśnictwa – głównych sponsorów pleneru. Wystawę będzie można
zobaczyć w lutym 2018 r. w Galerii „Rynek”. Na zakończenie artyści wzięli udział
w tradycyjnych Ustrońskich Dożynkach.
Doskonały klimat artystyczny, pogoda
i piękne widoki pozwoliły artystom stworzyć wiele interesujących prac.
Ágnes Nagy
7 września 2017 r.

URATOWANI
DZIĘKI PASOM
(cd. ze str. 1)
samochodów. W symulatorach sprawdzali,
jak to jest podczas dachowania, zderzenia czy jazdy pod wpływem. Uczyli się
zapinania pasów i mocowania fotelików.
Dzieci rysowały i jeździły zabawkowymi
autami.
Od tych wszystkich atrakcji oderwano
się tylko dlatego, że na scenie, zaaranżowanej dzięki pomocy sklepu "Meble u
Michała", zasiedli znakomici kierowcy,
których można było pytać o wszystko.
Zadawano pytania, które wcześniej zostały
przesłane drogą internetową. Czterokrotnego mistrza Polski i dwukrotnego (na
razie) mistrza Europy pytano, czy zamierza ścigać się w Mistrzostwach Świata.
Kajto odpowiadał, że wymaga to znacznie
większych pieniędzy, bo wiąże się m.in.
z wyjazdami poza kontynent europejski.
Kibiców rajdowych interesowało również
życie prywatne Kajetanowicza. Pytali,
czy zmienia pieluchy urodzonej w maju
córeczce.
- Oczywiście, że tak, z wielką przyjemnością, o ile jestem w domu. Kupka
dziecka to szczęście, rodzice rozumieją,
o czym mówię - śmiał się Kajto i żartował
z rozmówcami. Jednak z pełną powagą
mówił o bezpieczeństwie i prawidłowym
zapinaniu pasów, i zwierzył się, że właśnie
dzięki pasom przeżył poważny wypadek.
Ciekawe, że pytanie o pieluchy skierowano również do Jarosława Szeji, który
potwierdził, że czas spędzony z dziećmi,
jest bezcenny. Co więcej, Łukasza Sitka,
najmłodszego z kierowców, jeszcze kawalera zapytano, czy jak będzie miał dzieci,
to będzie im zmieniał pieluchy. Pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
zwrócił jednak przede wszystkim uwagę
na kwestie bezpieczeństwa na drodze
i dodał, że trzeźwość zawsze jest ważna,
a szczególnie, gdy chodzi o ruch drogowy.
Podkreślano, że obecność na Rajdowym
Ustroniu Kajetanowicza i Szejów wynika
z potrzeby mówienia o bezpieczeństwie,

Swoje pięć minut miał napędzany elektrycznie bolid, skonstruowany przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, wicemistrz ogólnopolskiego rajdu bolidów, który odbył się w czerwcu
w Bydgoszczy. Przejazd Błękitnej Strzały był miłą i cichą odmianą.
Fot. M. Niemiec

ale i z miłości do miasta z którego pochodzą.
- Jestem związany z Ustroniem, bo tu
mieszkam, 200 metrów od rynku. Żyję
tym miastem i zależy mi, by przekazywać wiedzę o bezpieczeństwie - mówił
Jarosław Szeja. - Niestety, ja też miałem
okazję przekonać się, że pasy działają
i nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdybym
nie miał ich zapiętych. Przy prędkości 200
km na godz. ścięliśmy z bratem 4 drzewa,
ale mieliśmy pasy odpowiednio zapięte
i przeżyliśmy.
W konferencji na scenie na rynku wzięli
również udział kierowcy: Marcin Wojciech, Robert Wanickim i Szymon Żarłok,
a także burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec, Jacek Zalewski, prezes Krajowego
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Tomasz Bratek z Wydziału
Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, który podobnie
jak jego poprzednicy mówił o trzeźwości

