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Nie jestem fanem rajdów, ale doceniam 
rozmach ustrońskiej imprezy. Rajdowy 
Ustroń można poczuć dosłownie wszyst-
kimi zmysłami. Każdy mógł zobaczyć 
szybkie samochody i ich kierowców. 
W powietrzu czuć było zapach spalin. 
Sportowe maszyny były na wyciągnięcie 
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W numerze m.in.: Kto pój-
dzie w korowodzie - spis 
scenek dożynkowych, Ni-
gdy więcej wojny, Szachy 
łączą wszystkich, Niero-
dzimskie Dożynki 1947, 
Złote Parzenice za zupę 
rybną, Gazdowie wszyst-
kich dożynek, Remis na 
początek ligi, KT Kubala 
w finale

CZĄSTKA 
NASZEGO ŚWIATA

(cd. na str. 8 i 9)Kajto z radością poświęcił czas swoim fanom.                                                  Fot. M. Bielesz

Pracownicy „Prażakówki” zbudowali zaproszenie, które stanęło w Nierodzimiu.

 godz. 7.00-12.00  
Ustroński Torg, koncert kapelii góral-
skiej, targowisko

– Bardzo się cieszę, że możemy 
tutaj pokazać cząstkę rajdowego 
świata. Mnóstwo atrakcji zwią-
zanych z motoryzacją, pozwala 
poczuć uczestnikom imprezy ten 
niezwykły klimat, który dla wielu 
z nas jest codziennością. – po-
wiedział Kajetan Kajetanowicz, 
który był niewątpliwe największą 
gwiazdą Rajdowego Ustronia.

DNI USTRONIA I DOŻYNKI
 godz. 16.00  
Letni salon kuracyjny - spacer szlakami 
pierwszych willi

20 sierpnia (sobota)
 godz. 10.00  
6. Międzynarodowa Wystawa Produktów 
Regionalnych, rynek
 godz. 19.00  
Romantyczny Bieg Parami, bulwary nad 
Wisłą
 godz. 19.00  
Finałowy koncert festiwalu „Szachy 
w Ustroniu łączą pokolenia” GOLDEN 
OF QUEEN z orkiestrą symfoniczną, 
amfiteatr

21 sierpnia (niedziela)
 godz. 14.00 
Korowód dożynkowy ul. Daszyńskiego, 
3 Maja, Hutnicza, Parkowa, amfiteatr
 godz. 15.00 amfiteatr
- Obrzęd dożynkowy: Chór AVE pod dyr. 
Alicji Adamczyk, Ustroński Chór Ewan-
gelicki pod dyr. Szymona Staniszewskie-
go, Estrada Ludowa „Czantoria” pod 
dyr. dr Danuty Zoń-Ciuk
- Modlitwa ekumeniczna
- Koncerty dożynkowe: Estrada Ludowa 
„Czantoria” pod dyr. dr Danuty Zoń-
-Ciuk, Ustroński Chór Ewangelicki pod 
dyr. Szymona Staniszewskiego, Estrada 
Regionalna „Równica” pod kierowni-
ctwem Marzeny Cieślar
 godz. 17.00 
Zabawa taneczna z zespołem Janusza 
Śliwki, krąg taneczny obok amfiteatru 

19 sierpnia (piątek)
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W gminie Goleszów podobnie 
jak we wszystkich gminach po-
wiatu cieszyńskiego, organizo-
wane są dożynki. Po dwuletniej 
przerwie Święto Plonów odbę-
dzie się 27-28 sierpnia. Trady-
cyjnie imprezę otworzy barwny 
korowód, a gwiazdą sobotniego 
wieczoru, będzie zespół Weź 
Nie Pytaj ze Skoczowa, znany 
w kraju z disco-polowych tele-
dysków pełnych humoru. 

Przed pięciu laty Wspólno-
ta Ewangelickich Kościołów  
w Europie utworzyła sieć Eu-
ropejskich Miast Reformacji. 
Miało to związek z przypada-
jącą w 2017 roku 500. roczni-
cą Reformacji. W gronie tym 
znalazły się Cieszyn, Amster-
dam, Bruksela, Cambridge, 
Edynburg, Genewa, Norym-
berga, Paryż, Praga, Sztokholm, 
Strasburg, Wenecja, Wiedeń, 
Wittenberga i Zurych. Cieszyn 
był drugim, obok Wrocławia, 
miastem z Polski.

Niedawno padła w Polsce głów-
na wygrana w Eurojackopt. 
Szczęśliwiec z Wielkopolski 
zgarnął ponad 231 mln euro. 
A siedem lat temu w Cieszy-
nie trafiono „szóstkę” w Lotto. 

ckie. Obecnie w budynku są 
mieszkania i przedszkole. 
 
Pierwszą rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną w powiecie cie-
szyńskim założono w 1951 roku 
w Dębowcu. W połowie lat 50. 
istniało na naszym terenie 18 
spółdzielni, które liczyły pra-
wie 460 członków i uprawiały 
areał o powierzchni 2,5 tys. 
hektarów. Obecnie spółdzielni 
jest niewiele.
 
Nazwy ulic w Wiśle pocho-
dzą często od nazw tutejszych 
dzielnic (dolin). Przykładem: 
Jawornik, Głębce, Czarne czy 
Malinka. Kilka ma za patro-
nów ludzi zasłużonych takich 
jak Hoff, Sztwiertnia, Steller, 
Ochorowicz, Kuryatto.        (nik) 
 

to i owo
z 

okolicy

CERTYFIKOWANI 
TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ 

Stowarzyszenie Można Inaczej oraz Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych zachęcają osoby uza-
leżnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy w Miejskim 
Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy MKRPA dla dzieci 
i dorosłych ul. Brody 16 (siedziba Straży Miejskiej). Zapisy pod 
nr tel 500-231-259.

Wygrana wynosiła ponad 4,2 
mln zł. W 2010 roku, pierwsza 
trafiona w Cieszynie „6”, warta 
była ponad 4,8 mln zł.

O emigracji beskidzkich góra-
li do Ameryki traktuje jedyna 
w swoim rodzaju praca magi-
sterska Magdaleny Górskiej. 
Poszukując śladów emigracji 
„za wielką wodę”, autorka do-
tarła m. in. do Anny Czepczor 
– wnuczki Michała Wawrzacza, 
słynnego istebniańskiego „Ko-
lumbusa”. 

Charakterystyczny długi bu-
dynek stojący poniżej kościoła 
Jezusowego w Cieszynie to 
popularna „Pajta”. Na począt-
ku XX wieku mieściło się  
w nim gimnazjum ewangeli-

* * *

* * *

* * *

PUNKT KONSULTACYJNY 
FUNDACJI ŻYCIE I MISJA

Jeśli u swojego dziecka dostrzegasz problem (nar-
kotyki, alkohol, dopalacze, inne używki chemiczne, 
siecioholizm, zaburzenia odżywiania itp.), spróbuj 
pomóc jemu i sobie znaleźć drogę wyjścia. Zapra-
szamy do Punktu Konsultacyjnego działającego przy 

Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, ul. 3 Maja 14 w Ustroniu. 
Aby umówić spotkanie prosimy o kontakt z konsultantką p. Marią 
Dąbrowską pod numerem telefonu: 882 076 863.

BANK PKO CZASOWO ZAMKNIĘTY
Informujemy, że Oddział Banku PKO przy ul. Cieszyńskiej 

będzie zamknięty od 5 sierpnia do połowy listopada z powodu 
remontu. Pieniądze będzie można pobrać w bankomacie przy 
ul. 3 Maja. 

* * *

Rejestracja
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:00 do 15:00
telefonicznie lub SMS 
pod specjalny numer 504 288 528

UMÓW TELEFONICZNIE 
WIZYTĘ KOMINIARSKĄ
Szanowni Państwo, od dnia 01.08.2022 r. 
wprowadzamy możliwość telefonicznego 
umówienia wizyty kominiarza.

ZAKŁAD 
KOMINIARSKI 
WASZEK 
Spółka Jawna
w Ustroniu

CZYSZCZENIE I KONTROLA 
PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Ponadto przypominamy, że kontrola przewodów kominowych to nie tylko 
kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także spełnienia wymogu prawne-
go. Ustawa Prawo Budowlane art. 62 §1 pkt 1 lit. C. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

33/2022/2/R

– To pytanie, z którym będziemy się zmagać w czasie III edycji 
Letniej Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej w Hermanicach. To, 
że do sakramentów przystępujemy, że są ważne – to wszystko 
wiemy. W czasie naszych spotkań postaramy się, żeby te górno-
lotne stwierdzenia przekuć na codzienne życie chrześcijańskie. 
Jak żyć sakramentami? Jak uczynić z nich kręgosłup dla swojej 
duchowości, duchowości swojej wspólnoty… – zapowiadają 
organizatorzy Letniej Szkoły Duchowości, która odbędzie się od 
28 do 30 sierpnia. Spotkania poprowadzi o. dr Dominik Jurczak 
OP. Plan spotkań w Klasztorze oo. Dominikanów w Hermanicach: 
28 sierpnia godz. 19.00-21.00, 29 i 30 sierpnia godz. 9.00-11.00 
i 19.00-21.00. Koszt: 110 zł (tylko wieczorne spotkania – 75 zł, 
pojedyncze wejście na 2 godz. 25 zł). W zajęciach będzie można 
uczestniczyć również poprzez internet. Koszt: dobrowolna ofiara. 
Dodatkowe informacje: www.hermanice.dominikanie.pl, www.
facebook.com/dominikanie.hermanice/

CZY SAKRAMENTY MAJĄ COŚ 
WSPÓLNEGO Z DUCHOWOŚCIĄ?

*  *  *

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu pilnie za-
trudni nauczyciela gry na gitarze klasycznej. Wszelkich informacji 
na ten temat można uzyskać u kierownik Ogniska Muzycznego, 
Agnieszki Durlow, nr telefonu 501 057 750.

POTRZEBNY NAUCZYCIEL GITARY

18 sierpnia (czwartek)
16.00 Symultana, rynek
18.00 „Szachiści tańczą w Ustroniu” – dyskoteka z Radiem 90 (lata 

1991-2010), rynek
19 sierpnia (piątek)
17.00 Występ zespołu „asymeTrio” (pianino, skrzypce i wokal), rynek
18.00 Szachiści tańczą w Ustroniu – dyskoteka z Radiem 90 (lata 

2011-2022), rynek
20 sierpnia (sobota)
16.00 Zakończenie festiwalu. Występ zespołu Golden Hits of Queen 

z sekcją symfoniczną, amfiteatr

FESTIWAL 
„Szachy w Ustroniu 

łączą pokolenia”
Oprócz kilkunastu turniejów szachowych – branżowych, 
dziecięcych, Turnieju przy Kawie MOKATE, Mistrzostw Śląska 
Juniorów – w ramach festiwalu odbędzie się wiele imprez 
towarzyszących, w których mogą brać udział wszyscy, na-
wet ci, którzy o szachach wiedzą niewiele. Poniżej wybrane 
propozycje. Więcej na: chessustron.pl

* * *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 505 548 018

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

33/2022/1/R

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy   112

Policja Ustroń  47 857-38-10 

         fax 47 857-38-14

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

Poradnia Rodzinna 

Mickiewicza 1 537 071 063

  33 333 60 61

  33 333 60 63

Salus 730 300 135 

   33 333 40 35

Medica 33 854 56 16

Rodzinna Praktyka Lekarska 

NZOZ Nierodzim

  33 854 23 50

KRONIKA MIEJSKA

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Karol Cieślar lat 94 ul. Spółdzielcza

Z BUTA 
I NA KOLE

20 sierpnia (sobota) WYCIECZKA ROWEROWA 
Z PRZEWODNIKIEM DO DĘBOWCA

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o godzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• trasa wycieczki: Skoczów Kaplicówka – Simoradz – Dębowiec – Isk-
rzyczyn – Międzyświeć – Skoczów Bładnice – powrót na Rynek – koniec 
wycieczki. 
Wycieczka łatwa/średnio trudna po pagórkowatym terenie. Dla zaawan-
sowanych rowerzystów i na rowerach elektrycznych to trasa łatwa, dla 
mniej jeżdżących i na klasycznych rowerach pagórkowaty profil trasy 
może stanowić pewną trudność. Orientacyjny czas trwania wycieczki 
ok. 3 - 3,5 godziny, dystans ok. 40 km.

21 sierpnia (niedziela) WYCIECZKA ROWEROWA 
Z PRZEWODNIKIEM DO TRZYŃCA (CZECHY)

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o godzinie 9:50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10:00
• trasa wycieczki: Goleszów – Leszna – Kojkovice – Trinec – Leszna – 
Cisownica – powrót na Rynek – koniec wycieczki
Wycieczka łatwa/średnio trudna po pagórkowatym terenie. Dla zaawan-
sowanych rowerzystów i na rowerach elektrycznych to trasa łatwa, dla 
mniej jeżdżących i na klasycznych rowerach trasa może być nieco trud-
na ze względu na jej długość oraz kilka podjazdów. Orientacyjny czas 
trwania wycieczki ok. 3,5 – 4 godziny, dystans ok. 42 km.
Uwagi ogólne: - wszyscy uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność, 
- organizator zapewnia bezpłatną opiekę przewodnika w trakcie wycieczki, - koszty ewen-
tualnych posiłków, transportu i inne uczestnicy wycieczki pokrywają we własnym zakresie, - 
uczestnicy wycieczek rowerowych muszą obowiązkowo być wyposażeni w kaski, - przewodnik 
może nie zgodzić się na udział w wycieczce osób niewłaściwie przygotowanych, - dodatkowe 
informacje - Miejska Informacja Turystyczna tel. 33-854-26-53.

