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ZA PIĘKNY WIENIEC,
ZA DORODNY BOCHEN CHLEBA
W tym roku Ustrońskie Dożynki ponownie zachwyciły mieszkańców miasta, turystów,
wczasowiczów. Święto plonów to nie lada wydarzenie, a w naszym mieście corocznie obchodzi się ten dzień w wyjątkowy sposób. To moment w którym po ciężkiej
pracy przychodzi chwila na zabawę, radość i wdzięczność za udane żniwa. I w tym
roku obchody tradycyjnie rozpoczął dożynkowy korowód, który o 14 wyruszył spod
bramy Kuźni Ustroń.
(cd. na str. 4)

pełna lista projektów do
Budżetu Obywatelskiego
2020, Międzynarodowa
Wystawa Produktów Regionalnych, uroczystości
15 sierpnia, wspomnienie
o Michale Kamińskim, romantycznie parami, Hajda
na grzyby do lasa, Źródła
inaczej, szachy...

1 września rusza głosowanie na projekty
zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustroń na
2020 rok. Decyzja, który projekt będzie
realizowany w następnym roku, należy tylko i wyłącznie do mieszkańców.
Budżet Obywatelski to 360 tys. zł do
podziału pomiędzy 9 osiedli, w związku z czym na jedno przypada 40 tys.
zł. Niektóre projekty opiewają na całą
sumę, inne na mniejsze kwoty. W tym
drugim przypadku, gdy w głosowaniu
wygra wniosek np. za 12 tys. zł, realizowany będzie również ten, który zajął 2.
miejsce, ewentualnie 3. miejsce aż do
wyczerpania środków na dane osiedle.
Na Poniwcu nie będzie głosowania, bo
jest jedna propozycja. Informacje na
temat sposobu głosowania zamieścimy
w następnej gazecie. Potrwa ono do 15
września. Pełna lista projektów na str. 7.

KUŹNIA
LIDEREM!
IV Liga Śląska
KS Kuźnia Ustroń LKS Polonia Łaziska Górne 5:1
17 sierpnia piłkarze Kuźni, po raz
pierwszy w tym, sezonie mieli możliwość
i przyjemność zaprezentowania się przed
swoimi kibicami w meczu rozgrywanym
w Ustroniu. Ich rywalem w drugiej kolejce była Polonia Łaziska Górne, która po
pierwszej serii spotkań zajmowała pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Pierwsza
bramka w tym spotkaniu padła w 20. min.,
(cd. na str. 16)
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WARSZTATY W STYLU „EKO”
Muzeum Marii Skalickiej organizuje warsztaty dla dzieci
i młodzieży od 20 do 23 sierpnia (wtorek-piątek) w godz. 10.0013.00. W programie po raz pierwszy rzeźba w gipsie i ozdabianie
ekologicznych bawełnianych toreb zakupowych pastelami do tkanin. Po zaprasowaniu na tkaninie powstanie trwały wzór. Każdy
uczestnik zajęć będzie mógł zabrać do domu swoje prace; figurki
i torbę. Koszt: 20 zł/os. Materiały i drobny, zdrowy poczęstunek
w cenie! Zapisy pod nr tel.: 883 594 533. Ilość miejsc ograniczona!

* * *

AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI
- RUSZA KOLEJNA EDYCJA
Jurorzy przy pracy.

Fot. M. Niemiec

MUSIELI ODMAWIAĆ
Gdy 17 sierpnia zegar na ratuszu wybijał godz. 15, jurorzy: Elżbieta Pruszkowska ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
– Powiatowy Zespół w Cieszynie, Barbara Niemczyk – naczelnik
Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń
i Andrzej Nowiński – prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Ustronia wyczytywali nazwiska wystawców i prosili ich przedstawicieli na scenę. Zrobiło się tłoczno, bo w 3. Międzynarodowej
Wystawie Produktów Regionalnych wzięło udział 67 podmiotów.

Jurorzy obejrzeli wszystkie stoiska, wypytywali o technologię
produkcji, wykorzystywane materiały, składniki, stosowane
receptury i… smakowali. Pracowali intensywnie od godz. 10 i z
każdym odwiedzanym stoiskiem mieli większy dylemat. Podkreślając wysoką jakość produktów, zaznaczali, że w przyszłym roku
(nikt nie miał wątpliwości, że ciesząca się tak dużym zainteresowaniem wystawa będzie kontynuowana) wprowadzone zostaną
kategorie, gdyż trudno jest porównywać miody z wędlinami czy
zabawki z malarstwem.
– Wystawa z każdym rokiem się rozwija. Przy organizacji 3.
edycji musieliśmy niestety odmawiać chętnym do wzięcia w niej
udziału, jeszcze trudniej było się tu dostać, więc mogę zapewnić,
że zakwalifikowaliśmy najlepszych z najlepszych. Wymyśliliśmy
już, jak rozstawić stoiska, żeby zmieściło się około 80 wystawców
i tylu mamy nadzieję przyjąć za rok. Muszę przyznać, że wybór
zwycięzców był niezwykle trudny, bo ocenialiśmy produkty perfekcyjnie wykonane, przy zastosowaniu starych receptur, piękne
i bardzo smaczne – najwyższy poziom.
Zwróciłam uwagę, że wśród wytwórców tych tradycyjnych
(cd. na str. 12)
produktów jest bardzo dużo młodych ludzi.

to i owo
z

okolicy

Uczestnicy Szkoły Języka,
Literatury i Kultury Polskiej,
która podczas wakacji funkcjonuje w Cieszynie, tradycyjnie
pisali dyktando. Poradzili sobie
nieźle z gramatycznymi i ortograficznymi pułapkami. Cudzoziemskim Mistrzem Języka
Polskiego została Krystyna
Harvat z Ukrainy, I wicemistrzem Marta Muhič że Słowenii, II wicemistrzami – Mariana
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Rawluk z Ukrainy i Mihaela
Olujić z Chorwacji. Zajęcia
z udziałem ponad 200 osób
potrwają do końca wakacji.

* * *

Cieszyn zamienił się na
działki ze Skarbem Państwa,
co umożliwi rozpoczęcie budowy nowej siedziby Komendy
Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie.
Obiekty powstaną w Boguszowicach.

* * *

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Strumieniu pozyskał 18,5 tys. zł dofinansowania z przeznaczeniem
na realizację programu usług
opiekuńczych, świadczonych
na rzecz potrzebujących ta-

Po wakacyjnej przerwie czas na wznowienie rozgrywek ALS. Ile
będzie zespołów i według jakiego regulaminu odbywać się będą spotkania ustalone zostanie na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie
się 23 sierpnia (piątek) o godz. 17 w Dolce Vita – Hotel i Restauracja
w Lipowcu. Organizatorzy serdecznie zapraszają na spotkanie wszystkich pasjonatów siatkówki.

* * *

AKCJA KRWIODAWSTWA,
SŁODYCZE I WAMPIRIADA
Po raz kolejny na ustrońskim rynku pojawi się autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, by ułatwić nam spełnienie dobrego uczynku. Wystarczy
przyjść i oddać się w ręce specjalistów. Oddawanie krwi nie boli,
a można się sporo dowiedzieć na temat swojego zdrowia. Organizatorzy – RCKiK i Miasto Ustroń zapraszają osoby w wieku
18 – 65 lat do udziału w akcji krwiodawstwa, które odbędzie się
na ustrońskim Rynku w dniu 26 sierpnia (poniedziałek) w godz.
9.00-16.00. Podczas akcji na wszystkich krwiodawców czeka
słodka niespodzianka w Cukierni „Delicje”. Odbędzie się akcja
promocyjna dzielenia się krwią w ramach WAMPIRIADY. Rynek
opanują szczudlarze i animatorzy w strojach wampirycznych.

* * *

SPOTKANIA PRZYRODA I MY
Stowarzyszenie Lipowiec zaprasza na spotkania warsztatowe realizowane w ramach projektu PRZYRODA I MY sfinansowane ze
środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce, a który na terenie naszego powiatu koordynowany jest
przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
Spotkanie odbędzie się 22 sierpnia w Ustroniu Nierodzimiu,
ul. Józefa Kreta 17, Ośrodek Wychowawczo- Rehabilitacyjny
Święta Rodzina (Caritas). Wstęp wolny.
kiego wsparcia mieszkańców
gminy. Pieniądze pochodzą
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

udostępnieniu do zwiedzania
wieży ostatecznej obrony. Nie
brakuje chętnych do podziwiania panoramy miasta z tarasu
Wieży Piastowskiej.

Wśród upraw przeważają
na Śląsku Cieszyńskim zboża,
buraki pastewne, ziemniaki
i buraki cukrowe. Sporo sieje
się rzepaku.

W powiecie cieszyńskim
rozpoczął się dożynkowy serial. Po pięknym świętowaniu
plonów w Ustroniu, kolejne
imprezy w ten weekend odbędą
się w Brennej, Goleszowie,
Hażlachu i Zebrzydowicach.
Powiatowe dożynki zaplanowano na pierwszą niedzielę
września w Chybiu.

* * *
* * *

Na szczycie Wzgórza Zamkowego w Cieszynie w 1916
roku, a więc ponad wiek temu,
zostały wzniesione sztuczne
ruiny. W dolnej części wykorzystano pozostałości baszty
północnej. Ruiny cały czas
stanowią turystyczną atrakcję, zwłaszcza po „odkopaniu" książęcej piekarni oraz

* * *

* * *

Wyremontowano 1 km ulicy
Wyzwolenia w Chybiu. Inwestorem był powiat cieszyński,
a gmina dołożyła 100 tys. zł ze
swojego budżetu.
(nik)
22 sierpnia 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA
ZEBRANIE MIESZKANCÓW HERMANIC
Zarząd Osiedla Ustroń Hermanice zaprasza mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbędzie się 3 września w budynku przy
stawach rybnych przy ul. Sportowej 31 w Ustroniu o godz. 18.00.
Dyżury Zarządu Osiedla odbywają się w każdy pierwszy wtorek
miesiąca o godz. 18.00 w tym samym miejscu.