i konieczności zapinania pasów, podając
drastyczne przykłady śmiertelnych wypadków z ostatnich tygodni.
Pytania internautów dotyczyły planów na przyszłość, osiągów pojazdów,
prywatnych samochodów, kwestii, czy
ważniejszy jest pilot, czy kierowca i kto
lepiej prowadzi, mężczyźni czy kobiety.
W trosce o poprawność polityczną, panowie nie ferowali wyroków, a Kajto wybrnął z sytuacji dyplomatycznie, mówiąc,
że kobiety jeżdżą uważniej, bo nie mają
typowego dla mężczyzn przeświadczenia
o swojej doskonałości i nieomylności.
Ciekawie było i podczas konferencji,
i podczas pokazów, i podczas jazd licencjonowanych załóg. Przechodnie nie
mogli sie nadziwić, że w tą deszczową niedzielę na rynku jest tak dużo ludzi. Ci, co
wytrwali choćby kilka godzin, na pewno
będą długo wspominać Rajdowy Ustroń
2017, nie tylko z powodu ekstremalnych
warunków.
Monika Niemiec

W programie znalazły się jazdy pokazowe licencjonowanych załóg.

Fot. M. Niemiec
36/2017/6/R
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SPOTKANIA
ORGANIZACYJNE

ZESPOŁÓW ZAINTERESOWAŃ
Zapisy dzieci i młodzieży do zespołów zainteresowań MDK
„Prażakówka” już się rozpoczęły.
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.

LIST DO REDAKCJI
KONSULTACJE W SPRAWIE ZIĘTKA?
Po ponad półrocznej przerwie znów pojawiła się kwestia dekomunizacji gen. Jerzego Ziętka poprzez likwidację jego imienia
wraz z tablicą pamiątkową, które nosi Śląskie Centrum Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu Zawodziu.
W tej chwili sprawa ma polegać na konsultacjach społecznych
z mieszkańcami miasta w formie wypełnienia odpowiedniej ankiety.
Żenujące i skandaliczne.
Kiedy wreszcie w naszym kraju zapanuje jakikolwiek porządek?
Niektóre bezsensowne ustawy jakie wprowadzają aktualnie rządzący nie mieszczą się w żadnych ramach sprawowania władzy. Jak
można w stosunku do osób tak zasłużonych dla regionu i kraju jak
gen. Ziętek wprowadzać takie procedury? To oburzające, niesprawiedliwe, nieprzyzwoite. Nie ulega żadnej wątpliwości, że większość
osób optuje za pozostawieniem imienia i tablicy w jak największym
spokoju i uważa za wielki, karygodny przekręt wysuwanie w ogóle tej
propozycji. Najlepiej komuś, kto już nie może się bronić, po latach
zarzucać jakieś winy, obnażać to, co było ewentualnie kontrowersyjne, chociaż zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. A ile
pozostało dobrego po okresie jego działalności, ile jest jemu – jako
osobie wówczas rządzącej do pozawdzięczenia, tego już się nie pamięta? Przecież wszyscy wiemy, że żyliśmy w określonych warunkach
geopolitycznych, do których trzeba się było dostosować. Historii
przecież nie da się wymazać. Grunt, aby jej nie zakłamywano. Analogicznie jest teraz z tą różnicą, że w czasach PRL-u dużo się działo
– podejmowano wiele poważnych inicjatyw w zakresie inwestycji
do realizacji, budowano, stwarzano możliwości dla poprawy bytu
obywateli, a po transformacji odwrotnie – wszystko tylko zburzyć,
sprzedać, pozbawić pracy nie zapewniając w zamian prawie nic (dla
zmylenia przeciwnika – 500+). Coraz więcej Polaków bezspornie
podobnie ocenia naszą obecną sytuację.
Ciekawa jestem czy ktoś dziś potrafiłby wskazać tak dobrego
gospodarza i lidera jakim był gen. Jerzy Ziętek. Za jego aprobatą
powstał Jaszowiec oraz Zawodzie – dzielnice leczniczo - wczasowe,
dzięki którym Ustroń uzyskał status uzdrowiska. Stał się miastem
znanym, mającym swoje znakomite perspektywy i szanse na coraz
większy rozwój. Czego chcieć więcej? Dlatego mam nadzieję, że
moi krajanie to mądry naród, pamiętający bardzo dobrze zasługi
patrona Zawodzia, którego będą bronić i nie pozwolą doprowadzić
do zbezczeszczenia jego wspaniałego imienia. A do przeciwników
ponownie apeluję, aby zapanowali nad swoimi negatywnymi
emocjami, bowiem krzywda jaką mogą swoją postawą wyrządzić
J. Ziętkowi kiedyś może się zemścić, a zemsta wtedy będzie słodka,
lecz gorzko się odbije jak mówi powiedzenie.
Elżbieta Sikora