*  *  *

Serdeczne podziękowania
za złożone kwiaty i wieńce

oraz udział w ostatnim pożegnaniu

śp. Marii Zagały
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom

oraz pracownikom Nadleśnictwa Ustroń

składa
córka z zięciem i wnukami

33/2022/1/N

Serdeczne podziękowania 
za udział w uroczystości pogrzebowej Ojca

śp. Janusza Niemca 
członkom rodziny, przyjaciołom, mieszkańcom Ustronia 

oraz pocztowi sztandarowemu i licznej delegacji 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

z naczelnikiem GOPR Jerzym Siodłakiem

składa 
syn

33/2022/2/N

31. ROMANTYCZNY BIEG PARAMI
20 sierpnia o godz. 19.00 na ul. Nadrzecznej obok Karczmy 

Góralskiej rozpocznie się 31. Romantyczny Bieg Parami.
Dystans: 3100 m (limit czasowy 30 minut). 
Kategorie wiekowe (liczona jest suma lat wg. rocznika urodze-

nia): do 20 lat, do 30 lat, do 50 lat, do 70 lat, do 100 lat, do 130 
lat, powyżej 130 lat. 

Zgłoszenia: online: www.pomiarczasu.pl lub w biurze zawodów 
(obok Karczmy Góralskiej) w dniu imprezy w godz. 16.00 - 18.30. 

Wpisowe 50 zł od pary, wpłata przelewem przed imprezą, 70 zł 
od pary wpłata gotówkowa w dniu imprezy. Bieg rozgrywany jest 
w parach damko-męskich. Obowiązuje limit 200 osób (100 par).

Po zakończeniu biegu poczęstunek przy góralskiej muzyce, 
rozdanie trofeów i niespodzianek. 

Szczegóły i regulamin na: www.ustron.pl

DRUGI EKO FEST W HERMANICACH
27 sierpnia o godz. 14.00 na terenie boiska w Hermanicach 

odbędzie się 2 EKO FEST.
W programie: Mecz piłkarski „O czyste powietrze” Hermani-

ce – TRS Siła Ustroń, Konkurs wiedzy ekologicznej dla dzieci, 
Dzień dawcy szpiku kostnego.

Darmowe atrakcje dla dzieci: animacje, lody, ciastka, droż-
dżówki, dmuchańce, stoisko nadleśnictwa Ustroń.

Ponadto dla dorosłych: pokazy lotów i pilotażu dronów, sto-
isko profilaktyki zdowia, stoisko prezentacyjne samochodów 
elektrycznych, pokazy ekologicznego spalania, stoiska gastro-
nomiczne, zabawa taneczna.

*  *  *
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W korowodzie władze, duchowieństwo, mieszkańcy.                                     Fot. M. Bielesz

Pod Pomnikiem Pamięci Narodowej 
za ustrońskim ratuszem, jak zresztą przy 
każdej uroczystości państwowej, zebrali się 
ustroniacy i turyści, aby uhonorować tych 
którzy oddali życie za naszą wolność. 15 
sierpnia to także Święto Wojska Polskiego.  
W sposób szczególny pamiętamy wów-
czas o żołnierzach, którzy podczas swojej 
służby zapewniają nam bezpieczeństwo. 
Szczególnie przemawia to do nas dziś, 
kiedy za wschodnią granicą naszego kraju 
toczy się wojna w obronie narodu i granic 
państwa. Nasz naród stoczył taką krwawą 
batalię z Rosjanami ponad 100 lat temu. Jak 
widać imperialne zakusy władz w Moskwie 
mają się dobrze również obecnie.

Kwiaty pod pomnikiem złożyły delega-
cje cieszyńskiego Starostwa Powiatowego, 
Rady Miasta Ustroń, partii politycznych 
i służb mundurowych. Nie zabrakło re-
prezentacji ustrońskich szkół. Podniosłe 
święto polskiej armii uświetniła orkiestra 
górnicza z Jastrzębia-Zdrój, która potem 

NIGDY WIĘCEJ WOJNY 
Tradycyjnie od Mszy św. w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Klemensa rozpoczęły 
się uroczystości miejskie upamiętniające zwycięstwo polskiej armii nad bolszewi-
kami w 1920 roku. Uroczystości urozmaicił Piknik Historyczny, który odbywał się 
w Parku Kuracyjnym wokół amfiteatru.

na ustrońskim rynku wygrywała polskie 
pieśni patriotyczne.

Podczas miejskiej uroczystości Bur-
mistrz Miasta Przemysław Korcz powie-
dział:

– W całej Polsce 15. sierpnia na pa-
miątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, 
zwanej „Cudem nad Wisłą”, obchodzone 
jest Święto Wojska Polskiego. 

Tak się składa, że polski kalendarz po-
siada w sobie wiele dni, podczas których 
obchodzimy rocznice ważnych dla narodu 
wydarzeń historycznych. Niewątpliwie 
jedną z nich jest przypadająca dziś 102. 
już rocznica zwycięskiej Bitwy pod War-
szawą. W jej wyniku wojska Marszałka 
Piłsudskiego rozgromiły przeważającą 
liczebnie Armię Czerwoną.

Oczywiście byli i tacy, którzy wątpi-
li i to także jest naturalne. Strach, 123 
lata rozbiorów zakorzenione w polskiej 
świadomości, czy inne rodzaje lęków. 
Ale większość stanowili ci, którzy nie 

zwątpili ani na chwilę! Nie zwątpili, aby 
ratować Ojczyznę, aby walczyć o coś, 
co nasi przodkowie tracili od 1772 roku. 
Byli wśród nich ojcowie dopiero co odzy-
skanej niepodległości, wielcy przywódcy 
wojskowi na czele z Józefem Piłsudskim. 
Był wśród nich też i Wincenty Witos, 
który stworzył Rząd Obrony Narodowej,  
w skład którego weszły wszystkie ugru-
powania parlamentarne. Był to rząd ponad 
podziałami politycznymi. Był de facto 
rządem ratowania rodzącego się państwa 
i kraju powstającego z popiołów mrocznej 
historii.

Tego dnia. 15 sierpnia 102 lata temu, 
Europa uchroniona została przed realnym 
niebezpieczeństwem rozpętania kolej-
nej wojny. Dlatego też, kolejna rocznica 
„Cudu nad Wisłą” kieruje naszą uwagę 
na to, co w życiu państw i narodów jest 
najważniejsze i najcenniejsze: wolność, 
suwerenność i honor. 

Dziękuję polskim żołnierzom za wier-
ną służbę dla naszego kraju. Wy, polscy 
żołnierze, pokazujecie wielkość Polski. 
Dziękuję za zapewnienie bezpieczeństwa 
nam wszystkim każdego dnia i nie tylko  
w Polsce, ale i poza jej granicami. 

Składam najserdeczniejsze życzenia po-
myślności i sukcesów w pracy żołnierzom 
oraz wszystkim pracownikom cywilnym 
wojska i ich rodzinom.

Nigdy więcej wojny!
W Parku Kuracyjnym w poniedziałek 

przebywali licznie zgromadzeni pasjonaci 
militariów. Na stoiskach można było zo-
baczyć wiele wojskowych pamiątek np. 
dawne odznaki. 

Grupy rekonstrukcyjne przygotowały 
namiastkę dawnego szpitala polowego, 
kuchni polowej i stanowisk ogniowych. 
Można było się także przyjrzeć replikom 
broni, a także sprawnym jeszcze moto-
rom i rowerom. Uwagę pań przyciągali 
za pewnie panowie ubrani w wełniane 
wojskowe uniformy, których założenie  
w tak upalny dzień może przysporzyć 
wiele niedogodności. 

Niewątpliwie takie atrakcje cieszą się 
duża popularnością, a przy okazji budują 
przywiązanie do wojska, które szczególnie 
w tych czasach potrzebuje naszego wspar-
cia i zrozumienia.               Mateusz Bielesz

Do zebranych przemówił burmistrz.

Rodzinnie i patriotycznie.                                                                                 Fot. M. Bielesz
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SZACHY
ŁĄCZĄ

WSZYSTKICH

Rozgrywki w ramach festiwalu roz-
poczęły się 12 sierpnia w „Prażakówce” 
turniejem Masters i turniejem Klasy „A”. 
Honorowy ruch e4 na pierwszej szachow-
nicy wykonał burmistrz Przemysław 
Korcz, a był on zgodny z ruchem, jaki 
został wykonany w partii. Burmistrzowi 
towarzyszył Andrzej Matusiak, prezes 
Śląskiego Związku Szachowego – głów-
nego organizatora Festiwalu. Na innych 
turniejach obecni byli m.in.: prezes sza-
chowy czeskiego regionu morawsko-ślą-
skiego Jiri Novak i prezes Małopolskiego 
Związku Szachowego Kamila Kałużna. 
We wszystkich salach, w których odby-
wają się turnieje spotkać można Michała 
Paździora – dyrektora Festiwalu. 

Oficjalne otwarcie Festiwalu nastą-
piło w niedzielę na ustrońskim rynku. 
Najpierw dzieci ze szkoły Szach-Mat 
z Zabrza zrobiły pokaz żywych szachów, 
a następnie na scenie witał uczestników 
starosta cieszyński Mieczysław Szczurek 
i burmistrz Ustronia. Koncert na otwar-
cie zgromadził bardzo liczną widownię, 
którą śpiewem i grą czarowała Tekla 
Klebetnica. 

Od wtorku rywalizują dzieci w grupach 
do 8, 10 i 12 lat. Ich turnieje odbywają 
się w „Nauczycielu” oraz w „Leśniku” 
w Jaszowcu. 

Ustroń żyje szachami. Samych zawod-
ników jest prawie tysiąc, do tego rodziny, 
przyjaciele, działacze, wszyscy oni miesz-
kają w Ustroniu, tutaj się żywią, bawią, 
wypoczywają. Niewątpliwie korzystamy 
na tym, ale korzystajmy jeszcze bardziej, 
biorąc udział w licznych imprezach na 
przykład w finałowym koncercie w am-
fiteatrze, w którym weźmie udział rów-
nież mistrz świata Viswanathan Arnand, 
a muzycznie bawić nas będzie Golden 
hits of Queen z sekcją symfoniczną. (mn)

Festiwal szachowy w Ustroniu zgodnie 
z nazwą ma łączyć pokolenia, ale łączy 
wiele więcej. Uczestników z turystami 
i mieszkańcami, bo spotykają się na 
różnych wydarzeniach – na tańcach, 
na pokazach, po prostu na mieście. 
Łączy szachistów z osobami, które nie 
mają pojęcia o tej grze podczas imprez 
towarzyszących. Łączy arcymistrzów 
z mniej biegłymi adeptami sztuki pod-
czas symultan na rynku. Łączy ludzi 
z całego kraju i zza granicy uczestni-
czących w rozgrywkach. Łączy szachy 
z tańcem i muzyką podczas tematycz-
nych dyskotek, które wieczorami od-
bywają się na rynku. Połączył nawet 
szachy z piłką nożną, co miało miejsce 
podczas Meczu Pokoleń na stadionie 
przy ul. Sportowej. Wynik dwucyfrowy 
na korzyść juniorów, ale wszyscy dobrze 
się bawili. 

Szachiści przyjechali na festiwal z całego kraju i z zagranicy. Udało nam się jednak dostrzec 
reprezentantów naszego miasta i Stowarzyszenia Szachowego „Olimpia” Goleszów (w zie-
lonych koszilkach). Na zdjęciu turniej Grupy B – zawodników z rankingiem FIDE 1500-1900.  

Wszędzie szachy. Dorosłe w „Prażakówce” i na rynku, a dziecięce w „Nauczycielu”.