* * *

NARODOWE CZYTANIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
zaprasza na Narodowe Czytanie 2019. W programie wspólne
czytanie noweli Bruno Schulza, prelekcja Dariusza Gierdala
„Bruno Schulz dla dorosłych. Rozważania o twórczości graficznej
artysty”, Krzysztof Durlow – recital skrzypcowy. Spotkanie odbędzie się 6 września (piątek) o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki.

* * *

ZAKOŃCZENIE WAKACJI 2019
31 sierpnia na Małej Czantorii ostatnia odsłona plenerowego
kina i film „Forest Gump” (godz. 21), a na Czantorii Wielkiej
impreza w hawajskim stylu (godz. 11). 1 września na rynku
popularne wydarzenie „Rajdowy Ustroń” (godz. 13.00), a przy
górnej stacji Kolei Linowej Czantoria koncert Estrady Regionalnej „Równica” (godz. 12).

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Krystyna Bujok		
Maria Czapka 			

lat 69
lat 85

ul. Limbowa
ul. Katowicka

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00

Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
		
991
		
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
		
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

ZAPISY DO OGNISKA MUZYCZNEGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje,
że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2019/2020
odbywają się nadal od 1 czerwca br. telefonicznie u kierownika
Ogniska Muzycznego (nr tel. kom.: 501 057 750). Oferujemy naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach,
keyboardzie, flecie poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej,
klarnecie, akordeonie oraz w klasie śpiewu rozrywkowego – dla
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, a także zajęcia
w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym
dla dzieci w wieku 3-5 lat. Nauka trwa 6 lat w ognisku I stopnia
i 3 lata w ognisku II stopnia.
Czesne za lekcje płatne jest przez 10 miesięcy, tj. od września
do czerwca i w zależności od wybranej oferty wynosi od 75 do
180 zł miesięcznie.
TKA zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
najniższe ceny spośród placówek o podobnym charakterze, komfortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu.
Zapraszamy również na profil na facebooku i stronę internetową
www.tka.vot.pl
Zarząd TKA

33/2019/1/N

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
MIASTA USTROŃ 2019 - ZGŁOSZENIA

Panu Mirosławowi Noszka

wyrazy szczerego współczucia z powodu
śmierci matki

śp. Heleny

Noszka

składają
burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta
33/2019/2/N

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

śp. Michała

Kamińskiego

rodzinie,
delegacjom, przyjaciołom, sąsiadom, kolegom z pracy
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa

córka z rodziną

33/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Burmistrz Miasta Ustroń, informuje, że do 6 września 2019 r.
można zgłaszać kandydatów do lauru „Srebrnej Cieszynianki
Miasta Ustroń 2019”. Prawo do zgłaszania kandydatów ww.
wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie miasta stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom kultury, radom
osiedli i Burmistrzowi Miasta Ustroń.
We wniosku należy wykazać szczególne zasługi kandydata
na rzecz społeczności, działalności kulturalnej naszego miasta.
Zachęcamy do docenienia osób, które wniosły innowacyjność,
pozytywne wartości warte naśladowania przez innych.
Uzupełniony wniosek należy złożyć w terminie nie przekraczającym 6 września 2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta
Ustroń.
Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Laurów Ziemi Cieszyńskiej oraz dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń,
tel. 33 857 93 28, e-mail: promocja@ustron.pl.
33/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
33/2019/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

22 sierpnia 2019 r.
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ZA PIĘKNY WIENIEC,
ZA DORODNY
(cd. ze str.
1)
BOCHEN
CHLEBA
(cd. ze str. 1)

Głównymi ulicami miasta szedł kolorowy orszak, który poprowadziła Orkiestra
Dęta KWK Pniówek pod batutą Józefa
Klimurczyka. W ślad za nią maszerował
odświętny chochoł i Ustroniaczki, a za
nimi oczywiście dzieci, młodzież oraz
dorośli w ludowych strojach. Pasjonaci
z miejscowych stadnin dosiadali równie
eleganckich koni, a dwie kasztanki prowadziły tradycyjnie ustrojoną bryczkę
w której jechali Gazdowie. W korowodzie
szły też estrady ludowe Czantoria i Równica oraz chóry miejskie. Turkot traktorów,

odgłosy ptaków drapieżnych z Parku
Leśnych Niespodzianek, beczenie owiec,
a nawet dźwięk piły mechanicznej i wycie
syren strażackich dobiegały uszu licznie
przybyłej widowni. Salwy gromkiego
śmiechu wzbudzały scenki, które tradycyjnie już pokazywały nieograniczoną
wyobraźnię i poczucie humoru ich autorów. Byli pszczelarze, hodowcy królików,
gołębiarze i mleczarze. Rzucano cukierkami, częstowano chlebem ze smalcem
lub serem oraz wafelkami z miodem. Jeśli
ktoś miał tego dnia więcej szczęścia to załapał się na kolejkę bimbru, a kto miał go
mniej, ten dostał kapustą w czoło. Strażacy
z okolicznych remiz hojnie chłodzili wodą
z wozów strażackich. Orszak zamykał
Święty Mikołaj i dwa Diabły na widok
których niektórzy młodsi obserwatorzy
uciekali... nawet w przydrożne zarośla!
Gwizdy, okrzyki i gromkie brawa dowodziły, że parada i w tym roku udała się
znakomicie i wzbudziła pozytywne reakcje wśród widzów, a po przejściu korowodu wszyscy tłumnie ruszyli do amfiteatru
aby tam dalej bawić się i świętować ten
wyjątkowy dzień. W Parku Zdrojowym
czekały już nie lada atrakcje. W tym roku
po raz pierwszy pojawiło się wesołe miasteczko, które cieszyło najmłodszych. Dla
dorosłych przygotowano stoiska z piwem,
miodunką i innymi smacznymi trunka(cd. na str. 8)
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Pod pomnikiem nie zabrakło uczniów ustrońskich szkół.

Fot. M. Niemiec

DUMA I WDZIĘCZNOŚĆ

w wieku 12 lat walczył na warszawskiej
Pradze w oddziale Stanisława Sękowskiego.
Nie zapominajmy także, że jutro, 16
sierpnia mija 100 lat od wybuchu pierwszego z trzech Powstań Śląskich.
Dzięki bohaterskiej postawie naszych
rodaków, my współcześnie żyjący możemy
cieszyć się dziś wolnością, nie musimy
martwić się o los naszych bliskich, o ich
bezpieczeństwo i życie.
Jest to więc odpowiedni moment, aby
w szczególnie uroczysty sposób podziękować oraz złożyć wyrazy uznania i szacunku
wszystkim tym, którzy służyli bądź służą
ojczyźnie pod sztandarami Rzeczpospolitej
w kraju oraz za granicą. Natomiast mieszkańcom i gościom naszego miasta życzę,
aby ten dzień był dla nas wszystkich okazją
do manifestowania swej dumy i wdzięczności dla wszystkich żołnierzy, którzy oddali,
bądź narażali swe życie, aby bronić wolności polskich obywateli. Pamiętajmy o nich!
Cytując Zbigniewa Herberta: „Naród, który
traci pamięć, traci sumienie.”

Mieszkańcy Ustronia i turyści 15 sierpnia uroczyście obchodzili święto Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i 99.
rocznicę Bitwy Warszawskiej. Po mszy św. przemaszerowali pod Pomnik Pamięci Narodowej przy rynku, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna.

Fragmentem wiersza Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego rozpoczęła Urszula Broda-Gawełek, inspektor ds. kultury Wydziału
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń, prowadząca uroczystość.
Przemówienie wygłosiła wiceburmistrz
Ustronia Dorota Fijak, która powiedziała:
– Dzień 15 sierpnia, święto Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest
na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, stoczonej
w czasie wojny polsko-bolszewickiej w
1920 roku. Armia Polska dowodzona przez
Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosła
zwycięstwo nad wojskami bolszewickimi,

chroniąc niedawno odzyskaną niepodległość.
Zaledwie dwa tygodnie temu, 1 sierpnia
o godzinie 17.00 przy dźwiękach syren
wspominaliśmy również heroiczny zryw
powstańców warszawskich, który pozostał
do dziś w naszej pamięci jako przykład
ofiarności, uporu i bohaterstwa w walce o
wolność, wartość wyższą niż życie ludzkie
i korzyści materialne. W walkach powstańczych, oprócz żołnierzy i cywilów, brało
udział około 600 dzieci, a jednym z nich
był mieszkający w Ustroniu pan Stanisław
Adamczyk, żołnierz Armii Krajowej, który

W uroczystym kondukcie księża, władze samorządowe i poczty sztandarowe. Fot. L. Szkaradnik

Dobre słowo i złych czyni dobrymi
Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego corocznie rozpoczynają się okolicznościową mszą św. w kościele pw. św. Klemensa. Przedstawiciele władz samorządowych,
służb mundurowych i poczty sztandarowe
weszły jako uroczysty kondukt do wypełnionej wiernymi świątyni, po czym pro22 sierpnia 2019 r.

boszcz parafii ks. Wiesław Bajger powitał
oficjalnych gości, w tym zastępcę burmistrza
Dorotę Fijak z mężem, przewodniczącego Rady Miasta Marcina Janika, radnych
miejskich i powiatowych, przedstawicieli
służb mundurowych i poczty sztandarowe
(cd. na str. 6)

		