BIBLIOTEKA
Rafał Kosik

„Felix, Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi”
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Powieści Rafała Kosika są osadzone w polskich realiach, bohaterowie – uczniowie gimnazjum
– mówią współczesnym językiem,
a w kolejnych ich przygodach
pojawiają się zarówno staroświeckie duchy, jak i nowoczesny program sztucznej inteligencji oraz
zwariowane wynalazki. Felix, Net
i Nika rozwiązują zagadki, przemieszczają się w czasie, konstruują
przedziwne urządzenia, ale także
zderzają się z gimnazjalną rzeczywistością: walczą ze szkolnym
gangiem, który wyłudza pieniądze,
mają do czynienia z problemem
narkotykowym, kandydują w wyborach do uczniowskiego samorządu. Książki, mimo oszałamiająco
szybkiej akcji, zawierają poważniejsze treści. Krytycy doceniają
ich nienachalny dydaktyzm, odwołania do wiedzy, polskiej historii,

POLECA:

wartości uniwersalnych: przyjaźni,
odpowiedzialności i przyzwoitości.

Marianne Malone

„Tajemnica klucza”

Ruthie i Jack myślą, że wiedzą
już wszystko o magii 68 pokojów
Pani Thorne. Tymczasem czary
wymykają się spod kontroli! Bohaterowie znajdują dwa pierścienie,
które zdają się istnieć poza czasem
i przestrzenią, a portal, który powinien pozostać zamknięty, nagle się
otwiera... Nastolatkowie podążają
za wskazówkami i przenoszą się do
siedemnastowiecznej Anglii, gdzie
w posiadłości Bownlow spotykają
guwernantkę Rebeccę, skrywającą
pewien sekret. Śledztwo zaprowadzi ich do Nowego Jorku, San
Francisco, a nawet Chin. Tymczasem odpowiedź może znać osoba,
od której wszystko się zaczęło
- Narcissa Thorne. Jest tylko jeden
problem – jak odnaleźć ją w czasie?
7 września 2017 r.

Przy ustrońskim
stole
Ustrońskie lato obfitowało w imprezy kulinarne. Szefowie
food trucków oferowali dania z całego świata, choć były i placki ziemniaczane. Dania kuchni fusion, ale i starego dobrego
hamburgera (naprawdę dobrego) czy belgijskie frytki, czyli takie
usmażone na dwa razy w różnych temperaturach, niezwykle
chrupkie, ale puszyste w środku. Jednak zarówno pod względem
zainteresowania, jak i częstości występowania, wygrała baranina,
którą zbójnicy wszelkiej maści i pochodzenia promowali na rynku, w Karczmie Góralskiej i na Czantorii. Koniec wakacji to nie
powód, żeby zakończyć jedzenie potraw z baraniny i jagnięciny.
Te mięsa są już do kupienia w marketach, ale i u gospodarzy,
którzy na przekór rachunkowi ekonomicznemu kontynuują
tradycje owczarskie. Poniżej przepisy, które otrzymaliśmy od
Leszka Makulskiego, za pośrednictwem Jana Sztefka, czyli można
powiedzieć, że ze źródła, bo panowie zbójnicy są twórcami coraz
popularniejszego Święta Baraniny w Ustroniu.

GULASZ BARANI ZBÓJNIKÓW
GÓRALI USTROŃSKICH

Składniki:

Mięso baranie, bok wędzony, masło, olej z esencją masła,
mąka, cebula, czosnek, marchew, papryka, rosół na goleni
jagnięcej, borowik, podgrzybek, tymianek, majeranek, ostra
papryka, rozmaryn, sól pieprz, okowita zbójnicka.
Wykonanie:

Mięso baranie (najlepsze łopatka lub kark barani) kroimy

W dawnym

USTRONIU

7 września 2017 r.