Symultany z arcymistrzami na rynku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród szachistów 
i publiczności. Na zdjęciu mecz na trzynastu deskach Pawła Czarnoty. 
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XV MISTRZOSTWA POLSKI 
W PODAWANIU BARANINY 

I ŚWIĘTO BARANINY
26 sierpnia piątek - „RM Gastro” Studio Kulinarne
12.00-15.00  Gotowanie z młodzieżą Środowiskowy Dom Samopomocy  
  w Ustroniu, Centrum Aktywności TON „Cesarski gulasz barani”

27 sierpnia sobota - „RM Gastro” Studio Kulinarne
8.00 Obowiązkowa odprawa Jury i drużyn kucharzy w "RM Gastro" ul.  
  Sportowa 15a Ustroń.
9.00 Oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Polski i start 1 drużyny
10.00-15.30 Prezentacje firm sponsorskich w RM Gastro.
11.30-14.30 Lunch
13.00-14.30  Pokazy kulinarne
16.00  Zakończenie Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny RM Gastro 
  

27 sierpnia sobota - Rynek: Święto Baraniny 
Wstęp wolny

8.00  Ustawienie stoisk artystów i rzemieślników.
  Prowadzenie konferansjer Staszek Jaskułka, Andrzej Wojcieszek
12.00  Oficjalne Rozpoczęcie Święta Baraniny. Wystrzał z garłacza  
  i pistolców (Czesław Kanafek i Bractwo Kurkowe) 
12.00-14.00  Panel wystąpień naukowców: prof. dr. hab. MAEK REMBIERZ - 
Uniwersytet Śląski „O potrzebie świętowania…”; prof. dr. hab. BRONISŁAW BORYS 
- Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, odział Kołuda 
Wielka „Owce – co z nich jemy, co pijemy i z jakim skutkiem”; prof. dr. hab. 
ROMAN NIŻNIKOWSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
przewodniczący rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
„Wykorzystanie owiec w ochronie środowiska i krajobrazu”; prof.dr. hab. 
ANDRZEJ JUNKUSZEW Prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Bio gospodarki, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. „Owczarstwo-życie zgodnie z naturą”; 
mgr PIOTR LENART "Niech Cię Zakole" Szlak Krajoznawczo Kulinarny kraina dolnej 
Wisły Kujawsko Pomorskie . Pokaz „Bigosek z Baraniny bez kapusty Krztyny”
12.00-14.00  Pokaz „Klaganie sera z mleka owczego-bundz”
12.00-15.00  Serwis „Cesarski Gulasz Barani” akcja charytatywna dla  
  młodzieży z Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustroniu Centrum 
  Aktywności TON. Dochód ze sprzedaży na cele statutowe  
  Stowarzyszenia.
12.00-17.00  Koncerty kapel góralskich; Wałasi, Polandia, Bukoń.
13.00-13.30  Rozpoczęcie konkursu plastycznego dla dzieci, „Owca w górach”  
  biblioteka miejska. Dyr. Dom Kultury Prażakówka w Ustroniu
15.00  Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla dzieci „Owca  
  w górach”
17.00  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie XV Mistrzo- 
  stwa Polski w Podawaniu Baraniny.
12.00-18.00  Występ kapel góralskich

Podziynkowani za chlebiczek 
Hej ludkowie złoci dożynki przed nami
Jo downy gazda nieroz se spóminóm
Jako sie wóz łobilo dzierżało grabiami
I wiózło do stodoły z radosnóm minóm. 
Kieryż to jeszcze dzisio cepami młóci
Jyny jak łoglóndosz filmy historyczne
Ta downo harówka już sie nie wróci
A móm ło żniwach spominki rozliczne.
Nale to już downo wszycko przeminyło
I nasi przodkowie w niebie żniwujóm
Tóż spómnieć se ło nich dobrze by było
A dzisiejsi gazdowie niechaj świyntujóm.
Bo należy sie rolnikóm wielki szacunek
Dyć to nasi prowdziwi żywiciele
Coby nie chybiło chleba – w nich je ratunek
Tóż dziykujymy za codziynnej harówki wiele. 
                                              Stary gazda spod Grapy

 SYMBOLE DOŻYNEK 
1. Żeńcy – siła wytwórcza w polu (robotnicy), ciągłość pokoleń, 

siła witalna. 
2. Czerwony Kapturek – miłość i wdzięczność, prostota serca. 
3. Snopy – rodzina, zbiór, wielkość snopów – symbol plonu, 

pokarmu i mocy, z tego powstaje chleb. 
4. Orkiestra – dziękczynne pieśni i muzyka, stwarzanie na-

stroju radości, uroczystego uniesienia. 
5. Banderia, koń – pomocnik rolnika, symbolizuje siłę, grację, 

zdrowie, przywiązanie i posłuszeństwo. 
6. Gazdowie – symbol władzy, majestatu właścicieli, własności, 

tradycji rodzinnej, gospodarności. 
7. Zespoły regionalne – strój ludowy, od zarania dziejów 

przywdziewany w czasie uroczystości kościelnych, rodzinnych, 
dożynek, wesel i w czasie wizyty w mieście. 

8. Dalsza część korowodu kroczy w zgodnie z cyklem pór 
roku, obrazując różnorodność pracy rolników, przetwórców  
i rzemieślników, ich maszyny i narzędzia dawne i współczesne. 
Scenki rodzajowe często zabarwione alegorycznymi i humory-
stycznymi podtekstami. 

Na stronie obok przedstawiamy czytelnikom unikalne zdjęcia, 
które udostępnili nam z rodzinnych zbiorów bracia Stanisław Ko-
zieł i Zdzisław Kozieł. Na zdjęciach jest m.in. ich ojciec Zdzisław 
Kozieł i siostra, inne osoby trudno jest im rozpoznać. 

Zdjęcia dokumentują dożynek, które odbyły się w Nierodzi-
miu 17 sierpnia 1947 roku. Nierodzim nie należał wówczas do 
Ustronia, stanowił odrębną gromadę i dlatego też miał własne 
nierodzimskie święto plonów.

Nierodzim zorganizował jeszcze jedne samodzielne dożynki 
pod koniec lat 60., dokładnego roku bracia Kozłowie nie pa-
miętają, ale nie miały już one tak powszechnego i uroczystego 
charakteru. Podczas rozmowy na ten temat pan Zdzisław Kozieł 
podkreślił, że w małych społecznościach, dożynki niekoniecznie 
odbywały się każdego roku. Dożynki miały wieńczyć żniwa, ale 
czasem pogoda krzyżowała plany albo plony były słabe i ludzi 
nie stać było na huczne świętowanie. 

Jednak w 1947 roku wszystko tak się dobrze złożyło, że 
gospodarze postanowili zorganizować nierodzimskie dożynki. 
Wyjątkowo ładna pogoda tamtego lata sprawiła, że już w połowie 
sierpnia było po żniwach. Do święta plonów zdążyli się przygo-
tować rolnicy, gospodynie, młodzież. Jak podkreśla Zdzisław 
Kozieł, mimo biedy, zacofania, bo przecież w tamtym czasie 
w Nierodzimiu nie było jeszcze prądu, a wozy jeździły na metalo-
wych kołach, ludzie tworzyli wspólnotę i potrafili się bawić.  (mn)

NIERODZIMSKIE
DOŻYNKI 1947

1. Nierodzimskie dziewczyny rocznik 1929-1931.

2. Obrzęd dożynkowy w nierodzimskim amfiteatrze, 
 czyli w Gazdówce.

3. Nierodzimska młodzież.

4. Zdzisław Kozieł trzyma konia, na którym siedzi jego  
 siostra Eugenia. 

5. Wręczenie chleba gazdom Emilii i Alojzemu Kozieł.

6. Zabawa dożynkowa.

7. Jan Burawa powozi furą. 
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(cd. ze str. 1)
CZĄSTKA NASZEGO ŚWIATA

ręki, więc dotykane były przez wielu 
regularnie. W mieście nie było chyba 
osoby, która nie usłyszałaby warkotu sil-
ników o bardzo dużej mocy. Dodatkowo 
zgłodniali smakowali darmowej kiełbaski 
z grilla. Imprezę w Ustroniu było widać, 
słychać i czuć. 

– Jest trochę imprez tego typu w naszym 
kraju, ale Rajdowy Ustroń pretenduje 
do najbardziej prestiżowej – podkreśla  
z dumą Kajetanowicz, który wyjaśnił mi 
także na czym polega fenomen motory-
zacyjnego święta.

– Jest to dopiero szósta edycja, nato-
miast już możemy pochwalić się obec-
nością rajdowców i fanów motoryzacji  
z całej Polski. A wszystko zaczęło się od 
skromnego Autowiru. Wówczas takich 
pokazów rajdowych umiejętności mło-
dych kierowców było w Polsce mnóstwo. 
Jak wiadomo sam rozpoczynałem karierę 
w takich zawodach. Z perspektywy czasu 
mogę powiedzieć, że odbywało się to 
wszystko na tzw. wariackich papierach. 
Wyglądało to zupełnie inaczej niż teraz. 
Wszyscy uczymy się jednak na błędach. 
Dzięki licznym organizatorom i partne-
rom Rajdowy Ustroń jest już wydarze-
niem bardzo profesjonalnym. 

Z pewnością impreza nie należy już 
do amatorskich. Jednak nie byłoby jej  
w ogóle gdyby nie chęci i zaangażowanie 
ustroniaka, a zarazem byłego rajdowca 
Zygmunta Molina, który wraz z innymi 
pasjonatami zapoczątkował u nas cykl 
rajdowych imprez. W tym roku otrzymał 
od władz miasta wyróżnienie „Za zasługi 
dla Miasta Ustronia”. Nagroda całkowicie 
zasłużona. 

Kajetanowicz uważa także, że więk-
szość imprez organizowanych w Ustro-
niu ściąga ludzi, którzy znajdują się tam 
zupełnie przypadkowo. – W takich wy-
darzeniach uczestniczą również turyści, 
którzy dopiero podczas swojego poby-
tu w mieście sprawdzają co się dzieje  
w amfiteatrze czy na rynku i korzy-
stają wówczas z atrakcji, które miasto 

im na tą chwilę zaproponuje. Pod tym 
kątem Rajdowy Ustroń całkowicie się 
wyróżnia. Co prawda nie jest możliwe 
sprowadzenie czołowych zawodników  
w tym samym terminie, ale mimo wszyst-
ko ludzie przyjeżdżają tu specjalnie, żeby 
uczestniczyć w święcie motosportu. 
Celem nie jest dla nich sam Ustroń, ale 
zawody, które się tutaj odbywają. Jest to 
więc sukces, bardzo duży sukces – mówi 
z pełną satysfakcją.

Na pewno do grupy zagorzałych fa-
nów Rajdowego Ustronia zaliczają się 
amatorzy i profesjonaliści wsiadający za 
kierownice sportowych aut. Tych rzeczy-
wiście jest sporo. Oczywiście na ulicach 
miasta można było usłyszeć negatywne 
wypowiedzi na temat imprezy, która 
spowodowała zamknięcie odcinków dróg 
czy słyszalny w wielu miejscach hałas. 
Jak jednak wiadomo nigdy wszystkim nie 
można dogodzić. 

– Nie chciałbym mówić o rozmiarach 
imprezy, bo to jest po prostu show, a nie 
profesjonalny rajd. Jest to oczywiście 
widowisko, które znacznie różni się od 
najbardziej popularnego w kraju war-
szawskiego Rajdu Barbórki, ale nie ma też 
takiego stażu i tradycji. Mimo wszystko 
nie wiem czy Rajdowy Ustroń ma do niej 
aspirować, ponieważ my skupiamy się na 
zabawie – uważa nasz rajdowy mistrz. 

I to było widać na każdym kroku. 
Uśmiechnięci fani, a także ich dzieci. 
Dla nich przygotowano sporo zabaw: 
malowanie twarzy, ściąganie się sterowa-
nymi samochodzikami czy po próbę sił  
w symulatorze jazdy. Chętnych do udziału 
nie brakowało. Wiele osób skorzystało  
z obecności Kajetana Kajetanowicza, któ-
ry chętnie rozdawał autografy i pozował 
do zdjęć. Dla wielu fanów tego sportu 
taki moment na pewno był wyczekiwany, 
o czym świadczyły długie kolejki osób 
oczekujących na spotkanie ze swoim 
idolem. 

– Przede wszystkim mam tutaj czas 
dla swoich wiernych kibiców. Nie biorę 

udziału w pokazach, bo jestem tutaj spe-
cjalnie dla nich. Podpisuję dużo autogra-
fów, rozmawiam ze swoimi fanami, robię 
sobie zdjęcia z chętnymi. Na wszystkich 
rajdach, nawet wówczas gdy polscy kibice 
przemierzają wiele kilometrów, by obser-
wować moje starty, nie mam czasu, żeby 
poświęcić im nawet chwilę. W Ustroniu 
jest zupełnie inaczej. – zauważa Kajto. 

– Tutaj dzielimy się skrawkiem na-
szego świata, przedstawiamy naszych 
partnerów, którzy pokazują najróżniejsze 
elementy związane z motoryzacją np., 
jak szybko zmienić oponę rajdową, a to 
przecież nie takie łatwe. Jest tu stanowi-
sko modelmanii, czyli miejsce, w którym 
dzieci mogą pojeździć samochodzikami 
elektrycznymi oklejonymi w nasze barwy. 
Można tu także zobaczyć piękne samo-
chody BMW z serii M, a także zabytkowe 
już maluchy. Mamy więc sporo atrakcji, 
które przyciągają nie tylko dorosłych, 
ale też najmłodszych. Podczas imprezy 
mówimy też o bezpieczeństwie. Na pro-
fesjonalnym poziomie nigdy nie jesteśmy 
w stanie wykonywać sportu zanim nie 
zadbamy o nasze bezpieczeństwo i już od 
najmłodszych lat edukujemy dzieci w ten 
sposób, że nie trzeba jeździć w rajdach, 
żeby myśleć o przestrzeganiu przepisów 
ruchu drogowego – podsumował mistrz 
rajdowy rodem z Ustronia. 