Urszula Broda-Gawełek i wiceburmistrz
Dorota Fijak.
Fot. M.Niemiec

Zebrani zaśpiewali cztery zwrotki hymnu
Polski. Zadanie ułatwił im solista Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej Maksymilian Deja, a akompaniowała orkiestra
dęta z Jastrzębia Zdroju pod dyrekcją Sylwestra Skrzyszewskiego.
Najpierw kwiaty złożyli przedstawiciele
samorządu: delegacja z przewodniczącym Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisławem Kubicjusem, członkiem Zarządu
Powiatu, radnym Stanisławem Maliną
i radną powiatową Anną Suchanek oraz
wiceburmistrz Fijak z przewodniczącym
Rady Miasta Ustroń Marcinem Janikiem
i radnym Ustronia Pawłem Sztefkiem,
a następnie przedstawiciel duchowieństwa,
reprezentanci kombatantów, straży granicznej, policji, córka wspomnianego Stanisława Adamczyka, delegacja OSP Lipowiec,
której strażacy pełnili wartę honorową przy
pomniku, delegacja pracowników Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im.
gen. J. Ziętka, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
KIubu Radnych RM Ustroń „Ustroniacy”,
Miejskiego Domu Spokojnej Starości oraz
szkół podstawowych. Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Roty”.
(mn)
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Dobre słowo i złych czyni dobrymi
(cd. ze str. 5)

oraz wiernych, podkreślając, że 15 sierpnia gromadzą wiernych
uroczystości: Wniebowzięcia Marii Panny, ale także Święto Wojska
Polskiego i rocznica bitwy warszawskiej.
Słowo Boże wygłosił ojciec Adam Langhammer rodem z Ustronia, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego
w Bolesławcu, który powiedział m.in.: Chciałbym pochylić się nad
słowami Ewangelii św. Łukasza. Opisywane dziś wydarzenia poprzedziła rozmowa Maryi z archaniołem Gabrielem, który zwiastował
jej to, iż będzie matką Bożego Syna. I jednocześnie dowiedziała
się wtedy Maryja, że jej krewna Elżbieta jest w ciąży. Jak czytamy,
Maryja z pośpiechem wyruszyła do swojej krewnej. I jesteśmy
świadkami rozmowy tych dwóch świętych kobiet. Maryja przychodzi i pozdrawia Elżbietę. Życzy jej Bożego błogosławieństwa, jej
słowa są pełne dobroci, łagodności, miłości, co sprawia, że kiedy
Elżbieta słyszy to pozdrowienie, napełnia ją Duch Święty. Słowa
Maryi sprawiają, że Elżbieta w odpowiedzi mówi Maryi, iż ta jest
błogosławiona, wybrana, szczęśliwa, że jest pełna łaski. Jesteśmy
świadkami dialogu przepełnionego miłością, wzajemnym szacunkiem, a w tym wszystkim obecny jest Bóg. A teraz przeskoczmy dwa
tysiące lat z kawałkiem i spójrzmy na Polskę roku 2019. Spójrzmy
z zewnątrz, jak ktoś, kto obserwuje pewne zjawiska. I co widzimy?
A no widzimy to, co jakiś dziennikarz nazwał „Polską dwóch wzajemnie zwalczających się plemion”. Chociaż 90 procent mieszkańców mówi o sobie, że jest wierzącymi. Widzimy tych z lewa i z prawa,
tych z PiS-u i z PO. Widzimy Polskę dwóch plemion wzajemnie się
okładających, wzajemnie się obrażających, walczących ze sobą,
a jednocześnie ponad 90 procent mówi o sobie, że są wierzącymi,
że są katolikami. Coś tu jest nie tak. Mamy walczących ze sobą,
jak dzikie plemiona Polaków, którzy mówią, że wierzą. To znaczy,
że i w jednym i drugim plemieniu są ci wierzący, a jednocześnie
nie ma dialogu, nie ma porozumienia. Dlaczego? Żył w IV w. św.
Makary Egipski, pustelnik i mędrzec, a jego myśli mogą do dzisiaj
być inspiracją i odpowiedzieć na pytanie: Jak mamy postępować?
Opowiadano, że kiedyś szedł z udziałem swojego ucznia, któremu
polecił iść przodem i ten zobaczył pogańskiego kapłana i zapytał:
Hej, hej szatanie dokąd tak pędzisz? A ten kapłan zawrócił z drogi
i pobił go zostawiając półżywego, a potem wziął swój kij i pobiegł
dalej. Wkrótce potem spotkał go Makary i rzekł mu: Powodzenia.
Ten zdumiał się i odrzekł: Co we mnie widzisz dobrego, że mnie
pozdrawiasz? Starzec odrzekł: Widzę cię utrudzonego, a zapewne
daremnie się trudzisz. Na co uzyskał odpowiedź: A mną wstrząsnęło

TRZY KROPKI I PRZECINEK

Na zakończenie cyklu „Popołudnie
Muzyczne na Rynku” organizowanego
w miesiącach wakacyjnych przez MDK
„Prażakówka” w niedzielę 11 sierpnia
wystąpiły znakomite wokalistki Justyna
Cieślik, Karolina Kidoń i Bogusława
Kowalczyk, czyli Kropki 3 oraz Tomasz
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twoje pozdrowienie i zrozumiałem, że ty należysz do Boga. Przedtem
spotkałem innego mnicha, złego, który mnie zelżył i którego pobiłem
na śmierć. Starzec zrozumiał, że chodziło o jego ucznia. Kapłan
uchwycił się jego stóp i mówił: Nie puszczę cię, póki nie zgodzisz
się zrobić ze mnie mnicha. I poszli razem do miejsca, gdzie leżał
tamten pobity i zanieśli go razem do kościoła. A wszyscy zdumiewali
się postępowaniem kapłana i zrobili go mnichem, a wielu pogan
z jego grona zostało chrześcijanami. Makary powiedział, że złe
słowo i dobrego złym czyni, a dobre słowo i złych czyni dobrymi.
Ale by to było możliwe, by taka zmiana we wzajemnych relacjach
nastąpiła trzeba spojrzeć w siebie, trzeba dokonać właściwej oceny
samego siebie. Inny pustelnik Ewagriusz z Pontu, żyjący też w IV
wieku, stwierdził, że jest osiem demonów, namiętności, które potrafią
zniszczyć człowieka. Kościół według jego myśli wypracował katalog
siedmiu grzechów głównych. Te osiem demonów to: obżarstwo,
chciwość, nieczystość, smutek, gniew, lenistwo, próżność i pycha.
Każdy z tych demonów może pojawić się u człowieka, jeden będzie
na nie bardziej podatny, drugi mniej, bo jest to związane z indywidualnością każdego. A jeden z tych demonów jest szczególnie
istotny w kontekście tej naszej dzisiejszej refleksji - to demon gniewu.
W sercu człowieka rośnie nienawiść do świata, do ludzi i do Boga.
Człowiek staje się podobny do bestii. Jest krytykancki, nieufny, zawzięty, oczernia innych. A ponieważ jest przekonany o nieomylności
własnych poglądów, rośnie w pysze i uważa, że to on ma rację,
a jednocześnie nie może zrealizować tej własnej wizji świata. Popada
we frustrację, a to prowadzi do gniewu. Byłe jakie wydarzenie jest
w stanie doprowadzić go do gniewu. Traci rozróżnienie pomiędzy
tym, co jest prawdziwe, a tym, co jest jego wyobrażeniem. Człowiek
opanowany gniewem przypomina sobie urazy sprzed kilkudziesięciu
lat, drobne wydarzenia, które mogą być przyczyną sporu. Tak działa
demon gniewu, który niszczy porozumienie między ludźmi. Człowiek
musi więc robić rachunek sumienia i budzić w sobie miłość do
bliźniego, przebaczenie, wielkoduszność, cierpliwość, łagodność
i wyrozumiałość na słabości innych. Usunięcie z naszego życia
gniewu jest podstawowym warunkiem tego, by nasze życie było
pełne miłości i dialogu. Pismo święte mówi: Nie bądź w swym duchu
porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców - Salomon;
gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga – św.
Jakub, a św. Piotr mówi: Nie oddawajcie złym za zło, ani obelgą
za obelgę, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Dziś szczególnie módlmy się o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, aby zostały w niej pokonane gniew, nienawiść, a zapanował
dialog i zrozumienie. I pamiętajmy, że złe słowo i dobrego złym
czyni, a dobre słowo i złych czyni dobrymi.
Lidia Szkaradnik

Pala – instrumenty klawiszowe, a jak
dowcipnie przedstawiła zespół jedna
z artystek to trzy kropki i przecinek. Można było wysłuchać przeróżnych gatunków
muzyki od jazzu, swingu i bluesa po soul
oraz pop. Anglojęzyczny repertuar nie był
przeszkodą w odbiorze licznych przebojów wykonywanych w tercecie, duecie
i solo, tym bardziej, że artystki śpiewały

sugestywnie i z wdziękiem, a ich szyk,
elegancja i seksapil też były miłym wrażeniem. Romantyczne piosenki skłoniły
nawet zakochanych do tańca.
Romantycznie na rynku było też
w piątek 16 sierpnia. Podczas wieczornego
koncertu w ramach Dni Ustronia wystąpił
duet Kamila Kiecoń i Patryk Demkowski,
o czym w kolejnym numerze.
(ls)
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INFORMACJA KOMISJI Z WERYFIKACJI, OPINIOWANIA I OSTATECZNEJ OCENY
PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Lp.

Id
projektu

Wnioskodawca

Tytuł
projektu

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia/Rekomendacja Komisji

1

BOU01

Estera
Kupryciuk

Plac zabaw dla dzieci
w Dobce

Ustroń
Polana

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.
*Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie zakresu projektu ze
względu na przekroczony koszt projektu

2

BOU02

Ewa
Lankocz

Budowa Skate Parku pod Palenicą

Ustroń
Polana

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

3

BOU03

Kinga
Ludorowska

Świetlica- mały świat dziecka

Ustroń
Dolny

39.114,64

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców

4

BOU04

Maria
Leszczyna

Zostań szkolnym
programistą

Ustroń
Nierodzim

28.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców

5

BOU05

Wanda
Drozd

Plac zabaw dla dzieci

Ustroń
Centrum

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna. Projekt zostaje skierowany do
realizacji bez głosowania mieszkańców.

6

BOU06

Dagmara
Pietrzycka
Rejowicz

Bezpieczni na szóstkę

Ustroń
Nierodzim

12.000,00

Opinia Komisji negatywna.
*Projekt nie jest kierowany pod głosowanie mieszkańców.