w kostkę 2 x 2 cm, oprószamy delikatnie mąką i podsmażamy, na gorącym tłuszczu np. olej z esencją masła, pod
koniec obsmażania podlewamy okowitką. Przekładamy do
większego rondla. Obsmażamy grzyby cebulę, paprykę i
marchew i dodajemy do rondla z mięsem. Kroimy boczek
w kostkę 0,5 x 0,5 cm podsmażamy z rozdrobnionym
czosnkiem i wrzucamy do rondla. Zalewamy rosołem z
goleni jagnięcej, doprawiamy przyprawami, sola i pieprzem.
Odstawiamy na mały ogień i dusimy pod przykryciem do
miękkości mięsa około 2h.
Podawać z kromką wiejskiego chleba na naturalnym
zakwasie i ogórkiem kiszonym.
USTROŃSKA KWAŚNICA
Składniki:

Mięso wieprzowe (świński ryj) bok wędzony, kapusta
kiszona, sok z kiszonej kapusty, ziemniaki, podgrzybek
suszony, włoszczyzna, cebula, czosnek, ziele angielskie,
liść laurowy, sól i pieprz
Wykonanie:

Podstawą dobrej kwaśnicy jest wywar. Do garnka wkładamy porcje łba świńskiego oczyszczonego, dodajemy
włoszczyznę, przyprawy, zalewamy wodą i gotujemy na
małym ogniu przez około 1 godzinę. Gotujemy osobno
grzyby i obrane pokrojone w kostkę ziemniaki. Po ugotowaniu wywaru przecedzamy go do drugiego garnka, dodajmy
kapustę kiszoną i gotujemy przez 15 minut. Pod koniec
gotowania dodajemy kwas (sok z kapusty kiszonej) ugotowane rozdrobnione grzyby i ziemniaki oraz obsmażony
wędzony boczek z cebulką.
Podajemy z pajdą wiejskiego góralskiego chleba na naturalnym zakwasie.

Tym razem przedstawiamy fotografię,
pochodzącą z archiwum rodzinnego
Urszuli Gańczarczyk z domu Markuzel,
udostępnioną za pośrednictwem niezawodnej Alicji Cieślar. Obu Paniom
bardzo dziękujemy za zaangażowanie.
Tym razem będzie to zdjęcie – zagadka.
Bardzo prosimy ustroniaków o pomoc

		

w rozpoznaniu, gdzie zostało wykonane.
Jednocześnie przypominam, iż pracuję
nad wykazem wszystkich ustrońskich
kuźniczych domów mieszkalnych (nawet tych już nieistniejących). Proszę
o wszelkie informacje i wypożyczenie
archiwalnych zdjęć.
Alicja Michałek
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2 września po południu odbył się w amfiteatrze miejskim w Ustroniu koncert Rudiego Schuberta.
Artyście towarzyszyła orkiestra Big Silesian Band. Podczas koncertu można było wysłuchać największych
przebojów Rudiego okraszonych anegdotami i dowcipami.
Fot. MDK „Prażakówka”

SCHODAMI W DÓŁ
9 września kolejny raz downhill opanuje
cały Ustroń i stanie się na chwilę miejscem
święta wszystkich zawodników i fanów tej
wspaniałej rowerowej dyscypliny. Trasa będzie prowadziła przez uzdrowiskową dzielnicę
Zawodzie znaną z dużej ilości sanatoriów
i miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych. Oprócz
samego wyścigu na wszystkich widzów czekać
będzie specjalnie przygotowana Strefa Kibica,
na której każdy będzie mógł znaleźć coś dla
siebie. Z atrakcji przygotowanych przez Fundację Kult spodziewać się można m.in. toru
pumptrack wraz z instruktorem, whip contestu
(konkursu wśród zawodników biorących udział
w zawodach polegającym na jak najmocniejszym wychyleniu roweru w bok, skacząc na
największej ze skoczni zlokalizowanej przy mecie), strefy animacyjno-edukacyjnej dla dzieci,
konkursów z nagrodami, strefy gastronomicznej
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oraz wielu innych atrakcji.
Downhill to dyscyplina, która polega na
jak najszybszym zjeździe ze szczytu góry, do
jej podnóża pokonując po drodze przeszkody
naturalnie występujące w lesie (kamienie, korzenie, muldy) oraz te specjalnie przygotowane
na trasie.
Downhill City Tour to alternatywa dla tej
dyscypliny, gdyż cała konkurencja przeniesiona jest z dzikich górskich zboczy do centrów
miast, gdzie zawodnicy mają do pokonania
schody, bruk, nierówności terenu oraz skocznie
i bandy przygotowane przez organizatorów. To
pierwszy projekt Fundacji Kult, który swoją
premierową edycję miał w czerwcu 2015 roku
w Kłodzku. Od tamtego czasu udało się zrealizować już 7 wydarzeń w różnych miastach Polski
z pełnym sukcesem, w tym już dwukrotnie
w Ustroniu i Cieszynie.