Dla czytelników Gazety Ustrońskiej 
Kajto uchylił rąbka tajemnicy o legendar-
nej przecież Wołdze, którą wszyscy mogli 
zobaczyć na jego oficjalnym fanpejdżu,  
a w ostatni weekend także na płycie 
ustrońskiego rynku.

– Oprócz tego, że auto ma 57 lat i sama 
w sobie niesie już pewnie ze sobą mnó-
stwo wspomnień, to dla mnie jest ważnym 
autem, ponieważ w tym samochodzie za-
ręczyłem się wioząc nią swoją wybrankę, 
a teraz już narzeczoną. W tej chwili jest 
to dla mnie samochód tak ważny, że za-
brałem go właśnie tutaj. Jest to najstarsze 
auto jakie posiadam, a samochodów mam 
naprawdę sporo. Cieszę się, że wzbudził 
tak duże zainteresowanie. Jest to auto 
kompletnie inne od tych współczesnych. 
Nie jest drogie, więc można go trochę dziś 
poświęcić na zabawy dla dzieci. Nawet 
jeśli zniszczą jakikolwiek przycisk, to 
naprawdę nic się nie stanie. Z zewnątrz 
wygląda naprawdę dobrze. Wbrew po-
zorom nie straszy, jak głoszą legendy  
o czarnych Wołgach Gaz-21.

Głównym punktem całej imprezy jest 
oczywiście Rajdowe Kryterium Ustro-
nia o Puchar Kajetana Kajetanowicza. 
Uczestniczyli w nim mieszkańcy Ustronia 
i okolic oraz zaproszeni goście. Rywaliza-
cja została przeprowadzona w ciągu jed-
nego dnia. Na trasie zlokalizowano jedną 
próbę sportową o charakterze odcinka 
specjalnego na zamkniętym odcinku dro-
gi, pokonywaną dwukrotnie, zakończoną 
metą lotną. III miejsce zdobyli Paweł  
i Grzegorz Lipowczan z Ustronia. Było to 
najlepsze osiągnięcie wśród ustroniaków. 
Szczęśliwy Paweł Lipowczan po odnie-
sionym sukcesie powiedział o swojej pasji 
i planach na przyszłość:

– Nasza kariera związana ze startami  
w rajdach rozpoczęła się od przebu-

Najlepsi ustroniacy Paweł i Grzegorz Lipowczanowie w akcji.       Fot. Jarosław Rakowski             
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dowania Fiata 126p. Startowaliśmy 
wówczas w amatorskich imprezach 
rozgrywanych w naszych okolicach,  
a przed laty również dwukrotnie podczas 
Rajdowego Kryterium Ustronia. Jednak 
po paru latach walki, nieraz ze swo-
im własnym sprzętem, postanowiliśmy 
zmienić samochód. Obecnie startujemy 
Hondą Civic 6. generacji, dysponującą 
mocą 175 koni, napędzaną na przednią 
oś, wyposażoną we wszystkie niezbędne 
podzespoły, które pozwalają na ściga-
nie się w imprezach organizowanych 
przez automobilkluby. Ostatni sezon 
przeznaczyliśmy na dostosowaniu sa-
mochodu pod nas i „wjeżdżeniu” się  
w niego. Startowaliśmy w Samochodo-
wych Mistrzostwach Tych organizowa-
nych na torze testowym Fiata. Całkiem 
szybko zaczęliśmy „dogadywać się” z raj-
dówką. Udało nam się stanąć dwukrotnie 
na podium w pierwszym sezonie startów. 
Obecnie chcieliśmy się skupić na rywali-
zacji w Czechach, podczas Rallysprintów 
organizowanych na Torze testowym Ta-
try, gdzie przed laty przebiegał odcinek 
rundy czeskich mistrzostw. Kolejnym ce-
lem będzie start w Cieszyńskiej Barbórce  
w ramach cyklu Rajdowego Samocho-
dowego Pucharu Śląska. Na zakończenie 
sezonu chcielibyśmy pojawić się na Bar-
bórce Tyskiej. Jeśli chodzi o przyszłość, 
to planujemy udział w pełnym cyklu 
Rajdowego Samochodowego Pucharu 
Śląska. Nie mniej jednak, żeby to było 
możliwe, musimy pozyskać wsparcie 
finansowe, które pozwoli nam na to spore 
przedsięwzięcie.

W Rajdowy Kryterium Ustronia wy-
startowała także radna Daria Staniek. 

– Pierwszy raz rywalizowałam w takich 
zawodach. W moim rodzinnym domu 
uprawianie sportów motorowych jest już 
rodzinną tradycją. Mama, tata oraz mój 
brat występowali w różnych rajdach.  
W końcu i ja uznałam, że chcę poczuć 
choć trochę tej adrenaliny, tym bardziej, 
że mamy tak świetną imprezę w Ustroniu. 
Przygotowań troszkę było, ale głównie 
przez zabawę. Startuję z Leszkiem Brodą  
i bardzo mu dziękuję, że mnie poprosił, 
aby mu pilotować. Teraz już nie odpusz-
czę i w przyszłości też planuję starty 
podczas Rajdowego Ustronia. 

My także czekamy na kolejną wyjąt-
kową rajdową imprezę, która wyróżnia 
nasze miasto w skali całego kraju. 

                                      Mateusz Bielesz

Czarna Wołga nikogo nie straszyła.                                                                     Fot. M. Bielesz

Licznie zgromadzona publiczność podziwiała rywalizację.                                                                                                         Fot. M. Bielesz

Radna Daria Staniek na mecie.                                                                           Fot. M. Bielesz

Tradycyjnie wystartowały maluchy. 
                                                 Fot. M. Bielesz

Przewidziano liczne atrakcje dla najmłod-
szych.    Fot. M. Bielesz
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ZAKOŃCZENIE FESTIWALU 
EKUMENICZNEGO

Przybyło sporo oficjalnych gości, a byli 
wśród nich: burmistrz Kalet Klaudiusz 
Kandzia, przewodniczący Rady Powiatu 
Stanisław Kubicius, członek Zarządu 
Powiatu Stanisław Malina, radna powia-
towa Anna Suchanek, burmistrz Ustronia 
Przemysław Korcz, przewodniczący Rady 
Miasta Marcin Janik, proboszcz parafii 
katolickiej ks. Wiesław Bajger, proboszcz 

parafii ewangelickiej ks. Dariusz Lerch 
oraz wielu słuchaczy, którzy zapełnili 
kościół. 

Uroczystość rozpoczął chór „Sonata” 
pod kierunkiem Iwony Skop, który działa 
przy Miejskim Domu Kultury, a raczy 
śpiewem melomanów od 28 lat. Na po-
czątek wykonał on kilka pieśni maryjnych  
o subtelnej aranżacji, a także sporo utwo-

rów religijnych śpiewanych wielogło-
sowo, co spotkało się za każdym razem  
z aplauzem słuchaczy. Natomiast wyjąt-
kowo mocnym akcentem było wspólne 
wykonanie przez chór i orkiestrę dwóch 
lubianych przez Ojca Świętego pieśni: 
„Barka” i „Abba Ojcze”. Nastąpiło wów-
czas niezwykle przejmujące brzmienie 
rozlegające się po całej świątyni, a wielu 
słuchaczy włączyło się do śpiewu. 

Orkiestra dęta w Kaletach działa już 
120 lat, obecnie pod egidą Miejskiego 
Domu Kultury, którego dyrektorem jest 
Marian Lisiecki, zarazem kapelmistrz. Ma 
ona bogaty repertuar i uświetnia wszelkie 
imprezy na swoim terenie, ale również 
znana jest mieszkańcom Ustronia, a ostat-
nio występowała również na Otwarciu 
Sezonu Uzdrowiskowego. Przedstawiła 
różnorodne rytmiczne i pełne wdzięku 
utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej, 
patriotycznej oraz marsze w ciekawych  
i nowoczesnych aranżacjach.

Prezentację występujących, a także 
podziękowania dla wszystkich sponso-
rów i patronów medialnych tego war-
tościowego przedsięwzięcia przekazał 
prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Ekumenicznego Łukasz Sitek. A zatem 
czekamy na przyszłoroczne niezwykłe 
wydarzenia artystyczne. 

                                    Lidia Szkaradnik

Od osiemnastu lat miłośnicy wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie 
oczekują na Festiwale Ekumeniczne, które zawsze urzekają profesjonalizmem  
i różnorodnością. Tegoroczna plejada efektownych uroczystości dobiegła już końca, 
a na finał zaproszono chór i orkiestrę z zaprzyjaźnionego z Ustroniem miasta Kalety, 
które zaprezentowały się w niedzielę 14 sierpnia w kościele rzymskokatolickim 
pw. św. Klemensa.

Na finał zagrali i zaśpiewali artyści z Kalet.                                  Fot. L. Szkaradnik

Przybyli na uroczystość zapełnili cały kościół.                             Fot. L. Szkaradnik

SPOTKANIE 
KLASY IA I IB 

PO 60. LATACH
Minęło 60 lat kiedy po raz pierwszy 

usłyszeliśmy dzwonek szkolny obwiesz-
czający nowy rok szkolny 1962/63 a my 
pełni nieopisanych emocji zasiedliśmy  
w ławkach swoich klas w dawnym bu-
dynku zasłużonej Szkoły Podstawowej nr 
2. Po ośmiu latach nauki zakończyliśmy 
edukację w 1970 roku. Każdy poszedł 
w swoją stronę zdobywając kolejne wy-
kształcenie, podejmując pracę i układa-
jąc sobie życie wg własnych pomysłów.  
W 2020 roku zamierzaliśmy zorganizować 
zjazd absolwentów by powspominać cza-
sy, które minęły. Pandemia koronawirusa 
niestety zabrała nam te plany i nie doszło 
do organizacji zjazdu. Jednak w tym roku 
zamierzamy doprowadzić do spotkania, 
tym razem jego przyczynkiem będzie 
rozpoczęcie nauki w szkole przed 60 laty. 
Dlatego zwracam się do wszystkich ucz-
niów z klas pierwszych rocznika 1062/63 
z apelem o rozpowszechnienie naszego 
pomysłu już bardzo urealnionego. Otóż 
spotkanie odbędzie się 3 września 2022 
r. tj. sobota o godz. 15.00 w dawnym 
budynku SP-2 gdzie zwiedzimy obecny 
budynek ZDZ. Odwiedzimy też cmentarze 
by pokłonić się tym, którzy od nas odeszli. 
Później, ok. godziny 16.30 udamy się do 
restauracji Bahus i będziemy wspominać, 
wspominać, wspominać…

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wy-
nosi 80 zł (poczęstunek, kwiaty, znicze). 
Kontakt: Danuta Koenig tel. 537 727 621. 
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Impreza sięga do najstarszych tradycji 
sporządzania tradycyjnych dań zbójni-
ckich na ogniu, o czym poinformowała 
Aleksandra Wróblewska z żywieckiej 
firmy „Bacówka u Wiecha”, inicjatorka 
i współorganizatorka festiwalu: „Jest 
to konkurs o charakterze amatorskim 
– powiedziała – do którego mogą się 
zgłaszać drużyny z naszego kraju i zza 
granicy. Wcześniej przyjeżdżało wię-
cej drużyn, bo mamy wielu przyjaciół 
na Węgrzech, w Rumuni, Czechach  
i Słowacji. Staramy się popularyzować 

produkty bałkańskie i podkreślać to, że 
ten pas ziem południowej Polski został 
zasiedlony przez ludy pasterskie, które 
przybyły z Bałkanów”. 

Miłośnicy tradycyjnych potraw gó-
ralskich obserwując przebieg konkursu  
i słuchając regionalnej kapeli delekto-
wali się różnorodną ofertą dań. Po kil-
kugodzinnym gotowaniu potraw konkur-
sowych przez cztery drużyny najwięk-
sze uznanie jury zdobyła zupa rybna,  
a złote parzenice przyznano kucharzom 
Szczepanowi Orzechowskiemu i Łuka-

szowi Bąkowi z restauracji „Za bunkrem”  
w Zbrosławicach. Widowiskowa impreza 
z tradycyjnymi potrawami i regional-
ną muzyką była ciekawą ofertą przede 
wszystkim dla licznie przybywających 
na długi weekend wczasowiczów, którzy 
spędzali czas nad Wisłą.                    (LS)

ZŁOTE PARZENICE 
ZA ZUPĘ RYBNĄ

Węgier mieszkający na Słowacji wraz z drużyną przygotował trzy rodzaje mięs i gałuszki  
z koprem oraz ser, co nagrodzono drugim miejscem.                                  Fot. L. Szkaradnik

Zupa rybna okazała się znakomita, a kucha-
rze otrzymali Złote Parzenice.
                                         Fot. L. Szkaradnik

33/2022/4/R

33/2022/3/R

W ostatnią sobotę 13 sierpnia z dala od rajdowych emocji i ryku koni mechanicznych 
w „Karczmie Góralskiej” nad Wisłą urządzono już po raz siódmy Festiwal Zbójnickie 
Jadło o Złote Parzenice, który ma charakter międzynarodowy, a główną nagrodą są 
dwie parzenice pokryte 24-karatowym złotem. 