7

BOU07

Janina
Korcz

Remont chodnika w ciągu
ul. Szpitalnej na działkach nr
3569/62 i 3555/15 w części
przylegającej do DW Ziemowit

Ustroń
Zawodzie

35.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców

8

BOU08

Janina
Korcz

Plac zabaw w dzielnicy Zawodzie (działka nr 3642/5 przy ul.
Szpitalnej w Ustroniu)

Ustroń
Zawodzie

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

9

BOU09

Urszula
Górniok

Bezpieczni na szóstkę

Ustroń
Nierodzim

12.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

10

BOU10

Karol
Ciemała

Garaż dwustanowiskowy na
sprzęt dla OSP
Nierodzim oraz balustrada do
wejścia głównego strażnicy

Ustroń
Nierodzim

26.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

11

BOU11

Szymon
Kajstura

Nowoczesna pracownia multimedialna

Ustroń
Lipowiec

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

12

BOU12

Stanisław
Kozieł

Sportowy Nierodzim - stół do
tenisa stołowego

Ustroń
Nierodzim

18.800,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

13

BOU13

Joanna
Cieślar

„FOLK JEST TRENDY - STROJE
CIESZYŃSKIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW ”

Ustroń
Lipowiec

23.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

14

BOU14

Dorota
Walker

Hermanice na sportowo

Ustroń
Hermanice

15.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

15

BOU15

Dorota
Walker

Dzień Hermanic – Święto Kozy

Ustroń
Hermanice

19.300,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

16

BOU16

Natalia
Kubala-Łamacz

Świetlica – nowoczesna, kolorowa i bezpieczna przestrzeń dla
każdego ucznia.

Ustroń
Górny

39.960,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

17

BOU17

Mirosława
Huma

Remont schodów przy Żłobku
Miejskim przy ul. Gałczyńskiego 43

Ustroń
Górny

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.
*Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie zakresu projektu ze
względu na przekroczony koszt projektu.

18

BOU18

Magdalena
Lupinek

Muzealny Ogródek Sensoryczny

Ustroń
Górny

30.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.

19

BOU19

Artur
Robert
Steczkiewicz

PLAC ZABAW DLA DZIECI W
DZIELNICY ZAWODZIE

Ustroń
Zawodzie

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.
*Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie zakresu projektu ze
względu na przekroczony koszt projektu.

20

BOU20

Karolina
Makarewicz

Aktywny Poniwiec - kontynuacja zajęć na basenie

Ustroń
Poniwiec

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt zostaje skierowany do realizacji bez
głosowania mieszkańców.

21

BOU21

Monika
Jaworska

Rozbudowa boiska do siatkówki
plażowej

Ustroń
Hermanice

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców

22

BOU22

Paula
Morawiec Bernert

Plac zabaw w parku obok MDK
Prażakówka

Ustroń
Dolny

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców.
*Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie zakresu projektu ze
względu na przekroczony koszt projektu.

23

BOU23

Michał
Karchut

Renowacja boiska
do siatkówki

Ustroń
Dolny

40.000,00

Opinia Komisji pozytywna.
Projekt kierowany jest pod głosowanie mieszkańców
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ZA PIĘKNY WIENIEC,
ZA DORODNY
BOCHEN CHLEBA
(cd. ze str. 4)

mi, a firma Mokate częstowała darmową
kawą. Kto zgłodniał, ten mógł skorzystać
z dobrodziejstw stoisk z jedzeniem. Był
klasyczny szaszłyk, golonko, ziemniaczki,
pajda chleba i góralskie sery, a nawet mniej
klasyczny kebab... jednym słowem coś na
ząb dla każdego. Słoneczna pogoda i lekki
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wietrzyk tworzyły sielski klimat sierpniowego popołudnia z którego wiele osób
chętnie skorzystało. Ludzie popijali trunki
i przegryzali smakołyki odpoczywając na
kocach i leżakach pod drzewami w parku i
nad Wisłą. W amfiteatrze w tym czasie rozpoczynał się tradycyjny obrzęd dożynkowy.
Na tą wyjątkową okazję spora część
władz miasta ubrała tradycyjny strój cieszyński. Podziękowali za to ze sceny prowadząca część oficjalną Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Barbara Niemczyk oraz Maciej Russek.
Rozpoczęli oni od powitania i zaproszenia

na scenę tegorocznych Gazdów – Iwony
i Bogusław Poloków z Lipowca. Kolejno
powitany został Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego
Stanisław Kubicius, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Christian Jaworski
oraz Radni Powiatowi Anna Suchanek,
Stanisław Malina i Adam Kędzierski. Powitano również Danutę Kożusznik, Prezes
Rejonowego Związku Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej, Gertrudę Proksę, członkini Rejonowego
Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej ds. Kobiet Koła
Gospodyń Wiejskich i Elżbietę Borejzę,
kierownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cieszynie. Następnie przywitano
władze miejskie, czyli Burmistrza Miasta
Ustroń Przemysława Korcza, Zastępcę
Burmistrza Miasta Ustroń Dorotę Fijak,
Sekretarza Miasta Ustroń Ireneusza Stańka
oraz radnych miejskich na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Ustroń Marcinem
Janikiem. Duchowieństwo reprezentowali
ks. Wiesław Bajger i ks. radca Piotr Wowry.
Obecni byli również prezes Stowarzyszenia
Ustrońskie Dożynki Jan Szwarc i zeszłoroczni Gazdowie Katarzyna i Władysław
Madziowie.
Następnie na scenę zaproszono Burmistrza Miasta, który w krótkim przemówieniu wyjaśnił, że dożynki są znanym
od najdawniejszych czasów największym
świętem rolników, zwieńczeniem ich całorocznych trudów, a owoce tej pracy mogliśmy podziwiać na barwnie ustrojonych maszynach i wozach rolniczych podczas korowodu. Po przemówieniu w tradycyjnym
obrzędzie dożynkowym zaprezentowała się
EL Czantoria. Cztery panie stały z przodu
dumnie trzymając bochenki chleba, a po
chwili nadszedł czas na przekazanie wieńca. Przodownicy, czyli Aleksandra Sikora,
Mariusz Pasterny oraz Filip Ludorowski
i Zuzanna Kiecoń ze wspaniałym wieńcem
w dłoniach stanęli naprzeciwko tegorocznych gospodarzy i złożyli na ich ręce dożynkowe dzieło. W dalszym obrzędzie na scenę
weszli księża, a po wspólnym odśpiewaniu
pieśni „Ojcowski Dom” nadszedł czas na
modlitwę i odczytanie fragmentów Pisma
Świętego. Kolejnym elementem obrzędu było przekazanie chleba Gazdom. Ci
ucałowali bochenki upieczone z tegorocznych zbóż, a potem i oni przemówili do
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zebranych. Bogusław Polok przyznał, że
w ustrońskich dożynkach udział bierze od
dziecka, a ten dzień jest wyjątkowo i długo
wyczekiwany. Stwierdził, że być może nie
są rolnikami „pełną gębą” jednak na co
dzień starają się łączyć pracę na roli z pracą
zawodową. „Jako gospodarz tegorocznych
dożynek dziękuję Wam drodzy żniwiarze za
piękny, bogaty wieniec, za ten dorodny bochen chleba, który zgodnie ze starą tradycją
otrzymałem z małżonką. Dziękuję za Wasz
wielki trud i za ciężką pracę, dzięki której na
nasze stoły trafia zdrowy, ustroński chleb.
Trud pracy rolniczej został nagrodzony
owocami tegorocznych zbiorów. Mamy
wiele powodów, aby dziękować Bogu za
wszelkie dobrodziejstwa, za posilający
nas pokarm, który zdobywaliśmy w pocie
czoła.” powiedział Gazda. Następnie dodał,
że tegoroczna susza i upały, które dla mieszkańców i turystów mogą być atrakcją, dla
rolników były wyzwaniem, wobec którego
człowiek często jest bezsilny, więc tym
bardziej należy dziękować za udane zbiory.
Przemówienie zakończył zwrotem Szczęść
Boże i zaprosił do wspólnej zabawy. Chóry odśpiewały wspólnie utwory takie jak
„Szumi Jawor”, a najmłodsi uczestnicy
obrzędu poczęstowali chlebem siedzącą w
amfiteatrze widownię. Wręczono kwiaty
dyrygentom chórów – rzymskokatolickiemu chórowi AVE prowadzonemu przez
dyrygentkę Alicję Adamczyk oraz chórowi
parafii Ewangelicko – Augsburskiej, któremu dyryguje Paweł Branc. Kwiaty zostały
wręczone, nadszedł więc czas na tradycyjne
gazdowanie. Kołoczem i miodunką poczęstowali widownię państwo Polokowie, a
po poczęstunku przyszedł czas na dożynkowy taniec. Członkowie Czantorii wraz
z władzami miasta rozpoczęli więc pląsy

pod sceną ku uciesze klaskającej do rytmu
widowni. Po skończonym występie kwiaty
wręczono także dyrygentce Czantorii Danucie Zoń-Ciuk i Małej Czantorii, Paulinie
Mokwie.
Następnie prowadzący wspomnieli
o promocji niedawno wydanego albumu
z pocztówkami z Ustronia, a na scenie
zagościł chór Jutrzenka z Łotwy pod
batutą Ireny Iwanowej i koncertmistrzyni
Natalii Diagunowej. Po złożeniu kwiatów
na ręce dyrygentki na scenie pojawił się
długo wyczekiwany zespół reprezentacyjny miasta niezmiennie prowadzony
przez Renatę Ciszewską, czyli Równica.
Zespół zachwycił publiczność, która owacjami na stojąco podziękowała za występ.