7 września 2017 r.

AUTOWIR
W DESZCZU

(cd. ze str. 1)
Z. Molin stwierdził jednak, że towarzystwo podczas Rajdowego Ustronia jest
bardzo miłe, a do tego wszyscy znają.
- Z Kajtkiem jesteśmy spokrewnieni i
on wyrastał w duchu wyścigów. Gdy spotykaliśmy się z jego tatą, wsłuchiwał się
w nasze gorące relacje z rajdów. Moja
pasja przeszła też na syna, który pomagał
przy organizacji i również wystartował.
Ma smykałkę, ale jest to obecnie tak zaawansowany technologicznie, a co za tym
idzie finansowo sport, że bardzo trudno
zacząć go uprawiać profesjonalnie.
Pozostają zatem takie rajdy jak AutoWir.
Jednak dzisiejsi amatorzy, różnią się od
tych sprzed kilkunastu lat.
- Rywalizacja stoi na coraz wyższym
poziomie i startują w nim samochody
coraz lepiej przystosowane do rajdów. Nie
tak jak kiedyś, że pożyczyło się samochód
od rodziców i jechało w rajdzie.
A skąd pomysł na taki miejski rajd?
- Rajdy pozostały w moim sercu od
lat 80., gdy startowałem i otarłem się
o Mistrzostwa Polski. Nie byłem tu,
w Ustroniu, sam. Rozmawialiśmy w naszym rajdowym towarzystwie, że nic
się nie dzieje i postanowiłem stworzyć,
głównie młodym ludziom, amatorom
możliwość startu. Lepiej, żeby się ścigali
w sposób cywilizowany, niż palili gumy
gdzieś na osiedlach.
Bardzo krótka trasa AutoWiru - biegnąca od mostku na ul. Brody do ronda, przez
parking przy hotelu "Równica" znów do
ronda i na mostek - najeżona była słupkami
i wymagała niezłego kręcenia kierownicą.
- Udział w takim rajdzie może wiele
uświadomić młodemu kierowcy - tłumaczy twórca trasy Z. Molin. - Nietrudno być
mistrzem prostej. Większych umiejętności
wymaga krótka, ale skomplikowana trasa.
Zmierzyło się na niej 51 załóg, w tym 14
w maluchach. Tylko jedna nie ukończyła.
Cieszę się, że i w tym roku udało się
uniknąć wpisowego. Nigdy go nie było
i jestem z tego dumny.
Z. Molinowi marzy się dwudziesty, jubileuszowy AutoWir jako impreza osobna
i całodniowa. Nic prostszego, trzeba zrobić
dwudniowy Rajdowy Ustroń. Kibice pokazali, że przyjdą nawet w najgorszą pogodę. Szkoda tylko, że z powodu deszczu nie
wypadło tak okazale wręczenia Pucharów
Burmistrza Miasta. I to nie był koniec
atrakcji, ale na wieczornych koncertach
finałowych zostali tylko najwytrwalsi.
Tekst i foto: Monika Niemiec