Bractwo Zbójników spod Babiej Góry uzy-
skało trzecie miejsce za zbójecki gulasz.  
                                      Fot. L. Szkaradnik

20 sierpnia na rynku od godz. 10 do 18 
swoje produkty zaprezentują rękodziel-
nicy i przedsiębiorcy z naszego regionu, 
Czech i Słowacji. W programie m.in.: 
degustacja regionalnych produktów spo-
żywczych i napojów, promocyjna sprze-
daż produktów regionalnych i rękodzieła, 
konkurs na najlepszy regionalny produkt 
spożywczy i na najciekawszy produkt 
regionalny, koncerty. Kontakt do organiza-
torów: Wydział Promocji, Kultury, Sportu 
i Turystyki UM Ustroń tel. 33 857 93 28, 
mail: promocja@ustron.pl, Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Ustronia, tel. 33 854 
26 53 mail: informacja@ustron.pl, Śląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Czę-
stochowie O/Bielsko-Biała tel. 33 827 34 
50. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy 
wysyłać na adres informacja@ustron.pl

VI MIĘDZYNARODOWA 
WYSTAWA PRODUKTÓW 

REGIONALNYCH
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WAŻNI GAZDOWIE

1975  Agnieszka Madzia z Lipowca i Jan Sikora, 
 prezes RSP „Jelenica”
1976  Zuzanna Podżorny z Ustronia i Janusz Kubica, 
 prezes SKR Ustroń
1977  Anna Sikora z Hermanic, ul. Skoczowska i Władysław 
 Glajc, SKR Ustroń
1978  Anna Kubień z Nierodzimia, ul. Skoczowska i Janusz 
 Kubica, prezes SKR Ustroń
1979  Emilia i Karol Pasterni z Lipowca, ul. Górecka
1982  Anna i Paweł Drózd z Hermanic, ul. Skoczowska
1983  Janina i Rudolf Gajdacz z Hermanic, ul. Katowicka
1984  Anna i Wilhelm Handzel z Lipowca, ul. Lipowska
1985  Joanna i Jerzy Śliwka z Polany, ul. Polańska
1986  Krystyna i Paweł Szwarc z Poniwca, ul. Drozdów
1987  Marta i Adolf Cieślar z Zawodzia, ul. Źródlana
1988  Zdzisława i Władysław Zielińscy z Nierodzimia
1989  Jadwiga i Paweł Szarzec z Lipowca, ul. Lipowska
1990  Grażyna i Władysław Hławiczka z Goji, ul. A. Brody
1991  Janina i Jan Drózd z Hermanic, ul. Skoczowska
1992  Maria i Zdzisław Kozieł z Nierodzimia, ul. Lipowska
1993  Emilia i Jerzy Kowala z Hermanic, ul. Folwarczna
1994  Maria i Jan Pasterni z Lipowca, ul. Górecka – Dożynki 
 Wojewódzkie
1995  Maria i Jan Stec z Zawodzia, ul. Gościradowiec
1996  Wanda i Franciszek Burawa z Nierodzimia, ul. Łączna
1997  Bogusława i Ludwik Pniok z Lipowca, ul. Lipowska
1998  Maria i Jan Tomiczek z Lipowca, ul. Lipowska
1999  Małgorzata i Józef Hellerowie z Lipowca, ul. Nowociny
2000  Alina i Klemens Handzel z Lipowca, ul. Lipowska
2001  Renata i Józef Puzoń z Nierodzimia, ul. Bładnicka
2002  Maria i Stanisław Kozieł z Nierodzimia, ul. Szeroka
2003  Krystyna i Stanisław Abram z Nierodzimia, ul. Szeroka
2004  Anna i Rudolf Gajdacz z Hermanic, ul. Katowicka
2005  Ewa i Grzegorz Frączek z Lipowca, ul. Wesoła
2006  Ewa i Jerzy Szwarc z Poniwca, ul. Drozdów – Dożynki 
 Diecezjalno-Ekumeniczne
2007  Alina i Karol Krysta z Lipowca, ul. Wesoła
2008  Małgorzata i Jan Wapiennik z Zawodzia, ul. Źródlana

GAZDOWIE USTROŃSKICH DOŻYNEK

Gazdowie 2015 – Maria i Karol Małyszowie z Polany.                                     Fot. M. Niemiec

Piękna reprezentacja Leśnego Parku Niespodzianek, 2018 r.  
                                                                                Fot. M. Niemiec

2009  Anna i Janusz Pinkas z Lipowca, ul. Bernadka
2010  Katarzyna i Henryk Greń z Ustronia, ul. Beskidek – 
 Dożynki Powiatowe
2011  Ewa i Leszek Glajc z Lipowca, ul. Krzywaniec
2012  Renata i Władysław Mrózek z Nierodzimia, ul. Bładnicka
2013  Anna i Marek Łukasiak z Nierodzimia, ul. Łączna
2014  Małgorzata i Andrzej Kunc z Lipowca, ul. Lipowska
2015  Marta i Karol Małysz z Polany, ul. Polańska
2016  Barbara i Sławomir Pasterni z Lipowca, ul. Górecka
2017  Anna i Piotr Nowakowie z Lipowca, ul. Krzywaniec
2018  Katarzyna i Władysław Madziowie z Lipowca
2019  Iwona i Bogusław Polokowie z Lipowca

Mimo iż Ustroń jest bardziej uzdrowi-
skiem i miasteczkiem turystycznym niż 

miejscowością rolniczą, organizuje jedne 
z najciekawszych dożynek. Być może 

tajemnica tkwi w tym, że Ustrońskie Do-
żynki nie są przygotowywane jako atrak-
cja dla letnikorzy. To wydarzenie ważne 
przede wszystkim dla mieszkańców, au-
tentyczne święto plonów, tworzone przez 
prawdziwych rolników. Nad organizacją 
całości czuwa Stowarzyszenie Ustrońskie 
Dożynki wspierane przez miasto, ale na 
sukces dożynek składa się zaangażowanie 
wielu ludzi. Od całych rodzin, przygoto-
wujących tradycyjne scenki rodzajowe, 
ozdabiających ciągniki i maszyny rolni-
cze, które zaprezentują się w korowodzie, 
po zespoły regionalne występujące w 
obrzędzie dożynkowym w amfiteatrze. 
Ważną rolę spełniają również gazdowie 
dożynek, a w tym roku tą zaszczytną 
rolę pełnić będą wyjątkowi hodowcy 
zwierząt. Ich hodowla nie jest ukierun-
kowane ani na mięso, ani na mleko, tylko 
na oglądanie, podziwianie, poznawanie 
i głaskanie. Tegoroczni gazdowie do-
żynek – Marzena i Paweł Machnowscy 
są współwłaścicielami Leśnego Parku 
Niespodzianek, hodują 30 gatunków 
zwierząt, zamieszkujących 15 hektarów 
powierzchni. Państwo Machnowscy nie 
prowadzą typowo rolniczej działalności, 
ale biorą udział w dożynkach niemal od 
otwarcia Parku w 2002 roku, prezentując 
w korowodzie dożynkowym dostojne 
ptaki drapieżne.              Monika Niemiec
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1. Żeńcy Maja Andrzejewska, Dawid Glajc
2. Snop Laura Legierska, Wiktoria Legierska, Tomasz Jaworski
3. KWK Pniówek pod batutą Józefa Klimurczyka
4. Banderia Anna Szczotka, Żaneta Heller, Celina Kamionka,  
 Partycja Jałowiczor, Patrycja Cholewik, Tomasz Samiec,  
 Stadnina Koni „Galeria” Klaudia Kozieł
5.  Gazdowie Dożynek Powozi Andrzej Balcar Marzena i Paweł  
 Machnowski założyciele i prowadzący Leśny Park Niespo- 
 dzianek
6.  Kobiety z chlebem Wieniec dożynkowy Estrada Ludowa 
 „Czantoria”
7. Dziecięca Estrada Regionalna „Równica” 
8. Estrada Ludowa „Czantoria”
9. Chór Ewangelicki
10. Chór Ave
11. Ekspozycja sokolnicza ptaków drapieżnych przygotowana 
 przez Tomasza Pilcha
12. Wiosna Tomasz Pezda
13. Kompozycja kwiatowa Tomasz i Renata Muszer
14. Pług czteroskibowy obrotowy Agnieszka Frączek
15. Plug dłutowy Władysław Madzia
16. Agregat uprawowy Dominik Frączek
17. Rozsiewacz nawozów Marcin Czyż 
18. Siewca Stanisław Niemiec
19. Siewnik Stanisław Kozieł
20. Opryskiwacz ciągnikowy Adam Kubień
21. Najstarszy sprzęt rolniczy Stanisław Brzezina
22. Samochód Strażacki OSP Ustroń Lipowiec
23. Przyczepa asenizacyjna Jan Gojniczek
24. Ładowacz obornika „Trol” Kornel Łomozik
25. Rozstrząsacz obornika Sławomir Pasterny
26. Glebogryzarka Paweł Moskwik
27. Sadzarka do ziemniaków własnej produkcji Jan Pawlitko
28. Wielorak Robert Rymorz
29. Rzemieślnicy + 500 Spółka spod Żoru Władysława Cieślara
30. Kominiarze Scenka przygotowana przez Józefa Waszka
31. Samochód strażacki OSP Ustroń Centrum
32. Ciągnik doucz Rafał Kubień
33. Kosiarka + mulczer Bronisław Balcar
34. John deer kosiarka ogrodowa Bogdan Chodubski
35. Kosiarka osa Paweł Cieślar
36. Kosiarka rotacyjna Tadeusz Badura
37. Kosiarka dyskowa czołowa + rotacyjna Bogusław Bączek
38. Przetrząsacz karuzelowy Kacper Kłoda
39. Przetrząsaczo zgrabiarka taśmowa Grzegorz Lipowczan

40. Kopka siana Ewa i Stanisław Wantulok
41. Przyczepa samozbierająca do siana Sławek Staniek 
 Zespół do sianokiszonki spółka rodzinna:
42. Zgrabiarka karuzelowa Leszek Glajc
43. Ciągnik z belownicą Jerzy i Michał Janik
44. Ładowarka teleskopowa z owijarką Jerzy i Michał Janik
45. Pszczelarze Koło Pszczelarzy Ustroń
46. Krowa, sprzęt do udoju Paweł Moskwik
47. Produkcja sera i masła Tomasz Borek, Anna Gojniczek, 
 Magdalena Gojniczek, Andrzej Gojniczek
48. Żniwiarze z Lipowca na Węgrzech i mleczarnia - produkcja 
 sera KGW Lipowiec powozi Karol Tomiczek
49. Kombajn zbożowy nowej generacji Roman Sztwiertnia
50. Żarna mielenie zboża Andrzej Łukosz
51. Ferma Królików Rasowych „Be Olbrzym” Jan Małyjurek
52. Gołębie Polski Związek Hodowców Gołębi Oddział Ustroń 
 Andrzej Cieślar
53. Prasa do prasowania wysokiego zgniotu  Jakub Polok
54. Prasa do prasowania słomy i siana Jan Cichy
55. Zbieranie kłosów Laura Lewandowska, Beniamin Lewandow- 
 ski, Cyprian Jaworski, Bazyli Jaworski
56. Fura słomy Roman Macura
57. Stodoła Marcin Drózd
58. Pług do podorywki Karol Sztwiertnia
59. Brona talerzowa Szymon Łukasiak
60. Motopompa „Sznekówka” produkcji szwajcarskiej Krzysztof 
 Uchroński
61. Samochód Strażacki OSP Ustroń Nierodzim
62. Sieczkarnia jednorzędowa do kukurydzy Paweł Kubień
63. Sieczkarnia do kukurydzy Clone Bogdan Sztwiertnia
64. Przyczepa objętościowa do kiszonki Andrzej Gojniczek
65. Kopaczka elewatorowa do ziemniaków i cebuli Jakub Klajman
66. Gazda na targ  Karol Kowala
67. Objazdowa Bacówka baca Franciszek Żyła oraz gospodarz 
 Benedykt Kubok, powozi Tomasz Chodura
68. Krążanie kapusty Karol Czyż
69. Rębak do drzewa Krzysztof Krzok
70. Łuparka do drzewa Marcin Chruszcz
71. Kosiarka bijakowa Daniel Szafarz
72. Transport drzewa z lasu Paweł Byrt
73. Samochód strażacki OSP Ustroń Polana
74. Myśliwi Koło Łowieckie „Jelenica” w Ustroniu Prezes  
 Stanisław Piela
75. Mała zamiatarka Roman Greń
76. Zamiatarka – mechaniczne sprzątanie Piotr Greń

KOROWÓD DOŻYNKOWY 2022

Autor: Florian Lis

Ziemia nas żywi, ziemia nas pochowie, 
kto nie kocha ziemi, ma niedobrze w głowie.