Ewa Cudzich zapowiadająca występy zespołów. Fot. L. Szkaradnik

ŹRÓDŁA BIŁY INACZEJ
„Gdzie biją źródła” to cykliczna impreza znana miłośnikom
folkloru, gdyż organizowana jest od kilkunastu lat przez Miejski
Dom Kultury „Prażakówka” w amfiteatrze, w stałym terminie 15
sierpnia. Ma ona wielu miejscowych sympatyków, bo dotychczas
była nierozerwalnie związana z prowadzącym, znakomitym aranżerem sceny, multiinstrumentalistą rodem z Lipowca, Józefem
Brodą zamieszkałym w Istebnej. On zawsze potrafił oczarować
nie tylko muzyką ludową, ale też wyjątkowym przekazem włas22 sierpnia 2019 r.

		

R.Ciszewska poprosiła ze sceny, aby rodzice kierowali dzieci na próby, gdyż marzy
się jej, aby zespół obchodził kiedyś swoje
100 lecie. Na zakończenie części oficjalnej
cały amfiteatr odśpiewał wspólnie „Góralu,
czy Ci nie żal?”. Po trwającym przeszło
3 godziny obrzędzie mieszkańcy, goście,
kuracjusze i turyści udali się na zabawę,
którą w muzycznej oprawie zagwarantował
Janusz Śliwka we współpracy z Izą Wilk
i Janem Siwkiem.
I tak oto minęły tegoroczne Dożynki.
Z komentarzy uczestników można wywnioskować, że ludzi było więcej, niż kiedykolwiek wcześniej, a zabawa dożynkowa
trwała zdecydowanie... za krótko!
Tekst i foto: Karolina Francuz

nej, jakże uniwersalnej filozofii życiowej. Okazało się jednak,
że realizuje razem z Kaszubami projekt unijny i zaproponował
jako konferansjera współpracującą z nim młodą etnolog Ewę
Cudzich, która mieszka i działa w Trójwsi od dekady. Prowadziła
imprezę poprawnie, ale bez tej wyjątkowej mocy, jaką posiada
jej poprzednik.
Jako pierwszy wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Wisła” z Wisły, działający już prawie 70 lat. W naszym amfiteatrze grała sześcioosobowa kapela, intonująca również pieśni
i przyśpiewki regionu cieszyńskiego oraz wystąpiły cztery pary
wokalno – taneczne reprezentowane przez młodzież i dwie
dziecięce. Charakterystyczną cechą tego zespołu jest zestawienie
strojów - damskiej sukni cieszyńskiej i męskiego stroju góralskiego. Stara się on dbać o czystość gwary wiślańskiej i bliski autentyzmowi repertuar taneczny, co było widoczne podczas występu.
Rozpoczęto przyśpiewkami „Straciła sie u sómsiadów słónina”,
a dalej popularną w repertuarze naszych chórów „Kołomajki mig,
mig, mig”, a przeplatały się one z lirycznymi pieśniami o pierwszej miłości i tęsknocie za ukochanym. Żywiołowość tańców
w parach, a także popisy młodzieży męskiej w takich tańcach
jak łowczorz, wzbudzały aplauz licznie zebranej publiczności.
W drugiej połowie bawił przybyłych zespół folkowy „Karlik”,
powstały w Koszęcinie w 1997 r., który występował już w naszym mieście. Rozpoczął on znanymi piosenkami biesiadnymi
„Karliku, Karliku, co tam macie w koszyku”, a potem zabrzmiała
„Poszła Karolinka do Gogolina”. Śmieszne dialogi i częste żarty
mówione gwarą górnoślaską zachęciły publiczność do wspólnej
zabawy, śpiewania refrenów znanych utworów i częstych oklasków. Była to kolejna okazja do niezłej zabawy licznie zgromadzonych widzów, lecz ta coroczna impreza, związana dotychczas
ze znakomitym folklorystą Józefem Brodą, miała poprzednio
nieco inny klimat.
Lidia Szkaradnik
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WSPOMNIENIE O MICHALE KAMIŃSKIM
Prawdziwe bogactwo to nie to,
ile twoja praca pozwoli ci zarobić,
ale to, kim cię uczyni.
Pino Pellegrino
Dożył pięknego, sędziwego wieku – 96 lat w dobrym zdrowiu,
przy boku córki, otoczony miłością, którą sam dawał przez całe
życie swoim najbliższym. Zmarł
w samym środku lata, 4 sierpnia
2019 r. we własnym domu przy
ul. Słonecznej, gdzie od wielu lat
mieszkał.
Śp. Michał KAMIŃSKI urodził
się 30 marca 1923 r. w miejscowości Kozara na kresach wschodnich
jako syn Aleksandra i Ireny z domu
Kobzan. Pochodził z wielodzietnej
rodziny, bowiem miał dwie siostry
i pięciu braci. W 1961 r. poślubił Bronisławę Janotę z Chybia, która
zmarła w 2008 r. Przez 11 lat był wdowcem. Państwo Kamińscy
dochowali się dwojga dzieci – pierworodnego Ryszarda i młodszej
Renaty. Syn niestety odszedł w 2012 r. w wieku zaledwie 50 lat.
Pozostały dwie wnuczki, ze strony syna Karolina, natomiast córki
Anna. Doczekał się prawnuczki Hanny.
Edukację rozpoczął w Szkole Powszechnej w Bukaczowcach,
którą ukończył w 1939 r. Po wybuchu II wojny światowej jego
życie zaczęło się bardzo komplikować. Niemcy zaatakowali
Związek Radziecki, grasowała banda UPA, groziła wywózka
na Sybir. Członkowie bandy UPA zabijali polskie rodziny, palili
gospodarstwa, napadali na wojsko, współpracowali z Niemcami,
którzy mordowali także Żydów. Została utworzona dziesięciolatka, więc do niej znów zaczął uczęszczać. Ponieważ całą rodzinę
również planowano zgładzić, przyszło im uciekać. Na skutek
wielu perturbacji przedostał się do Krakowa, gdzie przydzielono
go do wojska. Tam został pisarzem wojskowym. Chodził do szkoły
oficerskiej w Łobzowie, gdzie przysposabiano go na front. Kiedy
przygotowania dobiegły finału, wojna się skończyła. Należał do
48 Pułku Piechoty, który zawędrował na Śląsk i tym sposobem
bohater wspomnienia dotarł aż do Cieszyna. Po niełatwej rezygnacji z wojska rozpoczął pracę w lecznicy dla zwierzą, lecz po
miesiącu zatrudnił się w firmie handlowej „Jednota – Jedność”
w Czechach. Jako że w Polsce powstawały nowe organizacje,
objął stanowisko inspektora wyszkolenia strzeleckiego. Po prawie
trzech latach otrzymał propozycję stworzenia referatu komunikacji
w Starostwie, awansując na kierownika. Aby dobrze wykonywać
swoje obowiązki służbowe oraz sprawnie rozwijać pracę referatu,
uczęszczał na szkolenia w Katowicach i Bielsku. Z biegiem lat
brał udział w uruchomieniu komunikacji autobusowej na obszarze

ziemi cieszyńskiej. Z Ustroniem związał się na początku lat 70.
XX wieku kiedy powstała dzielnica Jaszowca, a później Zawodzia.
Zaangażowanie w te wówczas najważniejsze dla miasta przedsięwzięcia spowodowało, iż nadarzyła się okazja wybudowania tutaj
domu i osiedlenia się na stałe wraz z rodziną, co uczynił. Po zlikwidowaniu powiatów w 1975 r. przeniósł się na kilka lat do pracy
w ustrońskim Urzędzie Miejskim, aby znów powrócić do Wydziału
Komunikacji w Cieszynie. Z raportu wojewódzkiego wynikało,
iż był najdłużej pracującym kierownikiem tegoż Wydziału, bo do
zasłużonej emerytury w 1993 r., czyli przez 43 lata. Dał się poznać
jako osoba bardzo obowiązkowa, sumienna i zdyscyplinowana
o znaczących dokonaniach, za co uhonorowany został wieloma
odznaczeniami wojskowymi i państwowymi. Najważniejsze to:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż
Zasługi, Brązowy Medal za Zasługi oraz Odznaka Grunwaldzka.
Czyż powiedzenie zacytowane na wstępie nie odzwierciedla jego
osobowości? Do końca działał w Kole Kombatantów, biorąc
udział w prawie wszystkich uroczystościach patriotycznych.
Michał Kamiński, z którym miałam przez jakiś czas przyjemność
współpracować, okazał się człowiekiem mądrym, z wielką klasą,
zawsze grzecznym, uczynnym, życzliwym, lubianym przez współpracowników, a szczególnie petentów. Jest przykładem urzędnika
z prawdziwego zdarzenia, po prostu z powołania, odpowiednią
osobą na odpowiednim stanowisku. Za to był zawsze szanowany,
doceniany i stawiany jako wzór.
Uroczystość żałobna odbyła się 9 sierpnia br. w kościele katolickim p.w. św. Klemensa, a prowadził ją ks. Mirosław Szewieczek.
W pogrzebowej posłudze bardzo trafnie nawiązał do historii
małego, chorego chłopca z amerykańskiego filmu, jego rodziców
i przyjaciółki, która odeszła. Na jego pytanie dlaczego tak się stało,
matka tłumaczy synowi powody, ilustrując wzorcem z naszego życia, które składa się z takich momentów jak zdjęcia z lat młodości.
Każda chwila nosi w sobie pewien obraz – zdjęcie szczególnie
serca, miłości, spotkania serca z drugim sercem i to jest całą istotą
egzystencji (…). Zmarły miał takie momenty, że zatrzymywał się
i zadawał pytanie co jest za granicą życia i śmierci..... (...).
Należał do nielicznej grupy najstarszych parafian. W drodze
na miejsce wiecznego spoczynku towarzyszyła mu rodzina,
a także liczne grono dawnych współpracowników, samorządowców, kombatantów, przyjaciół, sąsiadów i znajomych oddających
ostatni hołd jego zacnej pamięci. Jako długoletni ustroniak
z wyboru spoczął na miejscowym cmentarzu katolickim w grobie
rodzinnym. Po długotrwałej wędrówce ziemskiej, bogato obfitującej w najróżniejsze wydarzenia, te dobre, ale i też te bardzo
trudne, niechaj ustrońska ziemia da mu wiekuiste odpoczywanie.
Elżbieta Sikora
P.S. Zainteresowanych szczegółami losów Michała Kamińskiego
odsyłam do „Kalendarza Ustrońskiego” '2016, gdzie zamieszczony
jest artykuł jego autorstwa zatytułowany „Wspomnienia ustroniaka
z wyboru”.