Atrakcyjne nagrody ufundowała firma PHU Darma Auto Części oraz Hurtownia Auto Części Jerzy Łomozik.
WYNIKI: – klasa Markowa (Fiaty 126 p): 1. Dariusz Salecki, 2. Bartłomiej Podżorski i Magdalena Podżorska, 3. Tomasz Łukosz, 4. Wojciech
Filapek, 5. Krzysztof Tomczyk i Joanna Tomczyk, 6. Regina Osuch i Tomasz Łukosz, 7. Patrycja Osuch, 8. Szymon Grochowski, 9. Daniel Opioła
i Dominika Grabowska, 10. Piotr Filapek, 11. Sebastian Gutman, 12. Sebastian Goryczka i Przemysław Hess, 13. Dawid Boroń i Magdalena
Podżorska, 14. Magdalena Podżorska i Ewelina Jaksik. Najszybsza załoga odnotowała łączny czas po dwóch przejazdach – 02:02,3, a najwolniesza
– 02:52,5. – klasa Reszta Świata: 1. Krzysztof Szturc i Monika Balcar (Peugeot 206), 2. Leszek Gluza i Seweryn Gluza (Honda Civic), 3. Krystian Kurowski i Marzena Kurowska (Renault Clio), 4. Jarosław Walek (Seat Ibiza), 4. Michał Gromek (Honda Civic), 6. Michał Kociołek i Kamil
Satława (Fiat Seicento), 7. Wiesław Martynek (Peugeot 206), 8. Przemysław Kasza i Dawid Kopiasz (Honda Civic), 9. Przemysław Siejk i Piotr
Chmiel (Cinquecento), 10. Robert Augustyn i Łukasz Błażowski (Peugeot 206), 11. Paweł Molin i Ewelina Kozieł (Peugeot 206), 12. Adam Bujok
i Krzysztof Szturc (Peugeot 206), 13. Łukasz Sternal (Citroen C2 VTS), 14. Szymon Granek i Andrzej Kędzierski (Daewoo Lanos), 15. Andrzej
Dobosz i Michał Brachaczek (Volkswagen Polo GTI). Najlepszy czas w tej kategorii – 01:43,4, a najgorszy – 02:36,0.
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CO NAS CZEKA

www.ustron.pl

9. 09
9.00
Downhill City Tour, Zawodzie
9. 09
14.00 Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
		boisko w Nierodzimiu
9. 09
15.00 Warsztaty rzemiosła dla dzieci i dorosłych, SP-5
		
w Lipowcu
9.09
16.00 Spotkanie z Jerzym Wałgą – ostatnim ruszni		
karzem Europy, Muzeum Marii Skalickiej
9.09
16.00 Mecz piłki nożnej GKS Dąb Gaszowice - KS
		
Kuźnia Ustroń
10.09 16.00 Mecz piłki nożnej LKS Błyskawica Kończyce
		
Wielkie II - KS Nierodzim Ustroń
14.09 17.00 Prelekcja Justyna Kołka pt. „Grzyby jadal		
ne, chronione i ciekawe. Profilaktyka zatruć
		
grzybami”, Izba Historyczno-Przyrodnicza
		
Nadleśnictwa Ustroń
15.09 19.00 One Word Jazztival, Ustroń 2017, amfiteatr

Uwiecznię twój historyczny...

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.

Fot. M. Niemiec
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń ul.
Rynek 3 (33) 444-60-40.
Kompleksowe remonty mieszkań
i domów. 690-652-685.
Sprzedam Golfa 3 1997 automatic. 503-815-971.
Malowanie dachów. 505-168217.
Emerytka poszukuje taniego
pokoju do wynajęcia lub pokoju
z kuchnią. 530-993-585.

Bagażówka - przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.

OPIEKA I PIELĘGNACJA DLA
SENIORÓW ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w miejscu zamieszkania. 607-224-972.

Drewno kominkowe.(33)85447-10.

Pokój umeblowany blisko centrum do wynajęcia. 505-201-564.

10 lat temu
JAK NIE POMYLIĆ TRASY
- Trasa jest bardzo dobra, choć ja specjalizuję się w biegach anglosaskich, a więc podbieg i zbieg. Tutaj, ponieważ byłem pierwszy
raz, a bieg odbywa się szlakiem turystycznym, czasem zastanawiałem się jak biec, by nie pomylić trasy. Mimo wszystko wygrałem.

* * *

NARODOWE PRZYWARY
Z rozmowy z posłem Janem Szwarcem: Ale rządy u nas
wytrzymują dwa lata. To niestety świadczy o tym, że do władzy
dobierają się ludzie nie mający odpowiedzialności za państwo,
za naród, a nawet za swoje środowisko. Może to nasze przywary
narodowe. Niestety dla wielu polityków celem jest stanowisko. A
co będzie dalej? Niech się martwią inni. Moim zdaniem na dzień
dzisiejszy powinno się powołać rząd fachowców i pracować nad
wieloma istotnymi sprawami dla tego państwa. Niestety zachowanie tego rządu jest szokujące.