*
Dobrze by się na roli pracowało,

gdyby nigdy w Polsce paliwo nie drożało.

*
Urodzajny wiozę plon, 

ciężki jak Zygmunta dzwon.

*
Kto śpi z babą na sianie, 500 zł dostanie.

*
Od myszy po cesarza, 

wszyscy żyjemy z gospodarza.

*
Pełne wozy Gospodarze,

Ziemia dała plony w darze.
Wieniec w ręce Gospodarzy

Niechże Wam się wszystko darzy.Miłuj chłopa polskiego, bo twoje życie zależy od niego.                                 Fot. M. Niemiec
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Ekologiczna kaszka jaglana opakowana w to-
rebkę z szarego papieru, która również wydaje 
się jak najbardziej naturalna. Tymczasem po 
jej otwarciu okazuje się, że wewnątrz do 
szarego papieru jest trwale przymocowana 
folia plastikowa. To jedno z najgorszych moż-
liwości opakowań, bo znajdzie się w odpadach 
zmieszanych i szkoda, że ekoproducenci są tak 
bardzo nieekologiczni. 

BIBLIOTEKA POLECA tel. 33-854-23-40 
www.biblioteka.ustron.pl

(katalog online)

Anna Cieplak, 
Natalia 

Fiedorczuk-Cieślak
i inni „Silna”

Zbiór opowiadań napisanych 
przez bardzo różne autorki, 
na co dzień poruszające się 
w bardzo różnych sferach 
literatury – od prozy zaan-
gażowanej przez kryminał  
i romans po fantasy. Wspólną 
cechą tych opowiadań są 
silne bohaterki w różnych 

sytuacjach życiowych. Powstał feministyczny głos dla nastola-
tek. Bywa lekko, bywa poważnie, ale zawsze coś dziewczyny  
z tej prozy wyniosą.

Thé Tjong-Khing „Gdzie jest tort?”
Światowy bestseller książki obrazkowej dla dzieci! 
Z ogrodu Państwa Psytulińskich został skradziony 
tort. A w pobliżu wydarzyło się jeszcze dużo więcej… 
Dlaczego mały króliczek płacze? Gdzie podziało się 
jedenaste kaczątko? Co robią lis i zając? Co stało 
się z tortem? Przepiękna książka The Tjong-Khing’a 
do oglądania, wspólnych poszukiwań i czytania po 
swojemu. Wielowątkowa, pełna zabawnych detali  
i pomysłów obrazkowa opowieść skłaniająca do od-
krywania, zestawiania, logicznego myślenia. Książka, 
która gwarantuje doskonałą zabawę poprzez udział  
w pogoni za tortem, ale też śledzenia, strona po stro-
nie, coraz to nowych przygód dinozaura, kota, kame-
leona, małego zajączka i jego mamy, bociana i innych. Pełne humoru, niespodzianek 
i szczegółów ilustracje, wspaniała gra świateł i cieni zapewnią każdemu Czytelnikowi 
doskonałą zabawę i radość z książki. 

W okresie wakacyjnym Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza w godzinach: 
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 15.00, WTOREK: 8.00 - 15.00, ŚRODA: 11.00 - 18.00, PIĄTEK: 8.00 - 15.00

W ekologii podobnie jak i w innych dziedzinach życia warto 
brać przykład z najlepszych. Przyjrzyjmy się zatem eko-
działaniom w Norwegii, gdyż jest ona światowym liderem 
w recyklingu śmieci, a także krajem, w którym ponad 94 
% energii pozyskiwane jest z elektrowni wodnych, a reszta  
z elektrowni wiatrowych. Kolejne rządy, świadome znaczenia 
zielonej marki kraju, angażują się też w międzynarodowe 
działania na rzecz ekologii.

Warto skorzy-
stać z norweskich 
doświadczeń do-
tyczących opa-
kowań typu PET. 
Tam każdy punkt 
handlowy, który 
sprzedaje napo-
je w plastikach 
ma obowiązek 
przyjęcia pustych 
butelek. Aby nie 
dodawać pracy 
s p r z e d a w c o m 
z a m o n t o w a n o  
w sklepach spe-
cjalne automaty  
i nikogo nie ob-
c h o d z i  g d z i e 
produkt został 
nabyty,  ważne 
jest by trafił do 
recyklingu. Na-
grodą, za oddanie 
butelki jest tylko 
drobna kwota, ale 
Norwegowie są 
przede wszystkim 

wyczuleni na ochronę środowiska, więc tylko co setna butelka nie 
trafia do odzysku.

W tym kraju ciężar utrzymania recyklingu spoczywa na pro-
ducentach napojów. Butelki wyposażane są w specjalne kody do 
skanowania w automacie. Firmy muszą stosować etykiety oraz kleje  
o ściśle określonych parametrach, po to, aby łatwiejszy był sam 
proces recyklingu. Państwo kontroluje, jaki procent butelek po napo-
jach danej firmy zyskuje drugie życie. Przedsiębiorstwa spełniające 
te wyśrubowane normy, mogą liczyć na zwolnienia podatkowe.

A na co w tej dziedzinie można liczyć w naszym kraju? Jest 
przecież wiele opakowań produktów spożywczych z tworzyw 
mieszanych, ni to plastik, ni to papier, które nie wiadomo gdzie 
przeznaczyć podczas segregacji. A przecież wystarczyłoby na każ-
dym opakowaniu dać odpowiednią informację. Z kolei etykiety na 
butelkach są nieraz tak trwale przymocowane, że żadnym sposobem 
nie można ich usunąć. 

Co prawda Stowarzyszenie Polski Recykling wskazuje, że 
nasze prawo powinno zabezpieczać wdrożenie zasad Gospodarki  
o Obiegu Zamkniętym poprzez ekoprojektowanie, maksymalizację 
zbiórki, jak również zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz 
wykluczenie z rynku produktów trudnych i nienadających się do 
recyklingu. Branża postuluje wprowadzenie ambitnych celów recy-
klingu, co powinno zmotywować producentów do proekologicznego 
działania. Jednak od projektowania do konkretnego działania jest 
u nas długa droga. Póki co, chociaż mam wrażenie, że jest coraz 
więcej osób świadomych konieczności segregowania odpadów, 
to mimo najlepszych chęci, nie zawsze robimy to właściwie, bo 
producenci opakowań przez swoją nonszalancję i dezinformację, 
a przede wszystkim brak zainteresowania właściwą segregacją 
wytworzonych przez siebie opakowań, stawiają nas w kłopotliwej 
sytuacji, bo nieraz nie wiemy do jakiego kontenera włożyć ten ich 
opakowaniowy dziwoląg.                                 Lidia Szkaradnik

KIEDY ZBLIŻYMY SIĘ 
W EKOPOCZYNANIACH 

DO NORWEGII?

RECYKLING 
wspólny interes

PYTANIE KONKURSOWE NR 28:
Podaj przykład jednego opakowania, 

które sprawia Ci problem podczas segregacji. 

Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem, 
przynosimy na karteczce do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu 
budynku biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Więcej informacji – tel. 33 
854 34 67. Na rozwiązania oczekujemy do 26 sierpnia.*       

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 26:
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia 
otrzymują: * Maria Marianek z Ustronia, ul. Wesoła oraz Magdalena 
Pasterna z Ustronia, ul. Lipowska.
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W dawnym Ustroniu
(edycja specjalna)

W tym tygodniu prezentuję absolutnie 
wyjątkową, niepublikowaną dotąd pocztów-
kę, przedstawiającą zabudowania dwor-
skie w Hermanicach, figurujące od 1978 r.  
w krajowym rejestrze zabytków. Kartka 
pochodzi ze strony polska-org.pl, a możemy 
ją podziwiać dzięki zaangażowaniu ustro-
niaka Mikołaja Haratyka. Przedstawia ona 
6 ujęć dawnego zespołu dworskiego, a jej 
ornament tworzą bujne kłosy zbóż. Znacz-
na część widokówki pokryta jest krótkimi 
podpisami w języku niemieckim, jednakże, 
ze względu na wyjątkową wartość części 
fotograficznej, została ona wykadrowana, 
aby Czytelnicy Gazety Ustrońskiej mogli 
ją wyraźniej zobaczyć. To unikatowe źród-
ło datowane jest na 1900 r. Zanim opiszę 
poszczególne ujęcia, przedstawię w kilku 
słowach historię tego miejsca, ponieważ 
nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę  
z jego zabytkowego charakteru. Skromny, 
acz urokliwie położony późnobarokowy 
dwór w Hermanicach, znany też wśród 
mieszkańców jako „zómek”, pochodzi  
z drugiej poł. XVIII w., aczkolwiek w miej-
scu tym stała już sto lat wcześniej starsza 
budowla, zamieszkiwana przez cieszyńskie 
rody szlacheckie Wilczków, Marklowskich  
i Posadowskich. Pierwszym właścicie-
lem budynku dworskiego, który istnieje 
do dziś, był Antoni baron Goczałkowski  
z Goczałkowic, który w 1763 r. stał się właś-
cicielem Hermanic i Nierodzimia. Kolejnym 
posiadaczem tych dóbr został Jan baron von 
Mattencloit, a liczyły one wówczas 1200 
ha, obejmując dodatkowo również Bład-
nice Górne oraz Tokarnię zwaną Kolonią 
Józefa (dziś niewielkie osiedle należące 
do Wisły, graniczące z Dobką). W 1793 
r. nowym właścicielem Hermanic wraz  
z kluczem przynależących do nich, wyżej 
wspomnianych dóbr, został książę Albert 
Kazimierz Sasko – Cieszyński, założyciel 
ustrońskiego przemysłu, którego stara-

niem powstał w 1816 r. spichlerz zbożowy, 
czyli „sypanie”. Po jego śmierci w 1822 
r. omawiane ziemie włączono do Komory 
Cieszyńskiej, administrującej majątkami 
książąt cieszyńskich. W okresie, w którym 
wykonana została prezentowana pocztówka, 
do ekonomicznego dystryktu Hermanice 
zaliczał się również folwark w Nierodzimiu 
(o całkowitej powierzchni 126,89 ha), fol-
wark Patyków (Pattikof) liczący 119,57 ha, 
znajdujący się w Bładnicach w okolicach 
dzisiejszej ul. Unijnej, między strażnicą OSP 
a kościołem ewangelickim, a także mniejszy 
majątek Bór o powierzchni 91,94 ha. Sam 
folwark w Hermanicach liczył wówczas 
127,27 ha powierzchni, w tym 116,95 ha 
pola uprawnego, 2,05 ha ogrodów, 5,42 ha 
pastwisk, 0,11 ha lasu, nie posiadał za to 
łąk. Na przełomie XIX i XX w. wieloletnim 
zarządcą hermanickiego klucza dóbr był 
Hermann Krist. Stan służby zatrudnionej 
na stałe w całym dystrykcie przedstawiał się  
w 1895 r. następująco: 1 ekonom, 1 spe-
cjalista od wyrobu serów, 4 rządców, 36 
parobków, 18 kobiet służebnych. W poczet 
zwierząt wchodziło wówczas w tym dys-
trykcie: 17 koni roboczych, 15 źrebiąt, 37 
wołów, 4 byki, 96 krów mlecznych, 66 sztuk 
młodego bydła, 12 sztuk bydła opasowego, 
25 młodych wołów. Dla przykładu w fol-
warku patykowskim trzymano na stałe 7-9 
par wołów, a dodatkowe zaprzęgi dojeżdżały  
z Hermanic. Przedsięwzięcia przemysłowe 
w ramach tego klucza obejmowały wów-
czas 1 gorzelnię i 1 serowarnię. Najbar-
dziej dochodowa była oczywiście gorzelnia  
w Hermanicach, mająca w czasach arcyksią-
żęcych ogromne znaczenie gospodarcze, 
lwia część ziemniaków zebranych na folwar-
kach przerabiana była bowiem na alkohol, 
konsumowany później przez robotników 
zakładów przemysłowych z Ustronia i oko-
licy, przez co pieniądze wracały z powrotem 
do kasy Komory Cieszyńskiej. Do hermani-
ckiego folwarku zaliczała się również duża 