B I B L I O T E K A POLECA
Martin Vopenka
Piąty wymiar
Książka ukazała się w nowej serii wydawniczej "Stehlik" prowadzonej przez
Mariusza Szczygła.
Bohater powieści to zbankrutowany
biznesmen, który zapisuje się do tajemniczego eksperymentu. Za udział
w nim amerykańska firma oferuje duże
pieniądze. Ale uczestnik ryzykuje – nie
może poznać celu przedsięwzięcia. Musi
wyjechać w argentyńskie góry, gdzie
przez rok będzie odcięty od rodziny i jakiegokolwiek kontaktu
ze światem. W eksperymencie dopuszcza się zabranie ze sobą
jednej książki. Czy ma wziąć Biblię, czy książkę o fizyce kwan-
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towej? Wysoko w Andach, w specjalnie
wybudowanym bunkrze, Jakub będzie
musiał skonfrontować się z nowym
doświadczeniem.

Rafał Dajbor - "Jak u Barei
czyli kto to powiedział"

W 2019 roku, na dziewięćdziesiąte
urodziny Stanisława Barei autor przypomina króla polskiej komedii poprzez
jego aktorów i najsłynniejsze kwestie.
Poprzez anegdoty, wspomnienia rodziny i znajomych, cytaty z prasy odtwarza
biografie charakterystycznych, drugoplanowych aktorów filmów
Barei takich jak: Ludwik Pak, Mariusz Gorczyński, Jerzy Karaszkiewicz czy Andrzej Stockinger.
22 sierpnia 2019 r.

Po naszymu...
Ludkowie kochani,
Je żech dzisio kapke nimocno i w czepóni mi sie krynci, bo przeca
wczora były nasze dożynki, a że norodu zebrało sie strasznucnie
moc, tóż kaj kogo znómego sie spotkało. No i tyn postawił półke
miodónki, potym szwagier poczynstowoł, a jako tu łodmówić
w takim dniu? Do chałupy dokwanckałach sie pumału, zaroziutko
duszkym wypiłach szklónke maślónki i buch do pieleszy, tóż dzisio
jakosi żyjym. Ale powiym Wóm, że to było przeszumne widowisko.
Nó, kiery nie był niech doista żałuje, ale takich je mało. Wszyscy sie
tam tak postarali, że był to prowdziwie światowy pozióm. „Czantoria” i „Równica” śpiewały i tańcowały jako dycki znakómicie.
Ludzie byli tym majstersztykym łoczarowani, a potym fórt klaskali
i klaskali. Je żech przekónano, że wszyckim sie to podobało, tak
starym jak młodym i aji małe bajtle pod scynóm tańcowały.
A jako szumnie wyglóndali wszyscy w regiónalnych strojach, dyć
nad podziw. Burmistrz taki feszak zgrabnie tańcowoł z jakomsik
paniczkóm. A jego zastympczyni! Nó, pierwszy roz jóm widziałach
tak łodpicowanóm. Zawsze je elegancko, ale w tych cieszyńskich
szatach była jako to prawióm zjawiskowo. A do tego buzia tak
pieknie łodmalowano jak z jakigo salónu i szumne pazury. No
ludzie, dyć takóm eleganckóm modelke aji tyn „Plejboj” dołby
na łokładke. Ale tam by sie naszło wiyncyj kandydatek, łoto baji
ta Basia z kultury, wysztrykowano łod stóp do głowy, dyć żech
sie aji zaszmatłała jak żech sie za nióm łoglóndła. Nó, a paniczki
z „Czantoryje”! Co jedna to szumniejszo! A dziywczynta z „Równice” – wigor, młodość i uroda! Jeszcze tam góniła z aparatym
i fórt robiła zdjyncia tako zgrabno, piekusierno blóndynka,
w zwiywnych biołych szatach, a zdało sie, że to anioł. Co jeszcze
wiyncyj trzeja do szczyńścio? Ludzie, to było doista przeszumne
widowisko, takich cudnych wrażyń sie nie zapómino.
Staro ustrónioczka

USTRONIU

HAJDA NA GRZIBY
DO LASA!
Jesienią następuje największy wysyp leśnych grzybów, zaś
grzybobranie to niemal polska pasja narodowa. Organizuje się
w tym celu wycieczki zakładowe lub wypady rodzinne, czy
w gronie znajomych. Oto, co na temat zamieściła we wspomnieniach Anna Borowiecka, długoletnia autorka tekstów gwarowych
w naszej gazecie, które podpisywała jako Hanka łod Śliwków.
Pisze ona o wydarzeniach sprzed osiemdziesięciu lat. Jak było
pieknie, to pumału każdóm niedziele od wczasnego lata aż po
jesiyń tata nas kludził na grziby do lasa. Nejwięcyj na Równice,
Orłowóm, a miyni na Czantorie, bo tam było gorsze chodzyni
i było to dali. Chodzili my też ku Jónkowi, abo na Baranowóm.
Mama rychtowała jakómsi swaczyne, tata nejmłodszego broł na
barana, mama dzichte na pleca i my szli. (...) Tata zbiyroł grziby,
a my dziecka z mamóm borówki, maliny, czy ostrzeżnice, zależy
kiedy to trefiło, a zieliny rozmaite zbiyrało sie do suszynio. (...)
A po lesie jak my chodzili s tatóm, to nas uczył jaki to drzewo,
kszoczek, a z jakigo strómu szyszki, czy orzeszki, czy to piórka,
czy stworzyni jaki. (...) Jagód, borówek, czy grzibów nie trzeja
było płókać. Wszystko było czyste, nie zatrute, a dobre. Tóż zanim mama nas pousadzała na dece, porozkłodała dobytek, tata
zrobił fajerke, obkłodoł jóm kamiyniami i szeł w las. Nie było
to dłógo i już prziniós pore prawoków, poloków, czy maśloków.
Mama czyściła z jegieł, kroła do kastrola i stawiała na fajerce.
Wóniało w całym lesie. Nie trwało dłógo, a już my jedli. Tata
kroł chlyb, mama nakłodała grzibów na krajiczki, a my frygali
aż sie uszy trzynsły.
W następnym numerze nasi rozmówcy podzielą się różnymi
tajemnymi miejscami urodzaju grzybów na pobliskim terenie
i pewnymi sposobami, by nieść zawsze pełny kosz do domu.
(ls)

W czasie tegorocznych Dni Ustronia
swoją premierę miało wyjątkowe wydawnictwo: „Historia Ustronia pocztówką
i fotografiami pisana”. Książka obejmuje
lata 1860-1960, ma 224 stron, zawiera
600 pocztówek i zdjęć, wydana jest w
czterech językach: polskim, angielskim,
niemieckim, węgierskim, w twardej opra-

wie, na ekskluzywnym papierze formatu
25x34 cm. Opracowanie merytoryczne:
Bożena Kubień i Lidia Szkaradnik. Opisy
pocztówek i fotografii: Bożena Kubień.
W poprzednim numerze GU zamieściliśmy
4-stronicową wkładkę na temat wydawnictwa, o jego genezie opowiadali: Benedykt
Siekierka i wydawca Kazimierz Heczko.

Jedno ze zdjęć, które znalazło się w książce. Widok z lat 30. XX w. na usytuowane wzdłuż
głównej drogi domy kupieckie w dolnym Ustroniu, od lewej strony – Wilhelma Scharberta (dom
towarowy), Maksymiliana Bergera (piekarnia) i Roberta Grünkrauta (rzeźnia). Zbiory Piotra Szuby
22 sierpnia 2019 r.
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Prowadząca Urszula Broda-Gawełek i Rafał Cieślar przepytywali wystawców. O tworzeniu
naczyń z tykwy opowiada Edyta Gomola.
Fot. M. Niemiec

Nagroda główna za najlepszy produkt spożywczy - ser koryciński z gorczycą z Serowarni Magdaleny Dobrzenieckiej pojedzie na Podlasie.
Fot. M. Niemiec

MUSIELI ODMAWIAĆ
(cd. ze str. 2)

– Też to zauważyliśmy i bardzo nas to
cieszy – mówi Andrzej Nowiński. – Młodzi szukają niszy, dziedziny interesującej,
w której mogliby się realizować i która
byłaby ich źródłem utrzymania. Jednak to
ostatnie nie jest takie proste. Jeśli ktoś zakłada serowarnię lub firmę produkującą pościel z ekologicznych tkanin, to to nie może
być dla niego tylko biznes. I nie jest. Czuć

i widać pasję w tym, co robią, ale też wiedzę i nowoczesne rozwiązania.
Jednym z tych może nie najnowocześniejszych, ale jednak nieczęsto spotykanych udogodnień były terminale płatnicze na stoiskach. Umożliwienie klientom
płacenia kartą na jarmarku nie jest jeszcze powszechne, ale bardzo praktyczne.
Chwaliła to też Elżbieta Pruszkowska:

– Są już nauczeni, jak sprzedawać swoje produkty. Bo choćby nie wiem, jak by
były wspaniałe, to bez promocji, reklamy
nie dotarłyby do większej rzeszy konsumentów. Młodzi ludzie mają nowatorskie
pomysły - wytwarzają batony z propolisu i antyalergiczne poduszki. Wiele
z tych osób prowadzi strony internetowe
i sprzedaje rękodzieło w sieci. Mamy
więc tradycję w nowoczesnym wydaniu.
Bardzo to krzepiące i dające nadzieję,
że regionalny, wysokiej jakości produkt
znajdzie nabywców, a dzięki temu przetrwa jego receptura i technika wykonania.
Tytuł najlepszego produktu spożywczego tegorocznej wystawy zdobył ser koryciński z gorczycą z Serowarni Magdaleny
Dobrzenieckiej z Podlasia, a najlepszego
produktu rękodzielniczego – szmaciana
lalka w stroju beskidzkim, którą wykonała
Łucja Dusek-Francuz z Cieszyna, właścicielka firmy Łucja Beskid Folk. Puchary
w formie tradycyjnych glinioków wręczał
burmistrz Ustronia Przemysław Korcz,
który powiedział:
– Dzięki tej wystawie wszyscy jesteśmy
zwycięzcami. Wystawcy, bo mogli się
zaprezentować, sprzedać swoje produkty,
a zwiedzający, bo mieli możliwość zasmakować i zobaczyć rękodzieło na najwyższym poziomie. Jeszcze raz dziękuję
wszystkim za udział, żeście się państwo
pofatygowali do Ustronia, bo niektórzy
pokonali nawet kilkaset kilometrów, by
być tu z nami. Gościć takich rzemieślników, takich mistrzów to dla nas zaszczyt.
Ustroń reprezentowali: Koło Gospodyń
Wiejskich w Ustroniu Lipowcu – rękodzieło i potrawy regionalne, Jadwiga Madejczyk – koronka koniakowska,
ozdoby okolicznościowe, biżuteria szyta igłą, Anna Mateja – serwetki, bańki szklane, Edyta Gomola – wyroby
z tykwy, Anna i Rudolf Gajdacz – placki
ziemniaczane z wyrzoskami, gulaszem i
śmietaną, Galeria na Gojach – wydawnictwa regionalne, Sebastian Cholewa
z Beskidzkim Browarem Rzemieślniczym, który nadzorował pokaz warzenia
piwa.
Monika Niemiec

33/2019/4/R
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INSPIRACJĄ
MIŁOŚĆ
Po raz 29. odbył się w Ustroniu Romantyczny Bieg Parami. I w tym roku nie
brakło chętnych, a romantyczne 3100
metrów przebiegło ponad 100 par. Pogoda
dopisała, a w sobotni wieczór liczne grono
przybyło, aby dopingować startujących.

Wybiegli o 19:30, a oficjalny start odbył
się przy dźwiękach góralskiej muzyki
i z szampanem, którego odkorkowaniem
zajął się sekretarz miasta Ireneusz Staniek.
Podstawowym warunkiem biegu było to,
że przy starcie i wbiegając na metę, pary
musiały trzymać się za ręce, a kategoriami były sumy wieku uczestników każdej
z par. I tak, jak co roku biegły pary starsze
i pary młodsze, rodzice z dziećmi, a nawet
z wózkami, właściciele czworonogów, rodzeństwa, przyjaciele... Niektórzy uczestnicy podeszli do sprawy bardzo ambitnie
i założyli maski, a nawet kompletne stroje.
Przebrana za mieszczan z epoki romantyzmu biegła para, która udział w wydarzeniu brała już po raz siódmy. Zapytałam,
skąd inspiracja do udziału w biegu i do
tworzenia tak ambitnych przebrań. Dowiedziałam się, że inspiracją jest właśnie
miłość, a słowem kluczem romantyzm.
Dla Eugenii i Stanisława z Ustronia to
okazja, aby stworzyć ciekawe stroje, na
przykład piratów, muszkieterów czy czarodziejów. Bieg natomiast jest sposobem na
uczczenie kolejnego wspólnie spędzonego
roku. Warto zaznaczyć, że udział brali nie
tylko ustroniacy... w tym roku pobiegli
nawet turyści ze stolicy. Gdy wszyscy
biegacze pokonali już dystans wokół rzeki
Wisły impreza przeniosła się do Karczmy
Góralskiej, gdzie czekał poczęstunek w
postaci kiełbaski z grilla, a dla chętnych
lane piwo, przygrywała też góralska kapela. Po krótkim odpoczynku nadszedł czas
na wręczenie nagród zwycięzcom.
Zwycięzcy: kat. do lat 20 – Aleksandra
Wojtyła, Piotr Matuszny; kat. do lat 30 –

Romantyzm inspirował również w modzie.

Fot. K. Francuz

Sportowe emocje dla całej rodziny.

Fot. K. Francuz

Anna Jóźwiak, Mikołaj Kopiec; kat. do
lat 50 – Julia Chromik, Wojciech Wojtyła;
kat. do lat 70 – Magdalena Nabielec, Marcin Szafarczyk; kat. do lat 100 – Grażyna

Zębik, Tomasz Zębik; kat. do lat 130 –
Szafarczyk Eugenia, Hawełka Edward;
kat. powyżej lat 130 – Danuta Żywioł,
Tomasz Żywioł.
Karolina Francuz

USTROŃSKI TORG
Kolorowo, smacznie, muzycznie i z
kołoczami od Koła Gospodyń Wiejskich
Ustroń Centrum odbył się Ustroński Torg,
który tradycyjnie rozpoczął Dni Ustronia. Już z daleka słychać było góralską
kapelę, która umilała czas sprzedawcom
i kupującym. Większa część powierzchni
targowiska działała tak jak zwykle, ale od
ul. A. Brody utworzono enklawę folkloru
i tradycji, w której nie brakowało jadła,
napitków i rękodzieła. Na jednym ze stoisk
uwijała się przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum Maria
Jaworska, ale tym razem pomagały jej nie
tylko koleżanki z KGW, ale i wnuczki pięknie prezentujące się w góralskich strojach.
Ustroński Torg odwiedzili przedstawiciele
władz samorządowych i Stowarzyszenia
Ustrońskie Dożynki. Tekst i foto: (mn)
22 sierpnia 2019 r.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Fot. K. Francuz

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.
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

Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel, groszek
workowany. (33) 854-47-10.
AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181, 505634-557.
Tani wywóz fekalii, usługi
beczkowozem. 516-233-242,
511-482-407, www.wywoz-szamba24.pl.

Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel. Ustroń,
ul. Rynek 3. (33) 444-60-40.

Koła 13"x175", 4 szt, letnie
w dobrym stanie, sprzedam. (33)
854-70-26.

Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.Tanio! 666-989-914.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

KOTECZKA KROPKA
SZUKA DOMU
Została znaleziona po burzy
na ul. Beskidzkiej. Cała mokra
i wystraszona siedziała pod połamanymi gałęziami. Trafiła do
Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt "AS". Została odrobaczona
i zaszczepiona. Dogaduje się
z innymi kotkami a psy też nie są
dla niej straszne. Czeka na ciepły,
kochający domek.
Ma około 3-4 miesięcy. Informacje o kotce można uzyskać pod nr
telefonu: 606 911 687.

DYŻURY APTEK
22-23.08		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
24-25.08		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
26-27.08		 Na Zawodziu						ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
28-29.08		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
30-31.08 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 tel. 856-11-93
1.09						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

14 Gazeta Ustrońska

24.08 17.00
XXXII Międzynarodowy Studencki Festiwal
			
Folklorystyczny, amfiteatr
25.08 9.00-13.00 Skarby Stela – Ustrońskie Targi Staroci,
			
targowisko miejskie
26.08 9.00-16.00 Podziel się krwią w Ustroniu!, rynek
31.08 11.00-15.00 Hawajskie zakończenie wakacji, kolej
			
linowa Czantoria
31.08 17.00
IV Liga Śląska, mecz KS Kuźnia Ustroń – LKS
			
Unia Książenice, stadion Kuźni
31.08 17.00
Klasa A Skoczów, mecz KS Nierodzim
			
Ustroń – UKS APN Góral Istebna, stadion w
			
Nierodzimiu
1.09
12.00
Zakończenie wakacji z ER „Równica”, kolej
			
linowa Czantoria
1.09
12.00-16.00 Piracka przygoda w Beskidach, kolej linowa
			
Czantoria
1.09
13.00
4 Rajdowy Ustroń, rynek
6.09
17.00
Narodowe Czytanie Bruno Schulza, prelekcja
			
Dariusza Gierdala o twórczości artysty, recital
			
skrzypcowy Krzysztofa Durlowa, czytelnia
			
Biblioteki

10 lat temu - 20.08.2009 r.
ŻYWA HISTORIA
Oficjalne obchody święta 15 sierpnia łączyły w całość trzy strony tego
święta: religijną, podczas zwrócenia się do Matki Boskiej Wniebowziętej,
ludową, podczas niesienia do kościoła ziół dla Matki Boskiej Zielnej, oraz
narodową, podczas oddaniu hołdu poległym za ojczyznę. Rozpoczęły się
o godzinie 10.30 mszą świętą w kościele pw. św. Klemensa. Przybyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich
oraz poczty sztandarowe: byłych żołnierzy Armii Krajowej, Ochotniczych
Straży Pożarnych z Ustronia-Polany, Nierodzimia, Centrum i Lipowca,
także sztandar Śląskiego Szpitala Reumatologicznego i ustrońskiego koła
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
O DNIACH USTRONIA
MÓWI BURMISTRZ IRENEUSZ SZARZEC
Przedostatni weekend sierpnia, to już tradycyjnie Dni Ustronia z kulminacyjnym wydarzeniem tych obchodów, czyli z Ustrońskimi Dożynkami.
Jednak już wcześniej odbywają się imprezy towarzyszące, również związane
z folklorem. W piątek Ustroński Torg, który od kilku lat odbywa się na targowisku. Atrakcyjną oprawę i atmosferę tworzy muzyka, występy i stoiska
z artykułami i potrawami regionalnymi. W tym roku wszystko odbędzie się
na nowej nawierzchni, która zapewni komfort i kupującym, i sprzedającym.
W sobotę na rynku Jarmark Ustroński. Odbędzie się kiermasz rękodzieła
i rzemiosła związanego z tradycjami Ustronia, ale też innych miast „Beskidzkiej 5”, zapewniony jest program artystyczny. W niedzielę oczekiwane przez
mieszkańców i wczasowiczów Ustrońskie Dożynki z ekumenicznym obrzędem
w amfiteatrze. Dożynki odbędą się w tradycyjnej konwencji z barwnym korowodem, gazdami, bo taka konwencja się sprawdza i cieszy powodzeniem
od wielu lat. Trwa modernizacja Parku Kuracyjnego, częściowo wykonane
są już alejki, zakończono prace na ul. Parkowej. Jeszcze czeka nas trochę
robót, ale stan obecny pozwala na bezproblemowe przeprowadzenie tej
sztandarowej imprezy miejskiej.
PIERWSZY FESTIWAL
W ubiegły weekend zakończył się I Kolarski Festiwal w Ustroniu. Przyjechało blisko dwa tysiące zawodników, którzy wzięli udział
w trzech głównych imprezach: Bike Maratonie, którego trasa biegła po
okolicznych górach, zawodach Uphill Race Równica, czyli morderczym
wjeździe na tę górę, oraz starcie peletonu Trans Carpatii 2009, sześcioetapowego megamaratonu górskiego z Ustronia do Baligrodu w Bieszczadach.
Całości towarzyszyła wystawa fotografii „Kolarskie impresje”, prezentacja
zawodowej grupy kolarskiej JBG-2, prezentacje sprzętu, filmów z wypraw
kolarskich. Przez trzy dni miasto żyło kolarstwem.
Wybrała: (lsz)
22 sierpnia 2019 r.
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ

Mat w dwóch posunięciach.