* * *

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Mieszkańców Ustronia oczywiście najbardziej interesuje to,
w jakim stopniu i w jaki sposób będą mogli korzystać z nowego
Zakładu Rehabilitacji. Generalnie wygląda to tak, że będą mogli
korzystać wyłącznie jako pacjenci szpitala. Chodzi o to, że szpital musi przede wszystkim myśleć o swoich finansach. Ponadto
dyrekcja szpitala stwierdza, że medycznie bardziej zasadne jest
przyjmowanie pacjentów na leczenie szpitalne niż ambulatoryjne.

* * *

HONOROWY OBYWATEL
Jednogłośnie nadano tytuł honorowego obywatela Ustronia prof.
Danielowi Kadłubcowi. Z prośbą o nadanie tytułu D. Kadłubcowi
wystąpiła dyrektor Muzeum Ustrońskiego Lidia Szkaradnik.
Wybrała: (ed)

DYŻURY APTEK

...skok przez płot.
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Fot. M. Niemiec

7-8.09			 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
9-10.09		 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 		tel. 856-11-93
11-12.09 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		tel. 855-10-14
13-14.09 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
15-16.09 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			tel. 854-24-59
17-18.09 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.
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LIST DO REDAKCJI
SŁUP REKLAMOWY
JAKO PROTOTYP I ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY

W związku z opublikowaniem w poprzednim numerze GU
bardzo uproszczonej listy wniosków zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, chciałabym przybliżyć
mieszkańcom Ustronia Dolnego złożony przeze mnie projekt
słupa reklamowego, mający zapobiegać chaosowi wizualnemu
w naszej miejskiej przestrzeni.
Słup ten składa się z sześciu dwustronnych, oszklonych
i podświetlanych tablic, na stałe zamocowanych promieniście
do stalowego słupa, zakotwionego w betonowym fundamencie. Mieści się on pod parasolowatym dachem, pokrytym
bitumicznym gontem. Konstrukcja - stal nierdzewna. Teren
wokół słupa reklamowego będzie utwardzony kostką brukową.
Na sześciu tablicach, o łącznej powierzchni 6 m2, w sposób
uporządkowany, będzie można umieścić mapę miasta, ogłoszenia, reklamy firm a także ogłaszać wiadomości kulturalne,
handlowe i inne.
Halina Rakowska-Dzierżewicz

projekt:
Halina
Rakowska-Dzierżewicz

Nie taki dawny Ustroń.

Fot. W. Suchta

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) popularny grzyb jadalny, 8) podobno
czyni złodzieja, 9) gatunek owcy, 10) decyzja na „nie”,
12) serialowe imię, 14) dawniej: chętka na coś pysznego
(wspak), 15) turystyczna gmina nadmorska, 16) leśny
duszek, 19) z ponurą miną, 22) stan w USA, 23) obóz
jeniecki dla oficerów, 24) Indian z Ameryki Południowej.
PIONOWO: 2) kwiecień gwarowo, 3) uzależniona od
leków, 4) największy wynalazek człowieka, 5) toksyczny
pierwiastek, 6) wyjątkowe zdarzenia, 7) za porwanego, 11) zwolennik demokracji, 13) zastąpiły bileterki
w kasach, 17) spór-kłótnia, 18) mostek na pokład statku,
20) koleżanka Bolka i Lolka, 21) rodzinna opowieść.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 15 września.
		
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 34

BIEGALI PARAMI
NAGRODĘ W WYS. 50 zł otrzymuje: Łucja Chwastek
z Ustronia, ul. Wantuły. Zapraszamy do redakcji.
KSIĄŻKI DLA KRZYŻÓWKOWICZÓW - o tematyce wojskowej ufundowane przez Tadeusza Dytkę, twórcę Military Festival.
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dzieci. W wielu miastach takie sportowe
przedszkola funkcjonują już od kilku lat,
dlatego ustroński klub również chce wyjść
na przeciw potrzebom mieszkańców, bo
w tej kwestii jesteśmy trochę do tyłu.
- Zapraszam serdecznie przedszkolaki na nasze zajęcia. Wprowadzimy je
w świat gier i zabaw, i pomożemy spalić
nieco energii, której takim kilkulatkom
nie brakuje.
W KS Kuźnia trenuje kilka grup dzieci
i młodzieży, i każdy może się zapisać.
Także dziewczyny, chociaż przepisy dopuszczają ich start w rozgrywkach do 15
roku życia. Szczegóły na temat zapisów
podamy w następnym numerze.
Monika Niemiec