lodownia o grubych, drewnianych ścianach 
z izolacją z trocin, a także tartak nad Mły-
nówką, zakupiony w 1906 r. przez Komorę 
Cieszyńską od rodziny Konderlów i Ko-
walów, przy którym funkcjonowała kuźnia 
i 2 budynki mieszkalne. Centrum hermani-
ckiego folwarku stanowił duży dziedziniec, 
na końcu którego usytuowany był dwór, 
mieszczący w czasach austriackich admini-
strację majątku. Na jego tyłach rozpościerał 
się niegdyś malowniczy ogród francuski 
z parkiem, z którego zachowały się poje-
dyncze relikty dendrologiczne, wśród nich 
osobliwy modrzew japoński. Dziedziniec 
okalały dwa ramiona zabudowań gospodar-
czych. Ciąg północny tworzyła murowana 
obora z pierwszej połowy XIX w., imponu-
jąca do dziś dwuskrzydłowymi schodami 
na strych z neogotycką balustradą. Z nią 
graniczyła gorzelnia, a oba obiekty były 
zaopatrywane w wodę z Młynówki przy 
pomocy drewnianych, podziemnych rur, 
wyposażonych w urządzenia wspomagające 
grawitacyjny spływ wody, zwane widrami. 
Z kolei w ciągu południowym dominowała 
okazała, również murowana stajnia z pocz. 
XIX w., nad wejściem do której uwagę 
przykuwał detal architektoniczny w postaci 
głowy konia. Od wschodu przylegała do 
niej wozownia, a nieco dalej znajdował się 
czworak, przeznaczony dla służby, zatrud-
nionej na folwarku na stałe. Do obecnych 
czasów przetrwał tylko dwór wraz z oborą 
i czworakiem. W 1928 r., rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, 
realności folwarczne, podobnie jak inne 
dobra Komory Cieszyńskiej, zostały roz-
parcelowane. Zanim jednak to nastąpiło, 
zarząd nad utraconym przez Habsburgów 
po I wojnie światowej gospodarstwem 
sprawowała Wyższa Szkoła Rolnicza w Cie-
szynie. Ponad 100 ha podzielono, zasilając 
głównie miejscowych małorolnych, a tzw. 
resztówkę, obejmującą centrum dawnego 
założenia dworskiego o powierzchni 21 
ha, nabył w 1928 r. Paweł Pilarczyk, który 
ukierunkował gospodarstwo na produkcję 
mleka oraz warzywnictwo. W 1947 r., na 
skutek sytuacji gospodarczo-politycznej  
w kraju, rodzina Pilarczyków musiała opuś-
cić dwór i zamieszkać w czworaku. W 1958 
r. dawny „zómek” został wyremontowany  
i podzielony na mieszkania. Na zdjęciu nr 1 
widoczna jest obora, ujęcie nr 2 prezentuje 
nam monumentalny gmach dawnej szlache-
ckiej siedziby w całej okazałości. Z kolei 
fotografia nr 3 jest unikatowym, jedynym 
źródłem ikonograficznym, na którym wi-
doczna jest gorzelnia z charakterystycznym 
kominem, zaś po jej lewej stronie dostrze-
gamy dwór. Z nieco innej perspektywy 
widzimy „zómek” również na ilustracji  
4, a przed nim ujęto część urządzenia zwią-
zanego z zaopatrywaniem folwarku w wodę. 
Na zdjęciu 5 z prawej strony ukazana jest 
obora, zaś z lewej na pierwszym planie 
czworak, a w głębi wozownia i stajnia. Na  
6 kadrze widzimy natomiast nieco dokład-
niej zabudowania wozowni i stajni. Ser-
decznie dziękuję niezastąpionej pani Zofii 
Bojdzie za wszelkie informacje i rozwianie 
moich wątpliwości. Więcej o folwarku  
w Hermanicach i jego parcelacji można 
będzie przeczytać w najbliższym roczniku 
Pamiętnika Ustrońskiego.

Alicja Michałek, 
Muzeum Ustrońskie
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TRADYCJE DAJĄ SIŁĘ

Pierwszym miastem partnerskim było 
niemieckie Neukirchen-Vluyn (1991 r.) 
i w tym mieście ustroniacy mają wie-
lu przyjaciół, jednak obecnie najwięcej 
wspólnych inicjatyw podejmujemy z Wę-
grami z Hajdunanas. To miasto położone 
niecałe 500 km od nas, 70 km na połu-
dniowy wschód od Miszkolca, 50 km na 
północny-zachód od Debreczyn, około 80 
km od granicy z Rumunią często gości na 
plenerach naszych artystów zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Twórczym „Brzimy”. 
My zapraszamy na plenery w Pałacyku 
Myśliwskim Nadleśnictwa Ustroń. Od 
10 lat przyjaźń z Węgrami zacieśnia też 
Koło Gospodyń Wiejskich z Lipowca, 
którego reprezentacja wyjeżdża co roku 
na Spotkanie Zbieraczy Tradycyjnych. 
Wydarzenie ma charakter mistrzostw 
żeńców, ale nie szybkość pracy jest w nim 
najważniejsza. 

Spotkania Żniwiarzy zostały wymy-
ślone 14 lat temu przez małżeństwo Ve-
res, które kultywuje tradycje dawnych 
żniwiarzy. Spotkania nabrały charak-
teru święta żniw, organizację wspiera 
miasto, dom kultury, za kosy chwyta-
ją wysoko postawieni oficjalni goście.  
W tym roku wydarzenie uświetnił mi-
nister rolnictwa István Nagy, pierwsze 
koszenie wykonał István Jakab, prezes 
Krajowego Związku Rolników Węgier-
skich i wiceprzewodniczący parlamentu 
oraz burmistrz Hajdunanas Tibor Szólláth. 
W rywalizacji wzięło udział 11 zespołów 
żniwnych, w tym 5-osobowa grupa z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Ustronia Lipowca, 
oraz zespół z siostrzanego rumuńskiego 
miasta Csíkszereda. 

W swoim inauguracyjnym przemó-
wieniu Jakab powiedział, że tradycje 
dają siłę, dzięki czemu żniwiarze zawsze 

zbierają plon, nawet gdy cierpią z powodu 
nadmiernych opadów albo ekstremalnej 
suszy. Burmistrz Hajdúnánás, pełniący 
funkcję prezesa okręgu Krajowej Izby 
Gospodarki Rolnej, został niedawno wy-
brany wiceprzewodniczącym tej izby ds. 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Wypowiadając się na temat aktualnej sy-
tuacji w regionie powiedział, że zebrano  
o połowę niższe plony niż w ubiegłym 
roku, a wszystko z powodu suszy. Progno-
zy dają nadzieję na polepszenie sytuacji 
w przyszłym roku, ale jeśli takie nastąpi 
to tylko chwilowo. Generalnie trzeba się 
przystosowywać do gospodarki z ograni-
czoną liczbą opadów. 

Zawody żniwiarzy odbywają się w go-
spodarstwie Andrása Nyakasa, a ich pracę 
ocenia doświadczone jury. Oceniana jest 
nie tylko ilość zebranego materiału, ale 
też ubiór żniwiarzy i kobiet, które wiążą 
snopy. Sędziowie zwracają uwagę na to, 
w jakim stopniu przestrzegano tradycji  
w rytuałach wyjścia i rozpoczynania pra-
cy, a także na jakość koszenia, zbierania  
i strzyżenia, układania snopów, organiza-
cji i współpracy. Ważnym aspektem jest 
czystość na stanowisku pracy i zagospo-
darowanie ścierniska. Po kilku godzinach 
ciężkiej pracy uczestnicy w dobrym na-
stroju oczekiwali na ogłoszenie wyników. 
Gospodarz zapewnił pyszne jedzenie,  
a organizatorzy różne rozrywki. Drużyna 
z Lipowca otrzymała nagrodę specjalną, 
którą odebrała przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich Olga Kisiała.

Zapytałam pochodzącą z Hajdunanas, 
obecnie mieszkankę Ustronia Agnes Nagy 
dlaczego w jej rodzinnym mieście orga-
nizuje się takie wydarzenie, na co odpo-
wiedziała:

– Na Węgrzech pszenica nazywana jest 
także życiem. To trafne. Pomimo tego, 
że technika rolnicza jest ciągle unowo-
cześniana, bardzo ważne jest, aby młodzi 
ludzie poznawali tradycyjny proces żniw-
ny, a jednocześnie szanowali tradycyjny 
styl życia i chleb powszedni. Dzisiejsze 
czasy pokazują dobitnie, że dobrobyt nie 
jest nam dany raz na zawsze, że wojna  
w pobliskiej Ukrainie, problemy ekolo-
giczne i susza mogą spowodować prob-
lemy z zaopatrzeniem w żywność. 

O udziale w święcie żniw w Hajdunanas 
mówi Olga Kisiała, przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Lipowcu: 

– Członkinie naszego koła, a nie ukry-
wam, że ja również, ciekawe są innych 
miast, kultur i lubią podróżować. W Li-
powcu tradycje związane ze żniwami są 
ważną częścią życia mieszkańców i oka-
zało się, że w naszym partnerskim mieście 
jest podobnie. Pojechałyśmy, żeby poznać 
tamtejsze obyczaje i reprezentować na-
sze miasto. Węgrzy to bardzo życzliwi  
i sympatyczni ludzie, ale bariera językowa 
jest trudna do pokonania. Na początku nie 
rozumieliśmy do końca zasad i pracowa-
liśmy na czas, żeby zrobić jak najwięcej 
snopków, potem poznałyśmy szczegóło-
we zasady. Przy samej pracy, a potem przy 
zabawie język już nie jest tak potrzebny. 
Bez trudu rozumiałyśmy, że nasze ogórki 
kiszone wszystkim bardzo smakują!

                                  Monika Niemiec

W czasie wakacji zamieszczamy w gazecie pocztówki z zaprzyjaźnionych z Ustro-
niem miast, chcąc zainspirować czytelników do samodzielnego poznania partnerów  
z Czech, Słowacji, Węgier. Z jednymi miastami współpraca jest ściślejsza, z innymi 
mniej nas łączy, ale poznawanie nowych miejsc, ludzi, kultury, obyczajów zawsze 
czyni nas bogatszymi. 

Ustrońscy żniwiarze: Klemens Handzel, Olga Kisiała, Alicja Handzel, Witold Pieńkowski, 
Grzegorz Kisiała.                           Fot. A. Nagy

Wyróżnienie odebrała przewodnicząca KGW Ustroń Lipowiec Olga Kisiała.       Fot. A. Nagy
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Paweł Kotowicz „Wakacje na wsi”, pastel olejna/papier,50 x 70 cm

LETNI SALON SZTUKI
Janusz Szpyt „Ogród Zaborek”, olej na płótnie, 100 x 65 cm 

– To było wyzwanie i jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, czy 
się udało, to powiem stanowczo, że tak, bo I Letni Salon Sztuki 
się odbył. Dzięki zaangażowaniu znakomitego malarza rodem 
z Ustronia Leszka Żegalskiego na zaproszenie odpowiedzieli 
uznani artyści. Ustroń reprezentował Robert Heczko, człowiek 
bardzo mocno zaangażowany w propagowanie sztuki. W nazwie 
zawarliśmy numer „1”, bo chcemy kontynuować organizację 
salonu. Czuję się w obowiązku, żeby nasze uzdrowisko podnieść 

do wyższej rangi  
i zaproponować 
odwiedzającym 
nas turystom bar-
dziej wyszukane 
atrakcje – mówi 
Kazimierz Heczko, 
właściciel Galerii 
Rynek, prezes Sto-
warzyszenia Twór-
czego „Brzimy”, 
p o m y s ł o d a w c a  
i organizator Salo-
nu. Obrazy można 
było oglądać przez 
prawie 2 miesiące 
w specjalnie za-
aranżowanej sali 
w i d o w i s k o w e j 
„Prażakówki”.

W pięknie wy-
danym folderze 
Salonu czytamy: 
„To wydarzenie 
przełamuje sche-
matyczne postrze-
g a n i e  a t r a k c j i  
w miejscowości tu-
rystycznej. Wysta-
wa nie mieści się  
w szablonie pod nazwą polski kurort. Jeszcze…

Właśnie tworzymy nowe standardy wakacyjnej rozrywki  
i mimo że jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach, nie 
będzie oglądania tarantuli i wszelkiego robactwa ani narzędzi 
tortur i innych okropieństw. Pokażemy wam sztukę!

Choć może trudno w to uwierzyć, ale na długo przed powsta-
niem salonów samochodowych i salonów fryzjerskich istniały 
salony sztuki. Pierwszy był Paryski założony przez Ludwika 
XIV w 1667 roku. Nasz będzie ustroński, wakacyjny, prestiżowy, 
elitarny i… otwarty dla każdego. 

Komisarz Le-
szek Żegalski za-
prosił do I Letniego 
Salonu Sztuki ko-
leżankę i kolegów,  
a z nimi subtel-
ności i kontrasty, 
kolory i światło-
cienie, olej, akryl 
i pastele, ekspre-
sję i zadumę, akty  
i martwą naturę. 

Po plaży, po gril-
lu wejdźcie do Sa-
lonu Sztuki, żeby 
jeszcze przed tań-
cami i wieczorem 
pod gwiazdami, 
wciągnąć zapach 
farby, wyśledzić 
ruchy pędzla, oto-
czyć się barwami 
i niezwykłymi po-
staciami. Zajrzeć 
do świata artystów, 
usłyszeć pszczołę 
w kwiatach i sze-
lest jedwabiu na 
skórze kobiety.  
I niech wam myśli 
staną dęba, a serce 
zabije z zachwytu. 