33/2019/6/R

W. Suchta

O szachach na wesoło

Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.

Do klubu przychodzi młody człowiek i deklaruje, że chciałby
zostać zawodowym szachistą. Jeden z długoletnich, doświadczonych działaczy, zdziwiony oświadczeniem, mówi:
-„Panie, w tych czasach? Czyś pan zwariował?”
-„A czy to konieczne?”
-„No nie, ale… trochę pomaga!”

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) dodawana do buraczków, 8) kasjerka ją
wydaje, 9) rodacy za granicą, 10) słynny przedwojenny
polski transatlantyk, 12) opaska ze szlachetnymi kamieniami, 14) sypialnia w dworku, 15) policja po angielsku,
16) malutka gmina we Francji (departament Gers),
19) z niego olej jadalny, 22) epos grecki przypisywany Homerowi, 23) mieszka nad Tamizą, 24) kusi do czegoś złego.
PIONOWO: 2) sąsiadka Szkocji, 3) pomysł-projekt,
4) koń czystej krwi, 5) kłujący chwast, 6) śródmieście,
7) dno naczynia, 11) mityczny zaginiony ląd, 13) wyniki
mnożenia, 17) czarna z zagonu, 18) otula szyję, 20) miasto
w Chorwacji położone na siedmiu wzgórzach, 21) lepszy
od węgla.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 30 sierpnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 31

IMPREZY NA RYNKU
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Paweł Lipowczan
z Ustronia, ul. Grażyńskiego. Zapraszamy do redakcji.
22 sierpnia 2019 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska
z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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KUŹNIA LIDEREM!
(cd. ze str. 1)

a jej autorem był Tomasz Czyż. 2 minuty
później ustrońscy kibice mieli kolejny
powód do świętowania, ponieważ prowadzenie podopiecznych trenera Mateusza
Żebrowskiego podwyższył Maksymilian
Wojtasik. Nie było to ostatnie słowo Wojtasika w tym spotkaniu, ponieważ jeszcze
przed przerwą wpisał się on po raz drugi
na listę strzelców. Pierwsza bramka w
drugiej połowie padła w 74. min., a jej
strzelcem był Jakub Waliczek. 11 minut
później bramkarz Polonii zmuszony był,
już po raz piąty, wyciągać piłkę z siatki,
ponieważ sposób na niego znalazł defensor
Kuźni, Anton Fizek. Przyjezdnych stać
było jedynie na bramkę honorową, którą

zdobyli na dwie minuty przed zakończeniem spotkania. Dzięki tak efektownemu
zwycięstwu piłkarze Kuźni awansowali na
1. m. w tabeli. W przyszłej kolejce ustroniacy zagrają na wyjeździe z GKS Radziechowy-Wieprz. Co ciekawe trenerem
tej drużyny jest Łukasz Błasik, czyli były
napastnik Kuźni, którego bramki przed
trzema laty pomogły drużynie z Ustronia
w wywalczeniu awansu do IV ligi.
Skład Kuźni: Michał Skocz – Tomasz
Czyż (od 70. min. Damian Madzia), Michał
Pszczółka, Anton Fizek, Dariusz Rucki,
Konrad Kuder (od 46. min. Jakub Waliczek), Jakub Wojtyła (od 83. min. Alan
Cieślar), Arkadiusz Jaworski, Maksymi-

PIERWSZY PUNKT
Klasa A: KS Nierodzim - LKS Orzeł Zabłocie 4:4
W pierwszych kolejkach nowego sezonu trener Rafał Dudela wraz ze swoimi
podopiecznymi doznał dwóch wysokich
porażek (8:0 z Pogórzem oraz 6:3 z Pielgrzymowicami), dlatego ubiegłej soboty
zawodnicy Nierodzimia zamierzali zrobić
wszystko, co w ich siłach, by sięgnąć po
pierwsze punkty w tym sezonie oraz odbić się od dna tabeli. Przeszkodzić im w
tym zamierzał LKS Orzeł Zabłocie. Dużo
lepiej to spotkanie zaczęli nasi zawodnicy,
ponieważ już w 4. min. Daniel Mężydło
uderzeniem z rzutu karnego wyprowadził
Nierodzim na prowadzenie. Chwilę później było ono jeszcze okazalsze, ponieważ
golkipera Orła pokonał Seweryn Sobota,

który jeszcze przed przerwą dorzucił do
swojego strzeleckiego dorobku drugie trafienie. Gości przed zmianą stron stać było
na jedno trafienie. W 53. min. zawodnicy z
Zabłocia zdobyli bramkę kontaktową, jednak już 120 sekund później Daniel Ciemała podwyższył prowadzenie Nierodzimia.
Chwilę później przyjezdni zdobyli trzecią
bramkę, a 3. minuty przed zakończeniem
spotkania doprowadzili do wyrównania.
Warto zaznaczyć, iż zawodnicy Orła nie
wykorzystali w tym spotkaniu aż dwóch
rzutów karnych. W przyszłej kolejce
zawodnicy Nierodzimia udadzą się do Pogwizdowa, gdzie o kolejne ligowe punkty
będą rywalizować z miejscową Olzą.

ŁADNE GRATY

byli to bardzo wymagający goście. Musiał
bardzo precyzyjnie i wyczerpująco odpowiadać na ich pytania, ale sprawiło mu to
dużo satysfakcji, bo nikt się tak nie dogada

10 sierpnia po raz XIX wyruszył z Bielan
koło Kęt Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych. Bardzo efektowne
samochody nawet z początku XX wieku
zawitały do Strumienia, Cieszyna, a z górskich miejscowości organizatorzy wybrali
Ustroń, gdyż właśnie u nas działa Muzeum Zabytkowych Motocykli „Rdzawe
Diamenty”. Odwiedzenie tego wyjątkowego miejsca było jedną z atrakcji rajdu.
Prawie 60 pojazdów zajęło parking przy
ul. Partyzantów, a właściciele pojazdów
i uczestnicy rajdu spotkali się z ustroniakami i turystami, by rozmawiać na jedyny
słuszny temat gaźników, opon, silników
itp. Znaleźli jednak czas, by odwiedzić
muzeum znajdujące się po drugiej stronie
ulicy. Remigiusz Dancewicz, właściciel
„Rdzawych Diamentów” podkreślał, że

lian Wojtasik (od 60. min. Adrian Sikora),
Mykhailo Lavruk (od 60. min. Arkadiusz
Trybulec), Paweł Sękowski (od 46. min.
Michał Pietraczyk). Arkadiusz Czapek
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

KS Kuźnia Ustroń
LKS Bełk
LKS Goczałkowice-Zdrój
KP GKS II Tychy S.A.
LKS Czaniec
LKS Unia Książenice
KS Spójnia Landek
GKS Radziechowy-Wieprz
KS Polonia Łaziska Górne
MKS Czechowice-Dziedzice
TS Podbeskidzie II BB.
APN Odra Wodzisław
LKS Drzewiarz Jasienica
KP Beskid Skoczów
MKP Odra Centrum Wodzisław
LKS Wilki Wilcza

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

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

8:3
6:2
5:1
5:2
4:3
4:3
4:4
3:3
5:6
2:3
3:5
4:5
0:1
3:6
1:5
1:6

Skład Nierodzimia: Szymon Duda - Dariusz Stokłosa, Daniel Ciemała, Szymon
Danel (od 57. min.Sebastian Polok), Dawid Kisza, Szymon Górniok, Krzysztof
Słowiński, Mateusz Cieślar, Sylwester
Makarski, Seweryn Sobota, Daniel Mężydło.
Arkadiusz Czapek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LKS Pogórze
KP Beskid II Skoczów
LKS Olza Pogwizdów
UKS APN Góral Istebna
LKS Kończyce Małe
LKS Błyskawica Kończyce W.
LKS Strażak Pielgrzymowice
LKS Beskid Brenna
LKS Błękitni Pierściec
LKS Zryw Bąków
LKS Orzeł Zabłocie
KS Nierodzim
LKS Victoria Hażlach
LKS Iskra Iskrzyczyn

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
7
7
6
6
4
4
4
4
4
2
1
0
0

22:2
6:2
6:3
9:5
3:3
7:5
6:4
3:3
7:10
2:7
8:9
7:18
2:6
5:16

jak pasjonat z pasjonatem. Tegoroczny rajd
otrzymał podtytuł „Staruszek grat”. Trzeba
przyznać, że Ustroń odwiedziły bardzo
atrakcyjne graty.
(mn)

Fot. Agnieszka Dancewicz
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