19 sierpnia juniorzy Kuźni rozpoczęli swoje rozgrywki w Lidze Wojewódzkiej Juniorów (II
liga - grupa III / Bielsko-Biała). Mają na swoim koncie dwa wygrane mecze i jeden przegrany. W tabeli zajmują 5. miejsce.
Fot. Kuźnia Ustroń

PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLE
W Kuźni Ustroń również rozpoczął się rok szkolny, a raczej treningowy we wszystkich grupach wiekowych. Ale po raz pierwszy zaczął się też rok przedszkolny, bo
od września rusza Piłkarskie Przedszkole.

- To propozycja dla dzieci od 3 do 6
lat, chłopców, ale i dziewczynek - mówi
trener KS Kuźnia Mateusz Żebrowski.
- Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy, od godz. 16
do 17, a głównym trenerem jest Adrian
Sikora. Podkreślam, że chodzi tu o zajęcia
sportowe, a nie regularny trening. Mają
one formę zabaw ruchowych, ogólnorozwojowych z podstawami gry w piłkę,

a wszystko pod hasłem "Poznawaj nowy
świat w duchu rywalizacji fair play".
Dzieciaki mają się ruszać, ale i uczyć
gry w zespole, koleżeństwa, zasad fair
play. Wszystko w małych, maksymalnie
15-osobowych grupach pod okiem dwóch
doświadczonych trenerów.
Jak tłumaczy trener Żebrowski, jest
to odpowiedź na duże zainteresowanie
zajęciami sportowymi dla najmłodszych

PIERWSZY REMIS
KP Unia Racibórz - KS Kuźnia Ustroń - 2:2
Piłkarze Kuźni Ustroń pojechali do Raciborza z chęcią wygrania i podniesienia
się po ubiegłotygodniowej porażce ze
Spójnią Landek. Od pierwszego gwizdka
sędziego podopieczni trenera Mateusza
Żebrowskiego osiągnęli przewagę i groźnie atakowali bramkę miejscowej Unii.
Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Kuźni, po tym jak w 26 minucie
Maksymilian Wojtasik pokonał bramkarza
gospodarzy. Dla zawodnika, który do
Kuźni przyszedł przed rozpoczęciem tego
sezonu, nie był to jednak ostatni gol w tym
spotkaniu. W 63 minucie Wojtasik wpisał
się na listę strzelców po raz drugi. Od
tego momentu do odrabiania strat ruszyła
miejscowa Unia. Na efekty nie trzeba było
długo czekać. W 63 minucie bramkarza

Kuźni pokonał Bartosz Remień, a w 85
minucie Marcin Mizia.
Piłkarze Kuźni dopiero pierwszy raz
w tym sezonie zmuszeni byli podzielić
się punktami ze swymi przeciwnikami.
W przyszłym tygodniu ich rywalem będzie GKS Dąb Gaszowice, czyli inny
beniaminek IV ligi. Drużyna z Gaszowic
jest jedynym zespołem, który nie odniósł
jeszcze porażki. W czterech dotychczasowych spotkaniach zanotowali oni dwa
zwycięstwa i dwa remisy, dzięki czemu
zajmują trzecią pozycję w ligowej tabeli.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Patryk
Kierlin - Damian Madzia, Michał Pszczółka, Konrad Pala, Bartosz Iskrzycki, Mateusz Zaczek (od 46 minuty Ariel Moskała),
Tomasz Czyż, Szymon Chmiel (od 46

minuty Arkadiusz Trybulec), Konrad
Kuder, Michał Pietraczyk (od 88 minuty
Krystian Strach), Maksymilian Wojtasik.
Arkadiusz Czapek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

9
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
1
1

10:6
7:4
10:7
9:6
7:5
5:3
10:9
7:6
6:7
3:4
7:7
6:5
6:7
7:11
10:16
4:11
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