Takie  rzeczy 
serwujemy latem  
w Ustroniu.”    (mn) 

Anna Jagodová, „Kobieta w czerwonym tur-
banie”, olej na płótnie, 80 x 40 cm

Robert Heczko „Światło - Cień”, olej na 
płótnie, 130 x 80 cm

Leszek Żegalski „W hołdzie S. Dalemu”, tech. żywiczno-olejna na 
plandece, 300 x 400 cm
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, 
ul.Stawowa 27 – szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Pokój do wynajęcia. 530-977-
216.

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

Mobilne usługi fryzjerskie  
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 
505-152-958. 

Usługi stolarskie,  meble  
z drewna do wnętrz, altanki, 
wiaty, domki narzędziowe, 
meble ogrodowe, domki dla 
dzieci, place zabaw i inne, 
www.swiatzdrewna.pl 513-
263-338

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

RENOMA KUCHARSKA
VII Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny, czyli pasterskie 

święto, przypadło w tym roku na 11 sierpnia. Zapoczątkowała je 
dyskusja na szczycie, to znaczy na pierwszym piętrze Karczmy 
Góralskiej. Przy stole zasiedli dwaj profesorowie: Bronisław 
Borys z Kołudy Wielkiej i Roman Niżnikowski z SSGW oraz kilku 
doktorów z ośrodków badawczych m.in. z Grodźca Śląskiego  
i Balic pod Krakowem. Odbyło się sympozjum naukowe, zwołane 
przez głównego organizatora Baraniny, Jana Sztefka. Hasłem 
jego przemówienia było: „Ale ci Habsburgowie nam tu porobili”, 
Wielki Zbójnik opowiadał o historii górali, kreśląc tło współczes-
nej sytuacji owczarstwa na naszych terenach. 

CHŁODNY WIECZÓR GORĄCE PIĘKNOŚCI
Po raz 27. odbyły się w ustrońskim amfiteatrze Wybory Miss 

Wakacji, organizowane przez Henryka Frąckowiaka. Impreza 
każdego roku przyciąga setki widzów, głównie ze Śląska. Ma też 
swoich wiernych fanów wśród mieszkańców naszego miasta, są 
oni jednak w zdecydowanej mniejszości. Publiczność najbardziej 
lubi oglądać występy kandydatek, przyciągają też nazwiska 
zapraszanych artystów. Od lat przyjeżdżają do nas Izabela 
Trojanowska i Tadeusz Drozda, którzy odwiedzili Ustroń i tym 
razem. Znana aktorka zasiadała w jury, któremu przewodniczyła 
europoseł Małgorzata Handzlik. Konferansjerką zaś była córka 
szefowej składu sędziowskiego.

GOL Z POŁOWY
- Ktoś im powinien powiedzieć, że to już nie jest A-klasa - mówili 

z przekąsem kibice Kuźni wychodząc z meczu z Morcinkiem, roze-
granym w sobotę 11 sierpnia na stadionie Kuźni. Kąśliwych uwag 
było więcej, a na mecz przyszło ponad dwustu kibiców. Jeszcze 
dwa-trzy takie mecze przed własną publicznością, a znowu Kuźnię 
będzie obserwować trzydziestu najwierniejszych. Gra się dla kibi-
ców płacących za bilety i powinny to być zawody sportowe, a nie 
wątpliwej jakości widowisko. Nikt nie pójdzie na koncert muzyków 
fałszujących i mylących się w każdym utworze.  Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 16.08.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
 Dyżur sobota: 8.00-20.00, niedziela: 9.00-18.00 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
20.08 Na Szlaku  ul. 3 Maja 46   33 854-14-73
21.08 Na Szlaku  ul. 3 Maja 46   33 854-14-73

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.

1.07-31.08   Wystawa malarstwa Moniki Ślósarczyk i rzeźby 
      Sylwestra Chłodzińskiego, Galeria Rynek
8.07-31.08  Wystawa z okazji 65-lecia nadania Ustroniowi 
      praw miejskich pt. „Ustroń w czasach PRL-u”, 
      Muzeum Ustrońskie
18.07-30.09  Wystawa „Modelarski świat marzeń”, Muzeum  
      Ustrońskie
19-21.08   Dni Ustronia, Ustrońskie Dożynki, szczegóły str. 1
20.08 godz. 10-18 6 Międzynarodowa Wystawa Produktów Regio- 
      nalnych, Rynek
20.08 godz. 19.00 Koncert finałowy Festiwalu Szachowego, Amfi- 
      teatr, szczegóły str. 2
20.08 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, seans filmu: „Palm Springs”, 
      Górna Stacja KL Poniwiec Mała Czantoria
21.08 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: łapa- 
      cze snów, Górna Stacja KL „Czantoria”
24.08 godz. 17.30 IV Liga: KS Kuźnia Ustroń - GKS Gwarek Ornon- 
      towice, Stadion ul. Sportowa
26-28.08   3. Ustroń Tango Open Air Festival 2022 (impreza 
      biletowana)
27.08 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: pier- 
      nikowe grzechotki, Górna Stacja KL „Czantoria”
27.08 godz. 12.00 Święto Baraniny, Rynek, szczegóły str. 7
27.08 godz. 14.00 2 Eko Fest Hermanicach, boisko w Hermanicach
27.08 godz. 18.00 Koncert zespołu Cuarteto ReTango!, Amfiteatr  
      (impreza biletowana)
27.08 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, seans filmu: „W deszczowy 
       dzień w Nowym Yorku”, Górna Stacja KL Poniwiec
27.08 godz. 21.00 Nocny motocyklowy wjazd na Równicę
28.08 godz. 9-13 Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko miejskie
28.08 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria: robaki 
      z łąki, Górna Stacja KL „Czantoria”

Dożynkowy styl.                                                       Fot. M. Niemiec

Dożynkowy szyk.                                                       Fot. M. Niemiec
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Nie taki dawny Ustroń, 2013 r.                         Fot. W. Suchta

Zapraszamy do zakupu cyfrowego wydania Gazety Ustrońskiej, 
które kosztuje 2 zł za numer. Czytelnicy, którzy zdecydowali się na tę 
formę lektury, znajdują kolejne numery w swojej skrzynce mailowej  
w czwartek z samego rana. E-gazeta może być też świetnym 
prezentem dla kogoś bliskiego, kto wyjechał za granicę np. do 
pracy. Aby kupić cyfrową Gazetę Ustrońską (10 numerów za 20 
zł) wystarczy wysłać maila do redakcji: gazeta@ustron.pl

CYFROWA TYLKO ZA 2 ZŁ

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) gospodarstwo kowboja, 8) element układu 
wydechowego, 9) z niego tryska ropa, 10) dzielnica Warsza-
wy, 12) szwajcarskie województwo, 14) egzamin dojrzałości,  
15) platforma cyfrowa ze „słoneczkiem”, 16) przydatny  
w piwnicy, 19) uczestnictwo, 22) wytwarza prąd, 23) podłoga 
na statku, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mleczna,  
4) germańskie męskie imię, 5) straszy w zamku, 6) imię po-
przedniej królowej Anglii, 7) rasa małych psów, 11) siostra 
Równicy, 13) kuzyn harmoszki, 17) klub piłkarski z Warszawy, 
18) obok pszenicy, 20) w stogu siana schowana, 21) auto zza 
wschodniej granicy. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 25 sierpnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 31

LETNI SALON SZTUKI

K R Z Y Ż Ó W K A

* 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.
 

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Alicja Wojtaszewska z Ustronia, 
os. Manhatan. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji. 

SPACER HISTORYCZNY 
SZLAKAMI PIERWSZYCH WILLI 

W piątek 19 sierpnia  odbędzie się spacer historyczny po Ustro-
niu szlakami pierwszych willi.

Zbiórka o godz. 15.50 na rynku przed ratuszem, start o godz. 
16.00. Spacer poprowadzi Bożena Kubień. Czas trwania: ok. 50 
min. Udział w spacerze jest bezpłatny.

Pierwsze wille letniskowe, wzniesione na początku XX wieku 
oraz w okresie międzywojennym, tworzyły niepowtarzalny klimat 
ustrońskiego kurortu. Aby poznać historię tych pięknych budowli 
zapraszamy na przechadzkę ich szlakami. Trasa jest łatwa do 
przybycia i biegnie przez centrum miasta w kierunku Zawodzia. 
Spacer zakończy się w dolinie Gościradowca.

Zameczek – najstarsza ustrońska willa, wzniesiona w 1901 r.
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1 KS Spójnia Landek 3 5:1
2 Unia Racibórz Sp. z o.o. 3 3:1
3 KS Polonia Łaziska Górne 3 2:0
4 MRKS Czechowice-Dziedzice 3 2:1
4 LKS Czaniec 3 2:1
6 LKS Błyskawica Drogomyśl 3 1:0
7 KS Kuźnia Ustroń 1 1:1
7 TS Podbeskidzie II BB S.A. 1 1:1
7 KP GKS II Tychy S.A. 1 1:1
7 LKS Orzeł Łękawica 1 1:1
11 LKS Drzewiarz Jasienica 0 1:2
11 KS ROW 1964 Rybnik 0 1:2
13 LKS Unia Turza Śląska 0 0:1
14 MKS Lędziny 0 1:3
15 LKS Decor Bełk 0 0:2
16 GKS Gwarek Ornontowice 0 1:5

IV Liga (Śląsk - grupa II)

 Orzeł Łękawica – Kuźnia Ustroń 1:1 (0:0)

LOTTO SuperLiga
1 CKT Grodzisk Mazowiecki 21 7/0 

2 BKT ADVANTAGE Bielsko-B. 17 6/1 

3 KT KUBALA Ustroń  13 4/3 

4 WKT MERA Warszawa 12 4/3 

5 KS GÓRNIK Bytom  8 3/4 

6 AZS TENIS Poznań  7 2/5 

7 PT OLIMPIA Poznań  6 2/5 

8 OSAVI TENNIS TEAM Kalisz 0 0/7 

SUKCES W DEBIUCIE

Musiałby zdarzyć się cud, aby zespół 
KT Kubala przegrał w ostatniej kolejce  
z zespołem OSAVI Tennis Team Kalisz. 

Tak się oczywiście nie stało. Dzięki pew-
nemu zwycięstwu naszej drużyny marzenia 
stały się rzeczywistością. Debiut w premie-

OSAVI Tennis Team Kalisz – KT Kubala Ustroń 1:5LOTTO
SUPERLIGA

Uśmiechnięte zawodniczki KT Kubala Ustroń.                                     Fot. LOTTO Super LIGA

REMIS NA POCZĄTEK

W niedzielę 14 sierpnia seniorzy Kuźni 
rozpoczęli rywalizację o mistrzostwo IV 
ligi śląskiej grupy II w sezonie 2022/2023. 

Rundę jesienną zainaugurowali w Łękawi-
cy, gdzie zmierzyli się z tamtejszym Orłem. 
Wyjazdowy mecz zakończył się remisem 

1:1. Podopieczni Ryszarda Kłuska stracili 
bramkę w 49 min po tym jak obrońcy zaga-
pili się, gdy napastnik Szymon Byrtek może 
nie w pięknym stylu, ale konsekwentnie 
przebijał się w stronę bramki. Gdy stanął 
przed naszym bramkarzem Michałem Sko-
czem, ten nie miał już nic do powiedzenia, 
mimo iż strzał w dolny róg był raczej słaby. 
W 62 min do wyrównania doprowadził Joao 
Pedro Ferreira Da Silva dynamicznie wcho-
dząc w pole karne i wykorzystując podanie 
kolegi. Kibice mieli okazje obejrzeć wiele 
akcji, sporo pracy mieli bramkarze.   (mn)

rowej odsłonie polskiej ligi tenisa rokuje 
dobrze na przyszłość.

Zawodnicy KT Kubala Ustroń wywal-
czyli trzecie miejsce w tabeli LOTTO Su-
per LIGA i w grudniu zawalczą w Zielonej 
Górze o Drużynowe Mistrzostwo Polski. 
Ich rywalami będą CKT Grodzisk Mazo-
wiecki, BKT Advantage Bielsko-Biała  
i WKT Mera Warszawa.

Wyniki: Ivana Sebestova – Lena Papada-
kis 0:2 (1:6, 6:3, 8:10); Karolina Bartusek 
– Natalia Siedliska 0:2 (0:6, 0:6); Petr Ha-
jek – Ilya Marchenko 0:2 (4:6, 6:7); Michał 
Matuszewski – Paweł Ciaś 0:2 (5:7, 1:6); 
Bartusek/Sebestova – Siedliska/Joanna Za-
wadzka 0:2 (0:6, 4:6); Gryńkowski/Michał 
Matuszewski – Ciaś/Mateusz Kowalczyk 
krecz pary Ciaś/Kowalczyk po rozpoczę-
ciu gry.                                              (mb)

– 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 – tak mówił w 2017 roku Gazecie 
Ustrońskiej Zygmunt Molin o początkach ustrońskiego AutoWiru. Podczas imprezy Rajdowy 
Ustroń otrzymał wyróżnienie "Za zasługi dla Miasta Ustronia", co jest oczywiście efektem 
długoletniej popularyzacji sportów motorowych w naszym mieście.         Fot. Miasto Ustroń

IV LIGA


